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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Set desitjos i mig
El desig és el rau-rau de la cons-
ciència quan acabem un any i en 
comencem un altre. Hi ha qui 
desitja quelcom més material, 
encara que la majoria opta per 
la pau al món. Heus aquí els set 
desitjos dels set de 7accents...
El Gerard anhela que la cele-
bració de les municipals porti 
aire fresc a un Ajuntament que 
fa olor a estancat. Un aire fresc 
que a l’Estat espanyol encarna 
Podemos, a risc de substituir la 

“casta” per la “caspa”. Desig de 
canvi, sí, però tocant de peus a 
terra. La Laia vol que s’acabi la 
pantomima del Tribunal Consti-
tucional, on no hi ha separació 
de poders legislatiu i judicial. I 
que els nous polítics que pugin 
a la poltrona pensin en el bé 
comú i no en el benefici pro-
pi. El desig de la Lupe, la més 
hippy del grup, és que mai no 
ens costi dir paraules com “per-
dó”, “t’estimo” i “gràcies” i que 

sempre tinguem reservat en el 
nostre cor un raconet on aco-
modar els nostres somnis. Coi 
de hippy! L’Òscar desitja que 
tothom que l’envolta mantingui 
la feina, fins i tot els entrenadors 
dels equips de Lleida, als quals 
segueix habitualment. L’Ares 
desitja que cap nen no es quedi 
amb un plat buit a taula i que les 
persones que més tenen siguin 
les que més donen, desig que, 
a priori, no comparteixen els 

governants. El Dani vol que tot-
hom tingui un propòsit pel qual 
lluitar, però, sobretot, que la se-
qüela de Twin Peaks no esdevin-
gui una decepció. Per últim, a la 
Imma li agradaria que tothom 
tingués salut, també la cultura 
de Lleida, la qual... “fa fàstic”?
I el desig comú, el que fa set i 
mig, convertir el periodisme en 
quelcom que valgui la pena. De 
cara, amb valor. I valors.
Que tinguem sort!

Així va anar
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Els comerciants
auguren un repunt 
de vendes en la 
campanya de
rebaixes, un canvi 
de tendència dels 
últims anys a jutjar 
per l’augment de 
més del 6% durant 
el Nadal.

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després de les vacances de 
Nadal, la rutina emprèn la 
marxa i, amb ella, un tòpic de 
cada any: les rebaixes.  Passat 
Reis, els establiments enge-
guen els dispositius per atreu-
re visites i vendes mitjançant 
descomptes i promocions. 
Ofertes que van del 20 al 70% 
en alguns casos per donar 
sortida a aquells articles que 
no s’han venut durant la tem-
porada. 
La secretària general de la Fe-
deració Provincial d’Empresa-
ris del Comerç de Lleida (FE-
COM), Maria Rosa Armengol, 
apunta que els productes més 
venuts són la roba, el calçat i 
els complements. Quant a la 
previsió de vendes es per-
cep un canvi de tendència 
després d’anys de caigudes. 
Armengol considera que, tot 
i que és complicat avançar 

com acabarà, “hi ha hagut un 
petit repunt durant el Nadal” 
i ara, en rebaixes, “esperem 
millorar respecte els anys an-
teriors”. No obstant això, no 
es poden generalitzar les pre-
visions perquè “depèn molt 
de l’establiment, la localitza-
ció i també l’especialització 
de cada botiga”. Armengol 
remarca que, a banda de 
l’Eix Comercial, les rebaixes 
prenen molta importància en 
el comerç de proximitat, so-
bretot en barris com Balàfia, 
Pardinyes i Cappont, entre 
d’altres. 
Llorenç González, president 
de l’Eix Comercial, es mostra 
satisfet ja que, segons expli-
ca, la campanya nadalenca 
ha augmentat entre el 2,30 
i el 6,60% respecte el 2013. 
En el primer dia de rebaixes, 
les botigues han tingut una 
bona acollida de públic i ven-
des i “es preveu un repunt”. 
A més, “aquests dies que fa 
més fred la gent surt més a 
comprar”.  

Entre els articles més venuts, 
segons el president de l’Eix, 
l’augment fort ha estat en la 
venda de productes relacio-
nats amb el parament de la 
llar.  

Avançament de les rebaixes
Aprofitant la suspensió de la 
llei de comerç català per part 
del Tribunal Constitucional, 
alguns establiments (sobretot 
les grans superfícies i fran-
quícies) van optar per avan-
çar l’inici de les promocions, 
començant el període de 
rebaixes el dia 2 de gener. 
Tot i això, Llorenç González 
considera que no es va notar 
perquè “la suspensió de la llei 
ha agafat per sorpresa” i “la 
gent no ho sabia”. 

A dalt, imatges de 
la Zona Alta 
durant la Nit 
Oberta. A sota, el 
primer dia de re-
baixes a l’Eix.
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La legislació catalana, aprova-
da el febrer de 2014, establia 
un horari comercial limitat a 
72 hores setmanals. Un fet 
que xocava directament amb 
la regulació estatal, que fixa el 
límit a un mínim de 90 hores. 
A més, la Generalitat exclou 
de l’horari comercial general 
aquells establiments de ven-
da personalitzada o en règim 
d’autoservei sempre i quan la 
superfície d’exposició i ven-
da no superi els 150 metres 
quadrats, mentre que la llei 
estatal atorga plena llibertat 
horària als que tinguin una 
superfície inferior als 300 me-
tres quadrats.  
Aquesta mesura no està ben 
vista per molts comerciants 
que consideren que el model 
no facilita la bona convivèn-
cia entre el petit comerç i les 
grans superfícies.  En aquest 
sentit, per exemple, González 
creu que aquesta liberalitza-
ció dels horaris comercials és 
innecessària perquè obrir més 
dies no implica un augment 
de vendes: “L’Eix Comercial 
va obrir el dia 12 d’octubre i 
va ser un fracàs i l’1 de novem-
bre, que també vam obrir, va 
ser molt fluixet”. Així també 
ho considera el president de 
l’Associació de Comerciants 
de la Zona Alta de Lleida, Mi-
quel Ballester: “Aquestes li-
beralitzacions no van d’acord 
amb el consum actual i l’hora-
ri comercial ja és prou gran” 
perquè “cal optimitzar l’hora-
ri, no per més hores obert hi 
haurà més consum”. 
Ballester considera que, tot i 
que encara roman la tradició 
d’esperar a les rebaixes per 
comprar roba i complements 
més per caprici que per ne-
cessitat, difícilment s’arribarà 
a les campanyes d’anys en-
rere ja que “les vendes estan 
estancades i no es pot parlar 
de recuperació”.  A més, com 
que periòdicament es fan pro-
mocions i descomptes, “les 
rebaixes s’estan desdibuixant 
i, potser, d’aquí a 10 anys no 
se’n parlarà”. D’altra banda, 
el comerç on line incrementa 
cada cop més: “Si ho compa-
ro –apunta Ballester– creixo 
molt més en venda on line 
que en venda física”. 

Comerç ‘on line’
Segons l’últim informe sobre 

el comerç electrònic difós 
per la Comissió Nacional del 
Mercat i de la Competència 
(CNMC), les transaccions on 
line van aconseguir un volum 
de facturació de 3.432 mili-
ons d’euros durant el quart 
trimestre del 2013, un 29,2% 
més que en el mateix període 
de l’any anterior. En conjunt, 
es van ingressar 12.731 mili-
ons d’euros, un 21,8% més.  
Del total d’usuaris d’Internet, 
un 27,5% de la població com-
pra a través de la xarxa i fins a 
un 43,2% de la població entre 
16 i 74 anys ha realitzat ope-
racions de comerç electrònic 
algun cop a la seva vida. Els 
productes i serveis més com-
prats són allotjaments de va-
cances, material esportiu i 
roba i entrades per a espec-
tacles. 

Imatge d’un esta-
bliment amb des-
comptes de fins al 
50%. Sota, la Ma-
ria i la seva amiga, 
de rebaixes. 
Foto: L. D. 
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A dalt, la Montse, 
l’Anna i la Núria, 
de compres. A 
sota, el carrer 
Major de gom a 
gom el primer dia 
de rebaixes. 
Foto: Laia Dolcet

El perfil de comprador per 
rebaixes és molt heterogeni 
però, tal com apunta Balles-
ter, hi ha compradors que 
visiten un cert tipus d’establi-
ments només en període de 
rebaixes o aprofitant ofertes 
determinades. L’Elvira és de 
Balaguer i ha vingut a Llei-
da per comprar “aquells re-
gals més pràctics que no fan 
il·lusió” com, per exemple, 
un pijama. Ara toca aprofitar 

La campanya 
de 

descomptes 
durarà fins al 

6 de març

les rebaixes en coses pot-
ser més útils que no hem 
comprat per Nadal. La 
Montse, l’Anna i la Nú-
ria vénen acompanya-
des per les seves mares 
i aprofiten la paga de 
Reis per comprar algu-
na cosa a les rebaixes: 
“Sempre trobem coses”. 
La Maria i la seva amiga 
també han decidit passar 
el matí de compres per ad-
quirir alguna peça de roba i 
calçat. “Tenim uns 300 euros 
de pressupost”, apunten. La 
Cèlia i la Bàrbara són d’Osca 
i han vingut especialment a 
les rebaixes per comprar al-
gun detall. Elles afirmen que, 
tot i que sí que hi ha grans 
descomptes, algunes super-

fícies han marcat peces com 
a “nova col·lecció“ quan no 
ho són. Tot i la bona afluència 
de públic, per a la valoració fi-
nal caldrà esperar fins al 6 de 
març, data en què està previst 
que s’acabi la campanya de 
descomptes. 

moda jove, divertida, elegant, 
molt per a tu
tenim les marques més conegudes

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

A sis mesos de les municipals, la primera 
tinent d’alcalde de la Paeria valora la seva 
trajectòria i l’actualitat política del moment.

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

LAIA DOLCET
Com has viscut tot el procés 
del 9-N?

MARTA CAMPS
Amb expectació i enorme cu-
riositat per tot el que ha supo-
sat de mobilització ciutadana 
i d’un gran corrent d’il·lusió 
que ha estat capaç d’engres-
car amplis sectors de la socie-
tat, despertant consciències i 
molts col·lectius de ciutadans, 
especialment entre els més 
joves,  que semblaven anes-
tesiats i indiferents davant la 
situació política del seu vol-
tant i els estralls que estan 
provocant tants anys de crisi 
econòmica. El que em sem-
bla més rellevant són aquests 
grups de joves o, fins i tot, de 
persones de mitjana edat que 
havien mostrat en els darrers 
any un preocupant allunya-
ment de la política i que, ar-
ran de tot el procés del 9-N, 
s’han mobilitzat activament i 
s’han tornat a interessar per 
moviments de caire polític.

L. D.
I com a política?

M. C.
Ho he vist amb una lògica in-
quietud des de la responsabi-
litat que tinc dins d’una insti-
tució i dins d’un partit polític, 
pel temor que tanta expecta-
ció posada en la creació d’un 
país nou, sovint alimentada 
amb poca lògica i amb for-
ça desmesura, pugui acabar 
creant una frustració difícil de 
governar i difícil d’assimilar 
per totes aquestes persones 
i per les noves generacions 
que s’han il·lusionat amb la 
perspectiva d’un canvi radical 
de la manera de fer les coses 
a casa nostra. 

L. D.
Més enllà de la independèn-
cia?

M. C.
M’agradaria creure que una 
part de la gent que ha sortit 
aquests anys al carrer no ho 

fa únicament pensant en la 
independència de Catalunya 
sinó també moguda per l’es-
perança d’un canvi real; con-
vençuts que el govern de les 
administracions públiques i la 
gestió dels problemes es pot 
fer millor del que ho hem fet 
fins ara; que es poden des-
terrar els casos de corrupció 
i corrupteles que tant afecten 
la classe política i que danyen 
l’actual democràcia i la credi-
bilitat del sistema,  i que es 
poden implantar models de 
funcionament molt més trans-
parents i eficaços alhora que 
acabin regenerant aquest ma-
teix sistema democràtic abans 
que acabi fent fallida.

L. D.
Com creus que ha afectat 
la falta d’un posicionament 
clar del PSC des d’un inici?

M. C.
El PSC té un posicionament 
propi sobre el debat nacional 
i sobre l’encaix de Catalunya a 
Espanya, el que passa és que 

no tant simple com indepen-
dència sí o no, blanc o negre. 
El federalisme és més difícil 
d’explicar, però es va obrint 
pas segurament com l´única 
opció plausible per sortir de 
l’entrellat en què ens han po-
sat els dos nacionalismes de 
dretes que no es parlen: l’es-
panyol encarnat per Mariano 
Rajoy i el català liderat per 
Artur Mas.

L. D.
Què voleu els socialistes?

M. C.
Els socialistes catalans 
no volem indepen-
ditzar-nos de la 
resta d’Espanya, 
bàsicament per-
què això portarà 
més problemes 
que solucions 
i en absolut 
acabarà amb la 
crisi econòmica i 
la desigualtat que 
afecta tantes famílies 
catalanes, però volem 

un model completament nou 
de relació amb l’Estat espa-
nyol, molt just i solidari per 
als catalans. Al PSC li ha cos-
tat i li costa fer entendre el 
seu missatge perquè la 
nostra és una posició 
central on diem clar 
que no volem seguir 
com fins ara, ofegats 
pel centralisme i la 
incomprensió de la 
dreta més rància de 
l’Estat espanyol, però 
també diem clar que 

no creiem 
que la 

so lu -

ció sigui l’”Arcàdia” feliç de la 
Catalunya independent que 

ens ve-
n e n 

El federalisme
 s’obre pas com 

l’única opció 
plausible

Al PSC li 
costa fer 

entendre el 
seu missatge

La 
independència 

portarà més 
problemes
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Ni el centralisme 
“ranci” de l’Estat espan-
yol ni l’“Arcàdia” feliç 
d’una Catalunya inde-
pendent; Camps manté
el federalisme com 
l’única opció plausible.

els que tan malament han 
gestionat aquest país durant 
bona part dels anys de la de-
mocràcia, fent-nos creure que 
tots els mals de Catalunya són 
culpa  de l’enemic exterior i 
fent valer una superioritat mo-
ral que forma part de l’ADN 
de tot nacionalisme i que jo 
no comparteixo en absolut. 
Certament tampoc s’ha entès 
gaire la nostra postura a favor 
del dret a decidir en tant que 
valor democràtic, però no així 
a favor de la consulta sobi-
ranista. Sempre hem dit que 
allò que és essencial és que 
els ciutadans decideixin el seu 
futur lliurement, i en canvi ho-
res d’ara ja s’ha vist clar que 
“el Camí a Ítaca” amb què ens 
enlluernava el president Mas 
no era perquè els catalans po-
guéssim  votar, no era per as-
solir el dret a decidir, sinó que 
era un camí cap a la indepen-
dència. Un camí que exclou 

molts catalans i catalanes.

L. D.
El federalisme: utopia o rea-
litat?

M. C.
Es veu encara com una utopia, 
segurament, però el col·lapse 
del 9-N a causa de les posici-
ons radicals dels dos naciona-
lismes fa que cada dia sembli 
més proper i una realitat plau-
sible; fins i tot les darreres en-
questes demostren que bona 
part dels catalans i catalanes 
estarien d’acord amb un nou 
model de convivència amb la 
resta d’Espanya, canviant les 
actuals regles de joc, i això 
només es pot fer amb el fede-
ralisme.

L. D.
En què ha millorat Lleida du-
rant la teva trajectòria com a 
regidora d’Urbanisme?

M. C.
No crec que sigui per la meva 
trajectòria personal sinó per 
la tasca, l’esforç i la il·lusió de 
molta gent, de molts tècnics 
i  molts funcionaris que han 
cregut que es pot millorar la 
qualitat  de vida dels nostres 
conciutadans arreglant pla-
ces, carrers, construint nous 
equipaments, fent noves in-
fraestructures, millorant els 
seus habitatges... fent de Llei-
da una ciutat moderna, amb 
places i espais públics per a 
tota la família. Una tasca en 
la qual, malgrat disposar de 
molts menys recursos econò-
mics que anys enrere, inten-
tem cuidar els detalls de tots 
els racons de la ciutat, evitant 
una ciutat a “dues velocitats”, 
amb barris més i menys dig-

La tinent 
d’alcalde i 
regidora 
d’Urbanisme de 
Lleida,
Marta Camps, 
a l’entrada de 
l’edifici de la 
Paeria. 
Foto: Laia
Dolcet
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nes. Aquesta és la filosofia 
que hem intentat aplicar des 
del principi i crec que en bona 
part ens n’hem sortit, encara 
que sóc conscient que queda 
molta feina per fer, perquè 
la transformació d’una ciutat 
com Lleida no s’acaba mai. 

L. D.
Les relacions personals en-
tre els regidors es veuen 
afectades per les diferències 
ideològiques? 

M. C.
Segurament, i el tema naci-
onal no hi ha ajudat, perquè 
ha radicalitzat molt el posici-
onament de cadascú. Jo puc 
entendre que és molt difícil 
mantenir una posició diferent 
o amb matisos a la que sem-
bla majoritària a tot Catalunya 
i a més és la que s’alimenta i 
es promociona des de l’ano-
menada societat civil, des 
dels tertulians i els creadors 
d’opinió i des de la majoria 
de mitjans de comunicació 
del país com la “correcta”  i la 
que dóna l’autèntic “pedigrí” 
de catalanitat. Però la cohe-
rència, per mi, és un principi 
irrenunciable en política i en-
cara que sigui nedant contra-
corrent o a risc de quedar-se 
en minoria, un ha de mantenir 
i defensar els seus principis i 
les seves creences. 

L. D.
Abans eres la mà dreta de 
l’alcalde. Un paper que sem-
bla que ara adopti la regido-
ra Montse Mínguez.  Què ha 
canviat en tot el procés?

M. C.
No sé si ha canviat alguna 
cosa, d’acord amb el cartipàs 
municipal. Jo sóc la primera 
tinent d’alcalde i portaveu del 
grup socialista, i aquest és 
l’organigrama existent i vi-
gent a la Paeria. A l’Ajunta-
ment els ciutadans ens han 
escollit per debatre, fixar 
i aplicar  les directrius i les 
prioritats de tota una admi-
nistració en la millora i el 
progrés de la ciu-
tat, i aquest ha 
de ser l’únic 
ob jec t i u . 
No és ni 
pot ser 
la seu 
d ’ u n a 
c o l l a 
d’amics 
ni molt 
m e n y s 
un club de 
fans.

No hi ha
cap despesa
supèrflua a 

l’EMU

Va faltar 
pedagogia 

en els canvis 
d’autobusos

La Paeria no 
és ni pot ser 
la seu d’una 

colla d’amics

L. D.
Creus que els mandats hau-
rien de tenir un màxim de 
temps com als EUA?

M. C.
Probablement, però  no seria 
taxativa en si han de ser dos o 
tres mandats; al final la gent 
és molt sàvia i amb el seu vot 
ja decideix quan en té prou 
d’un govern o d’un governant 
determinat. Els anys no ho 
marquen tot en política, tam-
bé són els principis,  la bona 
feina i la capacitat d’il·lusionar 
el que determina que un go-
vernant hagi d’estar més o 
menys temps al capdavant 
d’una institució.

L. D.
A què es deu el dèficit de 
l’EMU? 

M. C.
L’Empresa Municipal d’Ur-
banisme, que tinc l’honor de 
presidir, arrossega un impor-
tant deute de prop de 70 
milions d’euros, però també 
té molt patrimoni i molts ac-
tius i per això pot anar resis-
tint, malgrat la crisi immobi-
liària que afecta tot el sector. 
Aquest endeutament no és 
cap enginyeria financera, com 
de vegades se’ns critica, i no 
hi ha cap despesa sumptuosa 
o supèrflua, ho puc assegu-
rar. Tot està invertit en obres 
d’infraestructura, en solars, 
en pisos, en nous carrers, en 
expropiacions al Centre His-
tòric..... Crec que en el seu 
dia vam fer una aposta, com 
a equip de govern socialista, 
i també vam tenir el suport 

de més grups municipals, 
per endeutar-nos a través de 
l’EMU i fer inversions que es 
van considerar necessàries 
per a la ciutat, com són totes 
les obres vinculades al Pla de 
l’Estació i de les quals jo me’n 
sento especialment orgullo-
sa perquè han ajudat i molt 
a la integració i a la cohesió 
de barris que fins llavors eren 
més perifèrics, com part de 
Balàfia, part de Pardinyes o 
el Secà, acabant amb la cica-
triu històrica que suposava el 
pas de les línies de ferrocarril 
pel mig de la ciutat i habili-
tant un gran passeig com és 
el Parc del Cobriment de les 
vies. El pont de Príncep de 
Viana, no només pel seu dis-
seny únic, sinó també per la 
seva funcionalitat, forma part 
d’aquestes actuacions finan-
çades amb diners de l’EMU. 
Així com els més de 200 ha-
bitatges públics que hem anat 
construint al Centre Històric, a 
base d’expropiar, enderrocar, 
esponjar, obrir nous vials i ai-
xecar nous pisos de protecció 
oficial. O comprant solars a 
les zones d’expansió urbanís-
tica per poder tenir patrimo-
ni i seguir construint, quan 
es pugui, nous habitatges o 
promovent sòl industrial de 
caràcter públic. En tot això 
estan invertits els diners de 
l’EMU i crec molt sincerament 
que és millor que estiguin 
així, que no pas en un compte 
bancari per presentar uns nú-
meros quadrats i brillants. Les 
empreses públiques no han 
de tenir beneficis, han de ge-
nerar benefici per a la ciutat, 
encara que sigui a costa d’un 
endeutament que poc a poc 
s’anirà eixugant. 

L. D.
Quin paper has tin-

gut en la creació del 
POUM? 

M. C.
Ara tot just hem apro-
vat l’avanç del nou Pla 

d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal que, 

segurament, 
és el plat 

fort de 
q u a l -

sevol 

regidoria d’Urbanisme ja que 
la seva preparació dura molts 
anys i la seva vigència encara 
més. Hem volgut que aquest 
nou pla general fos diferent 
dels anteriors (i aquest serà el 
sisè document d’ordenació ur-
banística de la història de Llei-
da!) perquè ara no toca pensar 
en grans expansions de sòl, 
sinó en com créixer millor i de 
forma més ordenada i sosteni-
ble, recuperant aquells nuclis 
històrics o centrals dels barris 
o de l’eixample de la ciutat 
que se’ns estan quedant an-
tics i apostant per una ciutat 
més verda, més amable, amb 
més zones per a vianants, més 
compacta....Per això es plan-
tegen idees com una ronda 
verda de disset quilòmetres, 
que amb la canalització del riu 
Segre com a eix, ofereix una 
ruta verda, a peu i en bicicleta, 
per tota la ciutat, o una millor 
definició del sòl rural agrícola 
o propostes molt agosarades 
per millorar l’accessibilitat al 
Centre Històric.

L. D.
Les modificacions en la fre-
qüència d’autobusos han 
portat de cap molts ciuta-
dans. Quina autocrítica en 
podries fer?

M. C.
Puc fer moltes autocrítiques 
i les faig. En la primera refor-
ma vaig portar el procés de 
forma molt directa perquè cre-
ia que un servei que ens cos-
ta a tots els lleidatans molts 
milions d’euros l’any s’ha de 
gestionar de la manera més 
rendible i eficaç possible. Cre-
ia que es podria remodelar un 
sistema de transport circular 
que en alguns aspectes s’ha-
via quedat obsolet per un al-
tre que respongués més a la 
demanda dels nous usuaris. 
Certament, no vam ser capa-
ços que aquesta nova filosofia, 
que requeria paciència, molta 
més pedagogia i un període 
d’adaptació, fos assumida ma-
joritàriament pels usuaris com 
jo havia imaginat i, al final, 
s’han hagut d’implementar 
més canvis i més ampliacions 
de les que s’havien programat 
inicialment. D’aquesta manera 
segurament s’acontenten les 
demandes de més ciutadans, 
però no s’ha assolit un estalvi 
que crec imprescindible en la 
gestió dels grans serveis pú-
blics, sobretot quan el bitllet 
només cobreix el 45% dels 
costos i la resta ho paguem 
entre tots, aquells que agafen 
el bus però també els que no 
l’agafen. 

L. D.
El canvi d’enllumenat tam-
poc agrada a alguns lleida-
tans. Es queixen que la falta 
de llum provoca inseguretat 
als barris. Què n’opines?

M. C.
En això no estic massa d’acord. 
Crec que el resultat és força 
positiu i malgrat alguns ajus-
tos que encara s’estan fent i 
s’hauran de fer, estem acon-
seguint l’estalvi que volíem, 
més d’un milió d’euros l’any 
de les arques públiques, i a 
més no malbaratem energia, 
pel que suposa no només de 
cost econòmic sinó també am-
biental. Qualsevol ciutat euro-
pea, també les grans capitals, 
tenen molta menys llum que 
qualsevol carrer de les nostres 



DIVENDRES 9 de GENER DE 2015 11

ciutats on, durant anys, hem 
tirat de veta, amb uns nivells 
lumínics molt per sobre del 
que marca la normativa i ara 
toca posar leds, bombetes de 
baix consum i ajustar-nos tots 
una mica, però sense perdre 
confort lumínic i molt menys 
sensació de seguretat. 

L. D.
La reactivació del Centre His-
tòric és suficient amb la im-
plantació del Mercat del Pla?

M. C.
No, és un pas més, però l’es-
tem vivint amb força espe-
rança pel que representa de 
modernitat i d’implicació d’ini-
ciatives i d’emprenedors de 
molts àmbits, quant al fet que 
es barregen comerç, gastro-

nomia, cultura, música, arte-
sania, diversitat... i encara que 
l’epicentre sigui el Mercat del 
Pla es tracta de fer “taca d’oli” 
pels carrers del voltant i con-
vertir Cavallers en un autèntic 
eix de connexió entre el cen-
tre comercial per excel·lència 
de la ciutat i el rovell del Cen-
tre Històric. Que molta gent 
de l’edat de la meva mare 
hagi tornat a enfilar Cavallers 
amunt després de molts anys 
sense ni acostar-s’hi ja és un 
pas molt positiu. Però ni una 
mica de cofoisme, queda molt 
per fer, molt per convèncer, 
molt per dinamitzar....

L. D.
Quines mesures caldria pren-
dre per combatre la desafec-
ció política?

Podemos ha 
trobat el “Sant 

Grial” en 
política Vull seguir 

fent política 
al front del 

PSC

M. C.
Molta refor-
ma profun-
da i rege-
nerac ió 
de les 
m a n e -
res de 
p e n -
sar, fer i 
practicar 
la política. 
El que vi-
vim no és un 
problema de de-
safecció momentània, 
és estructural. Crec que tots 
els que ens dediquem a la po-
lítica tenim l’obligació de re-
flexionar molt sobre la situació 
a la qual hem arribat i pensar 
com oferim solucions als nos-

tres conciutadans per superar 
aquesta apatia si volem salvar 
el millor del sistema democrà-
tic del qual ens hem dotat. O 
ens hi posem de veritat o l’al-
ternativa és una revolució in-
certa però inevitable, un tren-
car la baralla, fer foc amb tot i 
començar de zero.

L. D.
Milloraria amb les llistes 
obertes?

M. C.
Segurament seria un pas en 
la bona direcció, perquè els 
ciutadans podran posar cara 
als seus representants polí-
tics i exigir-los una rendició de 
comptes. Però a aquestes al-
çades ja no és suficient, calen 
reformes de major calat. No 
n’hi ha prou de fer anuncis o 
de conjurar-nos tots plegats 
per frenar la corrupció, cal 
predicar amb l’exemple i ser 
honestos des del minut zero 
i estar convençuts que fins al 
darrer euro dels diners públics 
és sagrat i només pot ser gas-
tat en allò que realment és im-
portant. Els polítics estem més 
que mai a l’aparador per tal 
que siguem jutjats amb la mà-
xima transparència i claredat i 
que donem compte de tot el 
que té un origen públic.

L. D.
Què n’opines de l’aparició 
amb força de nous partits 
com Podemos? 

M. C.
L’únic sentiment que crec que 
no ens ha de generar Pode-
mos és indiferència o menys-
preu. A mi, personalment, em 
provoca una gran curiositat 
intel·lectual, crec que són dig-
nes d’estudi i anàlisi i no són 
flor d’un dia. Han aconseguit 

trobar el que en di-
ríem “el Sant 

Grial” en polí-
tica:  empa-

titzar, en-
tendre el 

que vol la gent i parlar el ma-
teix llenguatge que es parla al 
carrer. Hem de pensar en què 
fallem els partits tradicionals i 
reaccionar ràpidament per po-
der oferir al nostre electorat 
una mica de la il·lusió i l’espe-
rança que han sabut veure en 
Podemos, defugint dels po-
pulismes que tant preocupen 
a l’status quo, però agafant 
el bou per les banyes i mirant 
als ulls de la gent amb proble-
mes.

L. D.
Àngel Ros continua sent un 
candidat fort o ha perdut 
“suflé” al llarg dels anys?

M. C.
L’acció de govern i els anys 
sempre desgasten, és evident, 
però les enquestes diuen que 
continua sent un candidat fort 
i el nostre partit ha decidit que 
és el millor candidat per a les 
properes municipals.

L. D.
Si no estàs a les llistes, segui-
ràs en política o tornaràs al 
periodisme?

M. C.
Intento viure el present i el dia 
a dia. A més, ara en política 
tot sembla molt volàtil i les 
coses canvien cada setmana. 
La meva voluntat és seguir 
treballant per a la ciutat des 
de l’Ajuntament i seguir fent 
política al front del PSC en 
tant que primera secretària de 
l’Agrupació de Lleida que sóc, 
però si no és així, tampoc pas-
sarà res, hi ha vida més enllà 
de la política!!

L. D. 
Com valores el panorama 
periodístic actual a Lleida?

M. C.
Millorable. Un major pluralis-
me sempre seria d’agrair. Jo, 
que vinc d’aquest món, trobo 
a faltar, però no només en el 
periodisme que es fa a Lleida, 

també en el que es fa 
a nivell dels grans 

mitjans a Cata-
lunya i a tot 

Espanya , 
un ma-
jor grau 
d’inves-
t i g a c i ó 
i la visió 
crítica i 

rebel que 
haurien de 

tenir tots 
els periodistes 

d’aquí i d’arreu. 



Josep Maria
Roigé

Balaguer espera inaugurar els nous 
jutjats a finals de 2015 i acabar les obres 
del Centre d’Atenció Primària.

 ARES VALDÉS
 BALAGUER

www.7accents.cat

Les denúncies per presump-
tes irregularitats en la contrac-
tació per la Festa Major giren 
al voltant de l’Ajuntament de 
Balaguer. Josep Maria Roigé, 
actual alcalde, nega estar-hi 
vinculat i al·lega que el 2011 
ja va denunciar les males pra-
xis de l’exalcalde socialista Mi-
quel Aguilà. Roigé, amb unes 
eleccions presents, comença 
el 2015 amb força assegurant 
que els jutjats de Balaguer es-
taran llestos a finals d’any.

ARES VALDÉS
Continua sent Balaguer un 
ajuntament endeutat?

JOSEP MARIA ROIGÉ
A data del 31 de desembre de 
2014, la taxa d’endeutament 
de la ciutat de Balaguer ronda 
el 110%. És el primer cop du-
rant la legislatura que aconse-
guim aquesta xifra. Esperem 
arribar al 75%, que és el que 
es consideraria una xifra ac-
ceptable. 

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

J. R.
Moltes gestions com tenir 
control de les despeses i man-
tenir una gestió dels pressu-
postos ajustada, sense deixar 
de donar els serveis de qua-
litat que necessita Balaguer. 
Per exemple, hem reduït el 
pressupost de l’arbre de Na-
dal i hem ajustat el pressupost 
de les assegurances; abans hi 
destinàvem 140.000 euros i 
ara només 50.000 euros.

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

J. R.
A l’atenció a les persones. 
Gestionar estructures que 
millorin la vida de milers de 

famílies ha estat la base de 
la nostra actuació durant el 
2014, sense deixar de banda 
les petites actuacions. Des del 
consistori hem donat feina 
per un temps a cinquanta per-
sones a través dels convenis i 
plans d’ocupació que mante-
nim amb el SOC.

A. V.
Quants balaguerins es tro-
ben ara mateix a l’atur?

J. R.
Més de 1.800 persones, se-
gons el Baròmetre. El 20% de 
la població es troba a l’atur i 
això no és bo. Des del con-
sistori facilitem els permisos 
d’obres i ajudem en tot el 
que podem, però han de ser 
les empreses privades les que 
generin llocs de feina. Aquest 
any hem evitat que una em-
presa de reciclatge, que do-
nava feina a 25 persones, tan-
qués. 

A. V.
Quin és el teu sou com a al-
calde de Balaguer?

J. R.
No en percebo cap com a 

alcalde. Els meus ingres-
sos provenen de la Diputa-
ció de Lleida com a diputat, 
que aproximadament sumen 
42.000 euros bruts, on hi està 
inclòs el quilometratge.

A. V.
Quin és el principal proble-
ma amb què conviuen els ba-
laguerins?

J. R.
Els ciutadans disposen d’uns 
bons serveis de qualitat. La 
gran majoria té un bon nivell 
tant de vida com de serveis, 
amb uns grans equipaments 
culturals i esportius. Però la 
crisi i la falta de llocs de tre-
ball ha fet que la gent pateixi. 
Aquest és el gran quid al qual 
ens enfrontem i al qual desti-
nem més esforços. Abans era 
el Consell qui gestionava els 
serveis socials, però a causa 
de la gravetat de la qüestió, 
es gestionaran des del propi 
Ajuntament. També ens hem 
posat seriosos amb les políti-
ques d’habitatge. Ara, a Ba-
laguer no hi ha cap edifici de 
titularitat pública que es trobi 
buit, perquè els hem assig-
nat. Intentem generar també 

ocupació. Aviat inaugurarem 
el CEI, el Centre d’Empreses 
Innovadores, amb el qual es 
vol donar la possibilitat que 
qualsevol persona amb una 
idea innovadora pugui crear 
la seva empresa a Balaguer.

A. V.
Com es generaran més 
llocs de treball?

J. R.
L’Ajuntament no ge-
nera llocs de treball, 
sinó les empreses 
del sector. Nosaltres 
tenim els equipaments 
i posarem sobre la taula 
les facilitats que puguem. 
Promocionarem i promourem 
aquelles petites empreses in-
novadores que generin tre-
ball. 

A. V.
Com valores aquest 2014? 

J. R.
Complex. Hem gestionat mol-
tes infraestructures amb les 
quals es continuarà treballant 
durant el 2015 i 2016, com 
per exemple la transformació 
de 800 hectàrees de secà a 

reg. Invertirem 1.500.000 eu-
ros a transformar el secà de 
Balaguer en una zona on el 
pagès podrà invertir i el camp 
es convertirà en una zona de 
negoci.

A. V.
Quines són les perspectives 
per aquest 2015?

J. R.
Serà un any marcat per l’elec-
toralisme. Continuarem actu-
ant per la ciutat i acabarem 
de construir els projectes que 
tenim pendents com acabar 
amb les obres dels jutjats de 
Balaguer o les del CAP. Però 
totes elles es faran perquè és 

800 hectàrees 
de secà es 

convertiran en 
zones de reg
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Roigé reitera la seva 
no vinculació amb la 
denúncia que ha rebut 
l’antic alcalde de la lo-
calitat, Miquel Aguilà, 
per presumpes irregula-
ritats i al·lega que ja ho 
va denunciar el 2011.

el que toca fer, no per pertà-
nyer al programa electoral. El 
2016 està previst que la comu-
nicació ferroviària de la ciutat 
millori, connectant d’una for-
ma més ràpida Balaguer amb 
Lleida i la Pobla de Segur. 

A. V.
Parles d’eleccions, et torna-
ràs a presentar?

J. R.
Sí, fa uns mesos vaig tornar 
a sortir elegit per unanimitat. 
Un cop més m’han dipositat el 
seu vot de confiança. A l’abril 
començarem amb el progra-
ma electoral per continuar 
treballant per la ciutat.

A. V.
De quina manera us afecta 
que l’anterior alcalde, Mi-
quel Aguilà, hagi estat de-
nunciat per presumptes irre-
gularitats en la contractació 

de la Festa Major?

J. R
No és bo perquè la gent mal-
pensa i amb raó. Però nosal-
tres no hi tenim res a veure. El 
2011 vam denunciar les males 
praxis de l’alcalde socialista a 
l’hora de contractar els ser-
veis per les Festes Majors, ja 
que els preus eren exagerats. 
Penso que cadascú ha de pa-
gar pel que ha fet, jo només 
puc respondre per les meves 
actuacions, i nosaltres no es-
tem implicats en cap cas de 
malversació. Tampoc és bo 
que per culpa de quatre po-
lítics corruptes ens posin tots 
al mateix sac.

A. V.
Què significa haver recupe-
rat el cinema?

J. R.
Que apostem pel cinema com 
un dinamitzador de la cultura. 
No podia ser que una ciutat 
amb 17.000 habitants no tin-
gués una sala de cinema. A 
més, era un dels compromi-
sos electorals amb els quals 
vaig entrar. Hem adequat una 
sala de l’Ajuntament perquè 
els caps de setmana serveixi 
com a sala de cinema.

A. V.
Quina opinió tens de la nova 
presidenta del Consell Co-
marcal de la Noguera?

J. R.
Molt bona, a banda de ser 
del mateix partit som amics. 
L’antic president, el Pere Prat, 
va fer molt bona feina i segur 
que la Concepció també farà 
una feina excepcional.

L’alcalde de Bala-
guer, Josep Maria 
Roigé.
Foto: Ajuntament 
de Balaguer.
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Concepció
Cañadell

El Parc Astronòmic del Montsec estrenarà 
un sistema únic de projecció 3D que 
cobrirà la cúpula i la paret frontal

 ARES VALDÉS
 BALAGUER

www.7accents.cat

La Noguera comença el 2015 
amb una nova presidenta del 
Consell Comarcal. Concepció 
Cañadell agafa el càrrec amb 
força i des del primer minut 
posa els seus esforços per 
treballar per la comarca. Per 
aquest any que comencem, el 
Consell estrenarà el sistema 
de projecció 3D al Parc Astro-
nòmic del Montsec, i a partir 
de l’estiu estarà finalitzat un 
nou observatori-aula amb ca-
pacitat per a 68 visitants. Tam-
bé gestionaran un nou pro-
grama que permetrà ajudar 
mitjançant subvencions els 
emprenedors que facin inver-
sió en la creació i millora de 
negocis comercials, turístics o 
agroalimentaris.

ARES VALDÉS
Quins són els reptes com a 
nova presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera?

CONCEPCIÓ CAÑADELL
Treballar per la comarca, pels 
seus municipis i pels seus ciu-
tadans.

A. V.
Què significa ser la primera 
dona que ocupa aquest càr-
rec a la Noguera?

C. C.
No m’he parat a pensar que 
sóc la primera dona que ocu-
pa aquest càrrec; per a mi és 
un orgull ser presidenta del 
Consell i poder treballar per la 
comarca. 

A. V.
On destina el Consell més 
esforços econòmics?

C. C. 
Els esforços econòmics més 
grans els destina a benestar 
social, concretament a pro-
grames de promoció social, 
al transport i a menjadors es-
colars, a serveis públics bàsics 

Crec que la 
renúncia de 

Pere Prat és un 
gest d’honor

com són la recollida i el tracta-
ment dels residus municipals, 
a la promoció econòmica, 
turística i gestió del Centre 
d’Observació de l’Univers  i a 
l’assistència tècnica, econòmi-
ca i financera als ajuntaments 
de la comarca.

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

C. C.
Al desembre del 2014 estem 
sobre unes 2.600 demandes 
d’ocupació.

A. V.
En què es 
d i s t i n -
geix la 
N o -
guera 
d ’ a l -
t r e s 
c o -
m a r -
ques?

C. C.
Una de les 

diferències més visibles és la 
geogràfica. La Noguera és la 
comarca més extensa de Ca-
talunya, que compta amb més 
de 100 nuclis de població, dis-
tribuïts entre la plana i la zona 
de muntanya, amb el Mont-
sec i el seu cel com a atractius 
turístics excepcionals, que 
recentment ha obtingut la 
certificació com a destinació 
turística Starlight reconeguda 
per la Unesco.

A. V.
Quin és el principal proble-

ma a què s’enfronta el ter-
ritori de la comarca?

C. C. 
Crec que 

com en al-
tres co-
marques 
un dels 
principals 
p r o b l e -
mes és la 

taxa d’atur, 
s’ha de tre-

ballar per cre-
ar nous llocs de 

treball i poder reduir l’atur.

A. V.
Com valores el 2014?

C. C. 
El 2014 ha estat un any amb 
una certa recuperació econò-
mica, tot i que hi ha sectors 
que han patit molt (fruita dol-
ça, etc.).

A. V.
Com valores la renúncia de 
l’antic president del Consell 
per un presumpte delicte ur-
banístic?

C. C.
Crec que la renúncia del se-
nyor Pere Prat és un gest que 
l’honora.

A. V.
Quines són les perspectives 
per aquest 2015?

C. C.
La situació econòmica de la 
comarca no serà diferent de 
les de la resta del país. Serà 
el tercer any que gestionem 

el Centre d’Observació de 
l’Univers (COU) del Parc As-
tronòmic Montsec (PAM), 
que ja s’ha consolidat com un 
equipament dinamitzador del 
sector turístic de la comarca. 
Per aquest any i per tal de 
mantenir i millorar la qualitat 
i les activitats del Centre, es-
trenarem el sistema de projec-
ció 3D full dome al planetari 
Ull del Montsec (hi ha pocs 
planetaris al món que hagin 
implementat el 3D, però cap 
d’ells obre totalment la cú-
pula i la paret frontal i deixa 
l’espectador “flotant al cel”). I 
calculem que a partir de l’es-
tiu tindrem finalitzat un nou 
observatori-aula amb capaci-
tat per a 68 visitants asseguts 
en el seu interior. També es-
perem aconseguir i gestionar 
un nou programa Leader (fins 
al 2020) que permetrà ajudar 
mitjançant subvencions els 
emprenedors individuals i les 
petites empreses que facin 
inversió en la creació i millora 
de negocis i activitats comer-
cials, industrials, turístiques, 
de serveis i agroalimentàries.
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La Con-
cepció
Cañadell 
va ser ele-
gida presi-
denta del 
CC de la 
Noguera el 
desembre, 
després de 
la renún-
cia de Pere 
Prat per un 
presumpte 
delicte 
urbanístic.

La nova presidenta del Consell Comarcal de la 
Noguera, Concepció Cañadell.

Foto: Consell Comarcal de la NogueraA la Noguera 
hi ha 2.600 

persones 
sense feina

A. V.
En quina situa-
ció econòmica es 
troben els ciutadans de 
la Noguera?

C. C.
Suposo que hi ha diverses si-
tuacions econòmiques entre 
els ciutadans de la comarca 
però des de les institucions 
hem de centrar els nostres 
esforços a ajudar aquelles 
persones que presenten més 
necessitats.

A. V.
I quant a 

polítiques so-
cials?

C. C.
Des dels serveis socials del 
Consell Comarcal de la No-
guera s’estan desenvolupant 
diferents programes com 
el banc d’aliments, els ajuts 
d’urgència social, els serveis 
d’atenció domiciliària, els ser-
veis d’atenció precoç i la tele-
assistència, entre d’altres.

A. V.
Quines sinergies establiu 
amb l’Ajuntament de Bala-
guer?

C. C.
Establim les mateixes sinergi-
es que amb la resta d’ajunta-
ments de la comarca, encara 
que des del Consell Comarcal 
es treballa per poder donar 
resposta a les diverses ne-
cessitats dels ajuntaments a 
través dels diferents serveis 
tècnics.

A. V.
Posareu en marxa un Servei 
d’Atenció a l’Immigrant. Per 
què? 

C. C.
Disposem d’un Servei d’Aten-
ció a l’Immigrant (SAI), que és 
un recurs adreçat a persones 
estrangeres immigrades que 
volen engegar un procés de 
regularització i inserció social.

A. V.
Us sentiu en sintonia amb la 

resta de territoris / consells 
comarcals?

C. C.
Sí, perquè tenim problemàti-
ques similars.

A. V.
Com valores el panorama 
polític actual?

C. C.
Si ens referim a la situació po-
lítica catalana, és un panora-
ma polític vibrant, estem fent 
història.

A. V.
Arribarà Catalunya a ser in-
dependent algun dia?

C. C.
Crec en una Catalunya inde-
pendent, en una Catalunya 
que sumi les diversitats cul-
turals, perquè aquestes ens 
enriqueixen. Arribarem a ser 
independents algun dia, però 
no ho veig com un fet a curt 
termini, resta molta feina per 
fer.
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Les arrels 
d’una nova 
vida
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“Hem d’estar al 
costat de 
cadascú, fer que 
cada persona se 
senti estimada. 
Perquè això és el 
que després farà 
que tingui ganes 
de créixer.”

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Fa aproximadament deu 
anys, Natàlia Méndez arriba-
va a la Fundació Sant Ignasi 
de Lleida a la recerca d’una 
ocupació com a voluntària. 
Un temps després, i havent 
obtingut experiència com a 
suport en gerència, acabava 
assumint les funcions de di-
rectora d’una iniciativa que 
començava el 1994. Una inici-
ativa que es va anar fent cada 
vegada més gran i la comesa 
inicial de la qual era atendre 
tota la gent que, a l’estiu, ar-
ribava a la capital del Segrià 
buscant feina i no disposava 
d’un sostre sota el qual prote-
gir-se. “No obstant això, una 
vegada l’estiu acabava, molta 
de la gent que havia vingut 
acabava quedant-se. Amb 
la finalitat d’ajudar aquestes 
persones es va acabar creant 
de manera oficial la Fundació 
Social Sant Ignasi. A partir 
d’aquí, tot va anar creixent. 
“A poc a poc, vam anar do-
nant resposta a les diferents 
necessitats que se’ns anaven 
plantejant”, apunta la Natàlia.
La Fundació, que l’any passat 
feia vint anys, acull i acom-

Instal·lacions de la 
Fundació Arrels
Foto: Arrels Sant 
Ignasi

L’última 
àrea és la del 

treball 
personal

panya persones  sense llar, 
treballant per tal que 
redescobreixin la seva 
dignitat i aconseguei-
xin refer la seva vida, 
a través dels diferents 
programes que, poc 
a poc, la Fundació ha 
anat construint. Arrels 
ofereix dues tipologies 
de programes d’ajuda; es 
tracta dels d’acostament i els 
de tractament.
“Els programes d’acostament 
tracten d’apropar-se a la per-
sona, de crear un vincle amb 
ella. Es tracta d’estar una 
mica al seu costat, acompa-
nyar-la perquè s’hi despertin 
les ganes de tirar endavant i 
de fer una vida més normalit-
zada, que l’ompli més. Si en 
aquest temps, que no és de 
dos mesos, sinó de molt més, 
en ocasions anys, el desig 
desperta, llavors tenim la pos-
sibilitat d’oferir els programes 
de Tractament, que són més 
de seguiment i tractament 
mes intensiu”, explica la Na-
tàlia.
El programa d’acostament 
consta de tres vessants: cen-
tre obert, “un espai d’aco-
lliment per a persones que 
estan en situació de sense 
llar, que tenen addiccions o 
que no disposen d’ingressos. 

Aquí se’ls ofereix una atenció 
social, així com un espai al 
qual poder acudir en cas de 
voler deixar el carrer, amb be-
renars, cafès, servei de perru-
queria o taquilles”; un servei 
d’aliments al qual es denomi-
na “botigueta”, i el progra-
ma de reducció de danys, un 
centre per a persones en con-
sum actiu, que tracta d’evitar 
sobredosi, així com malalties 
infeccioses com el VIH o l’he-



DIVENDRES 9 del GENER DE 201518

patitis. “Està demostrat que 
si consumeixen però no tenen 
cap malaltia afegida, quan ho 
volen deixar és més fàcil. És 
més fàcil deixar la droga si 
solament és un problema de 
droga”, diu la Natàlia.
Moltes vegades, el servei de 
reducció de danys d’Arrels 
aconsegueix servir a alguns 
de porta d’entrada a altres 
programes que condueixen a 
la reinserció. És el cas del ser-
vei d’acompanyament, una 
de les vessants del programa 
de tractament, del qual s’en-
carrega la Carme Beà. “L’únic 
requisit, o el que valorem com 
a important, és que el pas de 
venir a acompanyament sigui 
voluntari, que sigui una de-
cisió pròpia. Que la persona 
que vol venir no ho faci pres-
sionada per la família o per al-
gun tema penal que l’obligui 
a complir un temps en un cen-
tre. Ha de ser ‘estic cansat, 
porto un temps consumint, 
estic malament, necessito un 
canvi, necessito suport’. És un 
procés dur, no és un ‘vinc aquí 
sis mesos i estic curat’. És un 
temps molt més llarg. I durant 
tot aquest temps pot haver-hi 
recaigudes, que necessiten 
un suport. Podria dir-se que 
és com una malaltia crònica. 
Una vegada prens la deci-
sió, vens a acompanyament 
i fas la demanda de suport, 
veus que t’encaixa en el que 
esperes i penses que et pot 
anar bé. Des d’aquí, el que 
treballem són diferents àre-
es. Si tens un problema de 
drogues, el teu problema no 

“És més fàcil 
deixar les

drogues si tan 
sols és aquest el 

problema”

“Importa 
molt

aprendre
de les

recaigudes”

“Hi ha els que 
es vinculen 
al procés i 

d’altres que 
no”

és només addictiu, sinó que 
més enllà arrossegues moltes 
altres coses. Pot tractar-se de 
problemes a nivell de relaci-
ons o de tipus ocupacional. 
L’última àrea és la del treball 
personal, sobre com abordar 
tota la situació que han vis-
cut i acceptar la seva història. 
Els ajudem a treballar a nivell 
intern per millorar. Nosaltres 
som una crossa en el seu pro-
cés, però no tenim una vareta 
màgica. En definitiva, es trac-
ta d’acompanyar durant part 
del recorregut que està fent 
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Carme Beà (a 
dalt, esquerra) i 
Natàlia Méndez (a 
baix, dreta)
Foto: Dani Martí-
nez

en la seva vida, i donar-li ei-
nes, estratègies i suport per-
què pugui avançar sol. La idea 
és aquesta. Que siguin autò-
noms, que puguin reprendre 
la seva vida”.
Igual que la directora d’Ar-
rels, la Carme també va entrar 
a formar part de la Fundació 
fa deu anys, quan el progra-
ma d’acompanyament encara 
estava en la seva fase inicial. 
Per a la Natàlia, la tasca que, 

Veure una 
recuperació 

t’ajuda a 
creure en allò 

que fas

tant ella com la 
seva companya, 
exerceixen a 
la Fundació 
és de gran 
importàn-
cia. “Hi ha 
molt poca 
gent que 
d e d i q u i 
deu anys de 
la seva vida a 
ajudar algú a ti-

rar endavant, i nosal-
tres ho fem”.

Pel que fa a 
l’acompanya-
ment s’ate-
nen a l’en-
torn d’unes 
c i n q u a n t a 
persones de 

forma anual. 
De tots ells, 

hi ha aquells 
que es vinculen i 

“Som una 
crossa en el 

procés, no una 
vareta

màgica”

aquells que no ho fan. “Uns 
altres vénen, però no és el seu 
moment i acaben recaient”, 
comenta la Carme. “També hi 
ha casos de gent que torna a 
la Fundació després d’haver 
acabat el procés, o bé perquè 
ho van deixar abans d’hora. 
No ha de prendre’s com al-
guna cosa negativa. Si tenim 
en compte que la drogoad-
dicció pot considerar-se com 
una malaltia crònica, no és rar 
que hi hagi qui pateixi una re-
caiguda. Allò més important 
en aquest cas és que puguin 
aprendre de les recaigudes: 
‘He recaigut. Què ha passat? 
He baixat la guàrdia o m’he 
quedat sense treball’. De ve-
gades costa molt tornar. Una 
vegada han marxat, haver de 
tornar per a ells pot suposar 
un ‘què diran?’, ‘com l’hi dic?’ 
o ‘com reconec que em vaig 
equivocar marxant?’. És un 
pas que costa fer. La nostra 
missió no és culpar ningú. Ca-
dascú pren les seves pròpies 
decisions. Si aconsegueixen 
superar aquesta barrera de 
por i vergonya i tornar, el se-
gon procés és molt diferent 
del primer. Ja tenen el camí 
fet. Si tu véns de fer un pro-
cés de recuperació, per molt 
que recaiguis, tot el que has 
treballat ja ho tens. Mai tor-
nes a començar de zero. Es 
tracta de continuar el camí. La 
setmana passada, per Nadal, 
vam fer una petita festa amb 
els membres del programa, 
vam berenar i vam fer alguns 
regals. Va venir una noia que 
ja fa temps que va acabar el 
procés, ara està bé, cuida de 
la seva filla i té parella. És una 
persona totalment recupera-
da. És fantàstic poder veure 
aquests casos de persones 
que, malgrat les dificultats, 
han aconseguit tirar endavant 
i els veus bé. És alguna cosa 
que t’ajuda a creure en el teu 
treball i en el que fas”.

Hi ha persones 
que tornen

després 
d’haver acabat 

el procés
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L’accent de Tàrrega 
arriba a l’Índia a través 
de Joan Capdevila

futbol

El targarí ha disputat la Hero Indian Super League (ISL)

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

En els darrers anys, moltes 
persones han marxat a l’es-
tranger per poder exercir la 
seva professió. El futbol no 
és una excepció i són cone-
guts els fitxatges de jugadors 
que troben fora de les nostres 
fronteres una bona oportuni-
tat per jugar. El targarí Joan 
Capdevila n’és un exemple 
ja que durant tres mesos ha 
format part del vestidor del 
conjunt indi NorthEast United 
FC, un dels vuit conjunts de 
la Hero Indian Super League 
(ISL), una competició de no-
més tres mesos que té com a 
objectiu potenciar el futbol en 
el país asiàtic.
Tot va sorgir quan el campió 
de l’Eurocopa de 2008 i del 
Mundial de 2010 estava fent 
de comentarista a GolTV al 
Mundial de Brasil. El seu re-
presentant li va preguntar si 
s’havia compromès per ju-
gar en algun equip i davant 
la negativa del lleidatà li va 
proposar anar a l’Índia. “Tenia 
alguna cosa dels Estats Units, 
però econòmicament no em 
compensava. Era per poc 
temps, però estava molt lluny, 
així que ho tenia gairebé des-
cartat. A l’Índia volien poten-
ciar el futbol. Quan m’ho van 
dir per primera vegada no em 
va agradar gaire aquesta idea, 
però en el fons sabia que era 
una bona opció i en uns 20 
dies em vaig decidir”, explica 
Capdevila, qui reconeix que 
“ha estat una experiència que 
m’ha servit per a molt, ja que 
he vist coses a les quals no es-
tem acostumats”.
Per aquesta raó, en les se-
ves paraules es transmet la 
satisfacció per haver pres la 

decisió d’emprendre l’octu-
bre de 2014 una aventura de 
tres mesos. A més, la seva 
família també va jugar 
un paper important. 
“Primer de tot, 
em van pre-
guntar si 
hi havia 
futbol a 
l’Índia 
– d e 
fet, 
l a 

s e -
l e c -
c i ó 
í n d i a 
ocupa el 
lloc 171 del 
rànquing FIFA. 
Els vaig explicar 
que era una compe-
tició oficial de la FIFA i 
ho van acceptar”, argumen-
ta. El següent pas va ser situar 
en el mapa Guwahati, ciutat 
on està el NorthEast United. 
Els companys de vestidor es 
van convertir en una segona 
família. “Vaig anar a l’aventu-
ra, perquè al Kalkota hi anaven 
diversos espanyols. Vaig tenir 
molta sort de trobar Koke, 
qui va esdevenir com un ger-

www.7accents.com

mà, i el 
p o r t u g u è s 
Miguel García. Vam congeni-
ar molt bé i vam arribar a ser 
un bon grup. Per això, si fos 
possible, m’agradaria tornar a 
repetir l’experiència, però pri-
mer he de trobar equip d’aquí 
al juny. A més, el meu anglès 

é s 
molt limi-

tat, però vaig tirar enda-
vant”, diu entre rialles.
Cal esmentar l’acollida, 
amb focs artificials, i la 
pròpia afició, que feien 
que l’ambient fos espec-
tacular. A més, tot i que el 

Capdevila llegeix 
‘7accents’ abans 
de l’entrevista.
Foto: Ares Valdés

El vestidor es 
va convertir 

en una segona 
família 

pel targarí
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La trajectòria
d’un gran jugador  

El targarí Joan Capdevila es va convertir en tot un 
ídol de l’afició índia gràcies al joc que va desplegar 
durant els partits que va disputar al llarg de la lliga.
Foto: ISL / NorthEast United

Equip País Temporada
UE Tàrrega Espanya 1996-1997
Espanyol B Espanya 1997-1998
Espanyol Espanya 1998-1999
At. de Madrid Espanya 1999-2000
Deportivo Espanya 2000-2007
Villarreal CF Espanya 2007-2011
Benfica Portugal 2011-2012
Espanyol Espanya 2012-2014
North East United Índia 2014

A més, Capdevila va aconseguir amb el Deportivo de la Co-
ruña els títols de la Supercopa d’Espanya (2000 i 2002) i la 

Copa del Rei (2002). I amb la selecció espanyola, l’Eurocopa 
(2008), el Mundial de Sudàfrica (2010), la medalla de pla-
ta dels Jocs Olímpics de Sidney (2000) i el tercer lloc de la 

Copa Conferedacions (2009).

criquet no té competidor, les 
grans companyies com IMG-
Reliance o la cadena Star van 
apostar pel futbol i estrelles 
de Bollywood es van fer amb 
la propietat d’alguns equips, 
convertint així la ISL en una lli-
ga d’èxit, la qual cosa fa pen-
sar que en properes edicions 
hi haurà més equips i durarà 
més mesos.

Una competició diferent
Els veterans jugadors euro-
peus es van trobar amb una 
competició diferent, de no-
més tres mesos (d’octubre 
a desembre). “Era com una 
concentració, ja que gairebé 
no sortíem de l’hotel, tret dels 
desplaçaments de l’equip”, 
comenta Capdevila. A més, 
els partits es disputaven cada 
cinc dies, a l’estil americà de 
l’NBA, i els focs artificials do-
naven la benvinguda als con-
junts visitants. “Per anar a 
jugar, les distàncies eren llar-
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Capdevila, al Taj Ma-
jal, en una visita.
Foto: J. C.

“Quan tornes 
a casa t’adones 

que aquí 
som molt 

capritxosos”En un vestidor 
veterà els 
jugadors 

tenen molt 
a dir

gues. D’on estàvem nosaltres 
a Bombai hi havia tres hores i 
mitja d’avió”.
La realitat va ser que el gran 
atractiu de la competició era 
veure en acció jugadors com 
Pirès, Trezeguet, Materazzi, 
Anelka, Del Piero o el mateix 
Capdevila. “Vam anar per en-
ganxar la gent, encara que no 
estem en el millor moment de 
la nostra carrera, per l’edat”, 
admet. I no va ser difícil adap-
tar-se a una competició tan 
curta, “per això tornaria. Un 
any se’m faria dur i no hi ani-
ria, ja que seria estar massa 
temps lluny de la família”.
A banda de la lliga, amb 36 
anys Capdevila es va haver 
d’adaptar a una nova posició, 
passant de lateral esquerra al 
centre de la defensa. “L’en-
trenador, Ricki Herbert, em 
va oferir la possibilitat de ser 
central i li vaig acceptar, per-
què eren molts partits seguits 
i amb força desgast. Em vaig 
trobar còmode”, i bromeja 
dient que “és una posició en 
la qual podria jugar un parell 
d’anys més”. Això fa pensar 
que amb un planter de ve-
terans de guerra, en moltes 
ocasions eren els propis juga-
dors  qui manaven, “encara 
que el tècnic sempre té l’úl-
tima paraula. Però és veritat 
que amb l’experiència, les 
decisions es prenien entre les 
dues parts, i més tenint un en-
trenador com el que teníem, 
que era molt bona gent”.
Una realitat palpable a l’Ín-
dia és que el futbol, avui, és 
un esport minoritari, ja que 
el criquet és l’esport rei. Tot 
i així, a poc a poc l’interès va 
creixent, ja que els joves se-
gueixen la Lliga espanyola i la 
Premier League anglesa. “La 
presència de jugadors de ta-
lla mundial va enganxar molta 
gent i la competició es va fer 
coincidint amb l’aturada del 
criquet. Fins i tot, la lliga es va 
haver de retardar per l’esport 
principal”, explica Capdevila.
Malgrat tot, cap dels jugadors 
perdia de vista les lligues eu-
ropees, “i t’adones que aquí 
tenim més nivell. Al futbol indi 
li falta molt camí per recórrer, 
encara que ara s’està posant 
les piles. Els falten infraes-
tructures, com per exemple 
escoles de futbol per a nens, 
encara que estan avançant”, 
comenta Capdevila. Per això, 
pronostica que a llarg termini 
el futbol indi evolucionarà de 
manera considerable. “Una  
bona part d’aquest esport és 
que hi ha gent amb possibili-
tats que va a un país que no té 
recursos per tal d’ajudar-los”.

Un canvi de mentalitat
Els jugadors van arribar amb 
un excel·lent estatus social i 
econòmic, gràcies a la seva 
carrera professional, sense 
que la crisi els afectés en ex-
cés. Però a Capdevilla aques-
ta aventura li ha canviat. “Em 
va sorprendre la pobresa ex-
trema que existeix a l’Índia. 
Però, malgrat això, els indis 
són grans persones i amb el 
poc que tenen són feliços. En 
canvi, arribes aquí i t’adones 
que som molt capritxosos, 
volent aparentar més del que 
som”. Així, “arribes més hu-
manitzat. A vegades és ne-
cessari viatjar fora per valorar 
més el que tenim a casa”.
Per aquesta raó, el targarí 
a rgumenta 

que ha tornat canviat: “Ara 
veig que per viure no és ne-
cessari ser tant capritxós. 
Val més ser feliç amb poca 
cosa, que tenir molt i no te-
nir aquesta felicitat”. I és que 
la pobresa que ha vist, “amb 
gent dormint als arbres, al car-
rer i en situacions extremes, 
que et fa adonar que allò ja 
és un quart món”, xoca amb 
la realitat del primer món. Tot 
i així, s’ha d’admetre que les 
grans ciutats tenen les seves 
zones residencials i de luxe 
amb bons hotels. És un país 

d’extrems, “on ets molt ric o 
molt pobre. Per molt que t’ho 
expliquin, s’ha de veure”.
D’altra banda, a nivell espor-
tiu aquesta aventura també 
ha suposat veure una altra re-

alitat: “En l’àmbit esportiu és 
com començar de zero. Aquí, 
en el futbol d’elit, ho tens tot 
organitzat i fet. Allà anàvem 
a jugar en dos autocars, anà-
vem a entrenar amb la roba 
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L’Índia, un lloc 
per les estrelles

La Hero Indian Super League (ISL) va ser un invent de grans proporci-
ons per aconseguir que el futbol s’assetiés al país asiàtic. Vuit equips, 

22 jugadors a cada vestidor i tres mesos de competició a partir de 
l’octubre de 2014. Primer amb el format de lliga, amb enfrontaments 

d’anada i tornada, i després un play-off entre els quatre millors, amb se-
mifinals i final. Tot això, amb el gran al·licient de les que un dia van ser 

grans estrelles a Europa. Els aficionats del Delhi Dynamos FC van poder 
veure a Del Piero; Materazzi i Silvestre van compartir vestidor en el 

Chennaiyin FC; el brasiler Zico va dirigir el francès Robert Pirès al FC 
Goa; Trezeguet va destacar en el Pune City, i Anelka va jugar en el 
Mumbai City. A més, Espanya va ser el país que més jugadors va 

aportar, ja que l’Atlético de Kolkata (franquícia de l’Atlético 
de Madrid) estava dirigit per Antonio López, qui tenia a la 

banqueta Luís García, Borja Fernández, Basilio, Josemi, 
el lleidatà Jofre Mateu i Arnal Llibert, i el NorthE-

ast United FC va comptar amb el targarí Joan 
Capdevila i el malagueny Koke. Tots els 

jugadors, amb la intenció de se-
guir jugant a futbol.

Capdevila va explicar anècdotes de la seva aventura a 
l’Índia durant l’entrevista (esquerra), com ara una foto 
que es va fer amb jugadors mítics i veterans que han 
jugat a les principals lligues europees (dreta).
Foto: A. V. / ISL

d’entrenament, ens dut-
xàvem a l’hotel i ens havíem 
de netejar nosaltres les botes, 
un fet que mai havia vist en 
un jugador professional. Amb 
aquestes coses t’adones que 
el futbol no és tan bonic si no 
estàs a dalt”. Per tant, va ser 
com anar cap endarrere en el 
temps, quan jugava a la UE 
Tàrrega.
En definitiva, per Capdevila 
aquesta ha estat una bona ex-
periència en tots els àmbits, 
fins i tot cultural i espiritu-
al, “ja que he obert la meva 
ment i ara m’adono de moltes 
coses amb les quals abans no 
m’hi havia parat a pensar. Ha 
estat un dels grans encerts, 
tant a nivell esportiu com per-
sonal, que he pres en la meva 
carrera com a professional”.

Repassada a la realitat 
L’últim amistós disputat en-
tre la selecció catalana i la 
d’Euskadi va ser criticat per 
moltes persones que al-
legaven que s’havia politit-
zat. Capdevila va jugar amb 
Catalunya i, per aquesta raó, 
es veu amb cor d’afirmar que, 
“com a català, és normal que 
m’agradi jugar amb la selec-
ció catalana”, i apunta que 
“els futbolistes hem d’estar al 
marge de la política. Cadascú 
té els seus pensaments i és 
lliure d’opinar. S’està lluitant 

perquè algun dia Catalunya 
jugui partits internacionals, 
un fet complicat que no de-
pèn de nosaltres. Si algun dia 
Catalunya arriba a jugar 
enfrontaments interna-
cionals, crec que tots 
els jugadors catalans 
elegiran jugar amb 
Catalunya”.
Malgrat tot, la 
polèmica més 
recent que li ha 
marcat de ma-
nera directa 
va ser quan va 
enviar una co-
rona de flors a 
l’enterrament 
de Francisco 
José Rome-
ro Taboada 
Jimmy, el segui-
dor del Deportivo 
de La Coruña que 
va morir abans del 
xoc entre l’Atlético de 
Madrid i el conjunt ga-
llec. El de Tàrrega aclareix 
aquest fet explicant que “em 
vaig interessar, perquè conec 
molta gent a la Corunya. Vaig 
parlar amb un amic meu i em 
va explicar el que havia pas-
sat, perquè no ho sabia. Em 
va preguntar si m’importaria 
enviar una corona de flors de 

p a r t 
meva, ja 
que vaig estar set 
anys al Deportivo. Ho vaig fer 
com si una penya del Tàrrega o 

l ’ E s -
p a n y o l 

m’ho dema-
nés, perquè volia tenir 

un detall, sense conèixer de 
res els seus antecedents”.

Continuar sent futbolista
El maig de 2014, Joan Capde-
vila va comunicar que deixava 
l’Espanyol i va avisar que no 
estaria de braços plegats fins 
que el 2016 iniciés el corres-
ponent curs d’entrenador. 
Molts hi van veure la seva 
retirada com a jugador pro-
fessional amb 36 anys. Per 
aquesta raó, quan va sortir a 
la llum que jugaria a l’Índia, 
la notícia va sorprendre els 
seus seguidors. “Un futbolista 
mai deixa de ser-ho i moriré 
sent futbolista”, comenta el 

targarí, que té la prioritat 
de trobar un equip en el 

qual jugar fins al juny, 
“per tal de mantenir 
la forma”. “La meva 
idea és tornar a 
l’Índia, ja que tots 
vam quedar con-
tents”.
Arriba un mo-
ment en el qual 
tot jugador s’ha 
de plantejar el 
seu futur més 
immediat. “Sóc 
conscient que el 

futbol professio-
nal gairebé se m’ha 

acabat, però per a 
mi és un al·licient. 

Tinc clar que quan 
em retiri definitivament 

jugaré amb els veterans 
de la UE Tàrrega o buscaré 

quelcom per mantenir aquest 
esperit. Però és evident que 
és llei de vida, perquè si no 
m’hagués sortit la possibilitat 
de jugar a l’Índia ja m’hauria 
retirat a l’estiu”.
Com a curiositat, el dia 23 de 
desembre de 2014 es va fer 

El jugador 
targarí 

assegura que 
ha obert la 
seva ment 
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pública la 
notícia que 
el Lleida Espor-
tiu estudiava la pos-
sibilitat de fitxar el lleida-
tà Jofre Mateu, qui també ha 
jugat al país asiàtic. Per això, 
entre riures, Capdevila co-
menta que “si rebés una tru-
cada del Lleida Esportiu me 
l’estudiaria. M’he plantejat 
entrenar amb la UE Tàrrega i 
si no surt res a nivell profes-
sional i jugar amb l’equip de 
la meva localitat durant sis 
mesos, ajudant sense moles-
tar, per tal de mantenir-me 
en forma”. Però “la primera 
opció es buscar quelcom pro-
fessional”.
Molt ha plogut d’ençà que va 
començar la seva carrera a la 
UE Tàrrega i va marxar a la 
pedrera de l’Espanyol. Durant 
la seva trajectòria ha conegut 
alegries i tristeses i ha tocat 
la glòria gràcies a l’Eurocopa 
i el Mundial amb la selecció 
espanyola. “Al llarg d’una 
carrera tens èxits i fracassos, 
i puc estar content del que he 
aconseguit. M’ha anat millor 
del que m’esperava, perquè 
ni m’imaginava que arribaria a 
jugar a Primera Divisió i, molt 
menys, aconseguir un Mundi-
al de futbol. Tot el que m’ha 
passat ha estat un luxe. Potser 
encara no ho valoro del tot, 
perquè estic semiretirat, però 
quan passin els anys m’ado-
naré del que he aconseguit”. 
I argumenta que “he viscut al 
màxim la professió, que és el 
somni de qualsevol nen”.
La seva experiència pot servir 
d’exemple als nens que so-

mien triomfar en 
el futbol. Però 
Capdevila els 
dóna el mateix 
missatge que 
li diu al seu 
fill: “Quan 
són nens 
no han de 
p e n s a r 
que són 
Cristiano 
Ronaldo 
o Messi, 
ja que és 
molt di-
fícil. Han 
de gaudir 
i prendre-
s’ho amb 
paciència, 
perquè hi ha 
dies pitjors 
i millors. S’ha 
de ser constant 
i sacrificar-se, a 
més de lluitar pel 
que vols. S’ha de ser 
molt ferm amb la seva 
decisió i fer tot el possi-
ble. A més, els nens han de 
ser conscients que el futbol és 
un esport col·lectiu, no indivi-
dual, en el qual ningú és im-
prescindible”. Per això, “tam-
poc és bo fer cas dels elogis 
i, a vegades, de les crítiques, 
perquè ha d’haver-hi un ter-
me mig. Tampoc s’ha d’obli-
dar que s’ha d’esperar el mo-
ment adequat perquè la sort 

t ’acom-
panyi”.
En definitiva, Joan 
Capdevila té davant seu un fu-
tur nou. “Ara tinc més temps 
per la família, però he de tenir 
noves metes a la vida. He aca-
bat una etapa i en comença-

ré una 
altra. L’any 2016 

em vull treure el títol d’entre-
nador, perquè ja tinc el nivell 1 
i em vull treure el 2 i el 3, que 
es farà a Madrid, a Las Rozas. I 

a i x í 
c o -

mençar 
una nova 

fase com a 
tècnic o segon 

preparador i, així, 
seguir vinculat al fut-

bol. No puc estar sense 
fer res, ja que necessito estar 
lligat a alguna cosa”, conclou 
un jugador que ha aconseguit 
posar el nom de Tàrrega i Llei-
da en el mapa internacional.

Joan Capdevila va 
intentar demos-
trar tota la seva 
fortalesa envoltat 
de tots els juga-
dors de l’equip, 
alguns dels quals 
s’han convertir 
en bons amics.
Foto: J. C.

La UE Tàrrega 
és una opció 

si no rep 
una oferta 

professional

“No 
m’imaginava 
que arribaria 

a Primera 
Divisió”

“Un futbolista 
mai deixa de 

ser-ho i
moriré sent 
futbolista”
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Dory
Sontheimer

En morir la 
seva mare, 
troba set 
caixes on 
descobreix 
un passat dur 
i escriu un 
llibre de gran 
valor històric.

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La vida dóna moltes sorpre-
ses. Ningú n’està exempt. 
D’altra banda, sempre m’ha 
fascinat la història i com l’és-
ser humà pot arribar a trans-
formar-se en un ésser capaç 
de qualsevol cosa. Tot això fa 
que vulgui parlar amb Dory 
Sontheimer, que relata en el 
seu llibre Les set caixes com 
va ser realment la història de 
la seva família amb el nazis-
me de Hitler. Quedo amb ella 
per fer un cafè de bon matí. 
Parlem de temes delicats, i 
les llàgrimes estan a punt de 
saltar, però amb enteresa em 
demostra que cada persona 
es mereix un llibre.

ÒSCAR BUETAS
Per què vas escriure Les set 
caixes?

DORY SONTHEIMER
Vaig trobar una documenta-
ció dins de set caixes que és 
històrica i vaig considerar que 
el meu testimoni seria vàlid 
per a milers de famílies que 
havien passat per situacions 
similars a la meva.

Ò. B.
En el llibre expliques situa-
cions molt dures. En algun 
moment et podies haver 
imaginat que descobriries 
tota la documentació i el 
que relataven les cartes?

D. S.
No. Era absolutament inima-
ginable. Coneixia els orígens 

La història 
és per 

exposar-la, 
no guardar-la

de la família, però no sabia 
pel que havia passat, el ma-
teix que els va passar a milers 
de famílies centreeuropees. 

Ò. B.
El teu exemple pot ser bo 
per a qui té la sospita del 
que realment els va passar 
als seus familiars...

D. S.
I tant. Tenir tota la documen-
tació ben guardada és un 
privilegi que he d’agrair al 
meu pare. Curiosament, des 
de que ha sortit el llibre hi 
ha persones d’arreu del món 

que contacten amb mi per 
explicar-me la seva història, 
sobretot de països centreeu-
ropeus i llatinoamericans. Són 
increïbles les històries que es 
guardes i es callen.

Ò. B.
Hi ha més Dorys?

D. S.
N’estic convençuda. Per 
aquesta raó, a tots els de-
mano que tinguin força per 
explicar-ho, perquè la histò-
ria és per exposar-la, no per 
guardar-la dintre d’un calaix o 
a la boca.

Ò. B.
Hi ha un abans i un després 
per a tu?

D. S.
Sí. De fet, continuo sent la 
mateixa Dory d’abans, 
però sumant el que he 
après amb les testi-
monis que he cone-
gut. Tinc els matei-
xos valors que tenia 
anteriorment, però 
és cert que sóc molt 
positiva, i quan rebo 
quelcom de coneixe-
ments, cultura, història o 
tradició, ho assimilo.

Ò. B.
Què és el que t’ha reforçat 
com a persona?
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Dory, amb la 
seva mare i el 
seu avi, a Berna.
Foto: D. S. / 
singulares.es

Set caixes. Curiositat. 
Intriga. Recerca de la 
veritat. Fe. Amor. 
Llibertat. Homenatge. 
Tot un passat de la 
família per descobrir. 
La duresa es nota a cada 
frase d’un profund llibre.

No es pot 
oblidar per 

tal que no es 
torni a repetir

D. S.
El meu marit i els meus fills 
m’han ajudat a que aquesta 
història
surti
 

fora i, després, la quantitat 
de gent que he conegut arrel 
d’això. Historiadors, sociòlegs 
i gent que no són jueus, que 
estan interessats en la histò-

ria i que volen que els anys 
que han estat silenciats 

es donin a conèixer.

Ò. B.
El llibre és una his-
tòria molt dura. Es 
pot perdonar?

D. S.
Perdonar, sí. Oblidar, 

no. La rancúnia no con-
dueix a res i els errors ser-

veixen per no repetir-los. Per 
tal que no es repeteixin has 
de passar per la fase de per-
donar. Ara bé, oblidar, mai, 
perquè no es tornin a repetir.

Ò. B.
Són fets inexplicables...

D. S.
M’ho explicaran centenars de 
vegades i no ho entendré. No 
puc comprendre que una so-
cietat tan curta pugui arribar 
a deshumanitzar un col·lectiu.

Ò. B.
Envers la teva família tens 

algun rancor perquè no t’ho 
haguessin explicat abans?

D. S.
Tot el contrari. Entenc la por 
que va passar amb els preju-
dicis que hi havia a Espanya. 
Per aquesta raó, tinc una gran 
admiració en veure com van 
ser capaços de viure amb tot 
el que havien passat amb ale-
gria i ganes tirar endavant.

Ò. B.
Has plorat escrivint Les set 
caixes?

D. S.
Molt. Sóc emotiva i, encara 
ara, quan explico la història, 
aquesta em domina. Hi ha 
més llàgrimes que paraules.

Ò. B.
Hi ha un moment del llibre 
que expliques que vas estar 
a punt de tirar la tovallola. 
Realment, què és el que et 
dóna força per continuar?

D. S.
La pròpia història de la famí-
lia. Penso molt en els meus 
avis materns i crec que s’ho 
mereixen, perquè el que van 
passar va ser tan dur que 
aquest és un homenatge que 
els faig. També hi ha milers 
de famílies que van patir el 
mateix. Ha contactat amb mi 

una persona que va viure a 
Hongria,  Argentina i, ara, a 
Florida per explicar-me que 
els seus sogres van anar en el 
mateix comboi que els meus 
avis. Això és molt dur. En una 
xerrada vaig escoltar la fra-
se “posin-se en les sabates 
d’aquest senyor”. Em poso 
dins de les sabates dels meus 
avis, sobretot de les àvies, 
pensant en el que van patir, 
com humiliació, blasfèmia, 
pèrdua d’identitat o no tenir 
nacionalitat ni pàtria, i és molt 
dur. 

Ò. B.
I més encara que veïns i 
amics et deixin de costat...

D. S.
Sense oblidar que alguns 
d’ells estaven convençuts que 
ho feien pel bé de l’Estat.

Ò. B.
És molt difícil posar-se en les 
sabates dels teus avis, que 
deixen al camp de Gurs tota 
la família. Repassant les car-
tes, què has descobert?

D. S.
Van haver-hi situacions extre-
madament dures. Crec que 
els meus avis materns van 
sobreviure a Gurs per l’es-
perança que tenien de sor-
tir-ne. L’esperança els donava 
la vida. En temps complicats, 
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En temps 
difícils surt 
la persona 
lluitadora

sempre surt la persona lluita-
dora, i la meva àvia materna 
era un exemple admirable.

Ò. B.
Quan vas descobrir les cai-
xes, encara no coneixies la 
història real de la teva famí-
lia. Creus que els teus pares 
no te l’havien explicat però 
volien que les trobessis?

D. S.
Segur. Les podien haver des-
truït i, en canvi, van fer dife-
rents trasllats de pisos a Bar-
celona i sempre les portaven 
amb ells. Curiosament, les 
van deixar guardades a l’altell 
de la meva habitació. Això 
demostra que volien que jo 
sabés la història. Eren perso-
nes molt discretes i penso que 
allà dalt deuen estar satisfets 
del que estem fent, perquè és 
un reconeixement a la família.  

Ò. B.
Has aconseguit posar-te en 
contacte amb més familiars. 
Et deu fer sentir pletòrica...

D. S.
Encara em falta un rama. Fa 
poc que he aconseguit com-
pletar l’arbre genealògic a 
raó d’un d’aquests correus 
que m’han arribat. He contac-
tat amb familiars per part dels 
avis paterns i l’àvia materna, 
amb els que van sobreviure 
o els fills que van ser enviats 
fora d’Europa l’any 39 o 40. 

Ò. B.
La teva família tenia un es-
tatus social important i, 
per exemple, els teus avis 
paterns van poder fugir, fi-
nalment, a Cuba. Deu ser 
complicat ficar-se en la seva 
pell (o sabates) veient com 
deixaven enrere familiars 
o amics que no tenien els 
mateixos contactes i que es 
veien obligats a quedar-se a 
Gurs o altres camps de con-
centració o sense pàtria...

D. S.
És molt dur. L’avi patern, pels 
contactes que tenia per ha-
ver estat cònsol d’Alemanya 
a Cuba, i després per l’ajuda 
del seu germà des d’Estats 
Units, va poder sortir amb 
la meva àvia, però no es van 
poder quedar a Espanya, no-
més van entrar a Barcelona 
amb l’excusa de l’estat salut 
la meva àvia. A més, era un 
home que havia muntat a Bar-
celona la filial d’una empresa 
en la qual van treballar fins a 
300 persones. Veure que els 
consogres i part de la família 
no podien sortir ni obtenir un 
passaport ha de ser duríssim.

Ò. B.
Després d’analitzar-ho tot, 
ha de ser impossible estar 
en la seva pell...

D. S.
Molt difícil. De vegades inten-
to situar-me en aquella època, 
i m’agradaria tenir a l’abast 
l’entorn per poder compren-
dre alguna cosa més.

Ò. B.
Cada caixa és com un valor. 
Voldries trobar més caixes? 

Una imatge 
d’aquelles que 
posen els pèls 

de punta del 
camp de 

Theresienstadt.
Foto: D. S.

És tan irreal 
que sembla 

que vegis una 
pel·lícula

D. S.
A raó de les set caixes, hi ha 
el que ve darrera, com la fa-
mília que no coneixia . T’ado-
nes que cada persona té una 
història de vida i que cadascú 
es mereixeria un llibre. Dins 
de la família hi ha històries in-
creïbles.

Ò. B.
T’imaginaves la repercussió 
que tindria el llibre i el seu 
valor històric?

D. S.
En absolut. L’últim any vaig 
col·laborar en un programa 
que estava fent la Diputació 
de Barcelona que em va aju-
dar molt gràcies als histo-
riadors, sociòlegs i 
gent d’Ensenya-
ment. 

Ò. B.
Quin ha es-
tat el mo-
ment més 
dur?

D. S.
Quan comen-
ces a llegir el que 
hi ha dintre d’una 

caixa. És tan irreal que tens 
la sensació que estàs davant 
d’una pel·lícula. Després, 
quan estàs davant dels fets 
reals, comproves que sí que 
és veritat. Quan em vaig tro-
bar les plaques a casa dels 
meus avis materns o em de-
ien que aquelles persones 
havien estat  dutes al camp 
d’extermini, t’adones que és 
veritat. També em va emoci-
onar molt el museu jueu de 
Praga, en veure a les parets 
els noms dels meus, o a París. 
Els moments més durs van ser 
quan xocava amb la realitat.

Ò. B.
Quan arribes a Terezin per 

descobrir la re-
alitat, qui-

nes sensacions vas tenir?

D. S.
Em va impressionar molt. 
Quan arribes, tens la sensa-
ció d’estar en un poble en 
el qual mai hagi passat res, 
però caminant et trobes amb 
el camp de concentració. Em 
va impressionar la infraestruc-
tura interna. Vaig anar-hi el 
mes de maig, era primavera, i 
s’havien fet nius dintre de les 
sales. Cada vegada que obri-
en una porta sortia un ocell, i 
pensava que era un dels meus 
que volava. No puc entendre 
com l’ésser humà pot ser tan 
dolent. Podem anar des de la 
bondat  fins a  la maldat,  arri-
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Perdre la 
identitat i la 
pàtria va ser 

molt dur

La fotografía de dalt és del casament de Kurt i Rosl, mentre que la 
de baix és d’un dels vagons que van arribar a Auschwitz.

Foto: D. S.

bant a uns límits inima·
ginables. Et planteges 
perquès davant de fal·
làcies que no eren veritat, els 
quals no tenen resposta. No 
entenc d’on neix l’antisemitis·
me. I continua existint.

Ò. B.
Després d’escriure Les set 
caixes, ets més crítica amb 
la situació actual?

D. S.
Després de conèixer la histò·
ria, no suporto quan es bana·
litza el nazisme; per exemple, 
dir que “aquest és com un 
nazi” sense saber el que re·
alment vol dir. Que això ho 
diguin polítics o gent prepa·
rada m’horroritza, penso que 
són uns incultes fent apologia 
del terrorisme i que no saben 

el que estan dient. També 
m’escandalitza que darrere 
d’aquesta banalització hi hagi 
grups de gent jove que pin·
ten una esvàstica sense saber 
el que amaga o van vestits 
d’una manera sense saber el 
que va ser el nacionalsocial·
me de Hitler. A més, he aprés 
que el sentit d’identitat és im·
prescindible, entenent identi·
tat com la suma de la cultura, 
la tradició i la llengua, i això 
s’ha de respectar. Penso que 
avui hi hauria més pau si ens 
sabéssim respectar els uns als 
altres.
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màgics
i d’orient
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Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient 
van fer front a la 
boira per tal de fer 
realitat els somnis 
dels nens lleidatans, 
així com dels 
adults, que s’havien 
portat bé en una
nit inoblidable.
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Els nervis 
dels nens eren 

evidents, ja 
que era l’hora 

de la veritat

 ÒSCAR BUETAS I 
LAIA DOLCET

 LLEIDA
www.7accents.cat

La boira que hi havia a Lleida 
no va impedir que Ses Majes-
tats el Reis d’Orient arribessin 
a l’estació de tren de la capi-
tal del Segrià, acompanyats 
pels Armats de la Sang, en-
mig de l’expectació de milers 
d’infants que esperaven amb 
il·lusió la seva visita.
Era un dia especial, per recor-
dar, dels que no s’obliden mai 
per molt que passin els anys. 
Era el moment de la veritat, 
aquells que s’havien portat bé 
hores més tard rebrien els re-
gals que havien demanat a la 
corresponent carta, però els 
que no ho havien fet tindrien 
carbó. Els nervis de molts in-
fants lleidatans començaven a 
ser evidents. A més, per a uns 
quants aquesta era l’última 
oportunitat que 
tenien per 
e n t r e g a r 
la carta i 
aquesta 
no es 
p o d i a  
d e i x a r 
perdre.
A i x í , 
d o n c s , 
M e l c i o r , 
Gaspar i Bal-

tasar van iniciar una multitudi-
nària cavalcada davant d’uns 
25.000 lleidatans, amb la par-
ticipació de catorze carrosses 
i al voltant de 600 figurants.
Els Reis es van dirigir als in-
fants i les seves famílies i els 
van assegurar que treba-
llarien de valent per repar-
tir-los tots els regals. Això va 
tranquil·litzar força els infants, 
alguns dels quals, amb cara 
de trapella, asseguraven que 
s’havien portat bé. Era la pro-
va de foc, la definitiva, i tots 
la van superar amb èxit, fins 
i tot aquells que van ser pre-
guntats directament per un 
dels tres Reis Mags d’Orient.
Així mateix, Ses Majestats van 
rebre un tortell de Reis del 
Gremi de Forners de les Ter-
res de Lleida. Una petita re-
compensa a jutjar per les dues 
tones i mitja de caramels que 
van repartir a tots els menuts, 
ja que ningú es podia quedar 
sense endolcir una mica més 

la que havia 
de 

ser una nit molt es-
pecial. Després 

dels parlaments, 
els infants van 
tenir l’oportuni-
tat de saludar i 
fer un petó als 
Reis.

Entre les carros-
ses de la Cavalcada, 

n’hi va haver una amb 

especial simbolisme dedicada 
als Barrufets, en una clara pi-
cada d’ullet al nou parc que 
es vol projectar a les Basses. 
El recorregut, de 2,8 quilò-
metres, va estar acompanyat 
de diversos grups d’animació 
i altres elements de cultura 
popular de la ciutat, com els 
Gegants de Lleida, Lo Marra-
co i els Capgrossos. Tothom 

volia estar present en un tra-
çat molt especial, on cada 
somriure d’un nen permetia 
als adults oblidar-se de les 
preocupacions, les quals van 
quedar en un segon terme.
Finalitzat el recorregut, l’al-
calde de Lleida, Àngel Ros, va 
donar als Reis Mags les claus 
màgiques que obren totes 
les cases de la ciutat perquè, 

Els Reis van 
complir la 

seva paraula 
de portar

regals 
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Els Barrufets 
tampoc es van 
voler perdre 
la calvacada 

lleidatana

Tothom s’ha 
de portar bé, 

perquè els 
Reis observen 

el que fem

Els Reis Mags van 
il·lusionar grans i 
petits i tothom va 
quedar fascinat 
amb les carrosses.
Fotos: Òscar Bue-
tas / Laia Dolcet

amb l’ajuda dels patges re-
ials, tots poguessin rebre el 
seu merescut regal.
Així, en arribar a casa, a sopar 
ràpid i a dormir ben d’hora. 
No hi havia temps per perdre. 
S’havia de dormir o, almenys, 

intentar-ho, perquè Ses Ma-
jestats no podien trobar des-
pert cap nen ni nena.
Hores d’intentar agafar el 
son, en alguns casos impos-
sible, ja que allò que havien 
demanat era quelcom impor-

tant, existencial i vital per tal 
de poder gaudir la resta de 
l’any i qui sap si tota la vida. 
Per tant, poc després que sor-
tís el sol, les llums de moltes 
habitacions s’encenien, els 
nens saltaven del llit i anaven 

corrents a veure si els Reis 
Mags d’Orient havien deixat 
sota l’arbre allò que havien 
demanat. Això també impli-
cava despertar tota la família, 
estava permès.
Però a partir d’aquí també 

començava una altra prova, 
la de portar-se bé la resta de 
l’any, ja que Ses Majestats ob-
serven en tot moment el que 
tothom fa. No valen excuses. 
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la teva 
opinió és 

important

Una de Pirates, 
Lleida y Unidad
Algun@ de vosotros podréis 
saber que desde hace 3 años 
estoy afiliado, formalmente, a 
los Pirates de Catalunya. Que 
he participado activamente 
en el proyecto como candida-
to electoral y como miembro 
de la Junta Directiva. Quizás 
algun@ sepáis que Pirates de 
Catalunya no tiene Asamblea 
Local en Lleida, y por ello he 
querido que el ideario polí-
tico básico sea utilizado por 
otra gente pero  con el mismo 
fin: más transparencia, más 
participación, más democra-
cia, defensa a ultranza de los 
DERECHOS HUMANOS y 
(pese a la Ley de Propiedad 
Intelectual) cultura libre y para 
todos. Y si no es mucho pe-
dir, neutralidad en la red, go-
bierno abierto y economía del 
bien común.

Aquellos que conozcan las 
desventuras de la llamada IZ-
QUIERDA política de la Ribe-
ra del Segre, sabrá que ningu-
na formación de “izquierdas” 
obtuvo representación en la 
Paería y ven, desde enton-
ces, el partido desde la gra-
da. Suerte de los medios de 
comunicación subvenciona-
dos que de tanto en tanto les 
hacen”hueco”.
Les hago conocedor@s que 
un grapat de personas desde 
hace 2 años intentan eso que 
se llama la UNIDAD de la IZ-
QUIERDA, pero no de toda la 
izquierda: la socialmente com-
prometida, la transformadora, 
la que trabaja por el bienestar 
del conjunto de la sociedad y 
no abraza el capitalismo con 
deseos de puertas giratorias, 
la que no desea una cuota de 
poder, la del “poble català”; 
la Izquierda que aspira a cam-
biarlo todo, de abajo a arriba.
Se agrupan, con diversos 
matices, en 2 tendencias, 
el Comú de Lleida y Asam-
blea2015. Pero surgió PODE-
MOS y lo cambió todo.
Pudieron hacer mejor las co-

sas, pero no supieron. Podrán 
hacer algo grande, pero no 
depende de ellos. Pueden 
dejarse coleta, pueden inclu-
so tipificar como delito ser 
“casta”, pero la política NO 
son palabras, son hechos. Es 
indecente poner la cara del 
coletas en la papeleta de la 
Europeas; es dictatorial de-
terminar el café para todos y 
es antidemocrático impedir a 
la política de la calle presen-
tarse a las municipales
El círculo Podem Lleida soli-
citó a aquellas 2 tendencias 
que se ofrecieran, cual mer-
cancía en un mercado, a su 
Asamblea para que esta elija, 
democráticamente, a cual de 
las 2 dar apoyo. Craso error, 
PUDIMOS. La suficiencia de 
egos, querer teledirigir a la 
izquierda en Lleida ha sido un 
acto fétido. Me ahorraré crí-
ticas a aquellos que fueron a 
bailar ese son: quieren la UNI-
DAD de la IZQUIERDA.
Asamblea2015, o como en 
un futuro se venga a llamar, 
decidió unos principios bási-
cos difícilmente negociables: 
asamblearios radicales, anti-

capitalistas e independentis-
tas.
Comú de Lleida, bajo la fór-
mula de Agrupación de Elec-
tores, se despoja de siglas, 
pero acoge personas, perso-
nas con su sello político, pero 
sin éste.
En este juego, un Pirata de 
las tierras de Lleida ha tenido 
la SUERTE, la gran suerte de 
conocer personas, proyectos; 
ha asistido a asambleas, a mu-
chas asambleas; he asistido a 
mesas de negociación y cuan-
do así era oportuno, he dado 
mi visión. He sido un espec-
tador y ahora quiero ser un 
jugador.
PIRATES DE CATALUNYA 
también elige democrática-
mente a quien dar apoyo en 
las municipales. Creó un docu-
mento en verano y lo ofreció. 
Nos gusta eso de compartir, 
pero más aún la democracia.
Personalmente me gusta la li-
bertad que cada territorial pi-
rata tiene para decidir, para ir, 
no ir, juntarse o separarse de 
con quien quiera; pero cada 
una de nosotros sabe que hay 
principios, no dogmas, a de-

fender. Luego cada cual los 
prioriza.
En Lleida, Iniciativa per Ca-
talunya Verds, Esquerra Re-
publicana de Catalunya, ya 
tienen a sus Alcaldables; tam-
bién su pasado, sus vínculos 
con Barcelona y sus deudas 
financieras. Suerte Eduard, 
suerte Carles, suerte Pep.
No quiero olvidarme de una 
grata sorpresa. Además de 
haber puesto caras a unas si-
glas que siempre las he leido 
pegadas a ICV, he constatado 
que, incluso, son diferentes 
formaciones: Esquerra Unida 
i Alternativa. Cabezas amue-
bladas y mezcla de veteranía 
y juventud: EUiA.
Tampoco quiero olvidarme 
de EQUO, de Partido X, Es-
cons en Blanc, PACMA, Iz-
quierda Anticapitalista, Por 
un Mundo+Justo. Aunque no 
conozco a sus representantes 
o quienes quieren difundir sus 
idearios por las Tierras del 
Bajo Segre, deseo que for-
men parte de esa Izquierda 
Unitaria.

CARLOS GONZÁLEZ

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Pirates d’aigua dolça
El final de la quarta temporada 
de Joc de trons s’ha convertit 
en l’episodi més descarregat de 
la història: 8,1 milions de baixa-
des. Tanmateix, fa un mesos es 
presentava un informe segons 
el qual les descàrregues il·legals 
continuen augmentant a Espa-
nya, de manera que el 84% de 
tots els continguts consumits 
és pirata, un percentatge, per 
cert, que representa un valor 
de més de 16 milions d’euros. A 
risc de patir un boicot als meus 
comptes de correu electrònic 
o Facebook per part d’alguns 
d’aquests apedaçats oculars 
d’aigua dolça que saquegen 

les arques d’una cultura ja prou 
malmesa, afirmaré sense cap 
mena de rubor que els pirates 
d’ara no són pas millors que els 
pirates d’abans; per no ser, no 
són ni guapos, almenys no tant 
com Johnny Deep a Pirates del 
Carib. Em refereixo, és clar, als 
pirates professionals, aquells 
informàtics que viuen perenne-
ment asseguts davant de l’ordi-
nador devorant bosses de Boca-
bits o Doritos i que mantenen la 
seva primera relació sexual pas-
sada la trentena.
Sóc plenament conscient que la 
meva manera de pensar m’arra-
bassa aquell deix de modernor 

que pretenc autoatorgar-me 
amb unes ulleres de pasta de les 
quals no em separo ni a la dut-
xa, però m’enorgulleixo enor-
mement de formar part d’aquell 
reducte de persones que encara 
paga pels productes culturals 
que consumeix.
Vivim en un país de cultura sub-
vencionada que, per tant, no 
disposa de les eines suficients 
per valorar-la adequadament. 
Ens costa rascar-nos la butxaca 
per comprar un disc, però no per 
pagar l’entrada d’un concert. 
Però sense el primer, no existiria 
el segon. Qui paga, doncs, una 
cançó? Podem al·legar falta de 

recursos o conviccions antisiste-
ma. És ben cert que fins ara la 
indústria discogràfica ha fet el 
que li ha rotat, però segur que 
en el sector del blat també hi ha 
corrupteles i no per això deixem 
d’anar a comprar el pa cada dia. 
I davant de la suposada misè-
ria econòmica sota la qual s’ai-
xopluguen els descarregadors 
compulsius, jo em pregunto: 
si es poden pagar el que costa 
l’ADSL, no poden desemborsar 
menys d’1 euro per una cançó? 
Això és com tenir dos ulls i ta-
par-se’n un per no gastar la vis-
ta. D’això se’n diu pirates d’ai-
gua dolça.
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la teva 
opinió és 

important
El Gegant
Titellaire
Fa molt que vaig arribar, en-
cara que fa molt poc que hi 
sóc. I des que hi sóc que tinc 
el cor sobrat de pluja i enca-
denat  d’indignació.
La indignació que passeja 
amb la impotència d’enten-
dre que l’orgull de voler ser  
ens nega la veritat  del que 
som, al temps que ens  decla-
ra igual d’immensos que de 
mesquins, de nobles que de 
roïns, de grans que de petits.
A voltes se’m gira al cap el 
somni que tots som el mateix 
batec i que de tots els ulls 
penja la mateixa mirada, farci-
da d’il·lusió, pampallugant els 
mateixos desitjos.
Que la sinceritat  no és només 
una pancarta que mostrem 
quan ens miren, sinó el cubell  
de lletres d’on les prenem 
una a una formant  paraules 
per forjar  pensaments, pen-
saments amagats de llum i 
amb un sol testimoni.
I a la taula del millor somni 
voldria que hi seguéssim tots 
els testimonis que ara som, i 
els nouvinguts i els que ens 
van rebre, per prendre les 
paraules del mateix cubell, 
de tal manera que només es 
pogués forjar un pensament.
Un únic pensament i molts 
testimonis per crear una re-
alitat nova a Lleida i arreu. 
Un únic pensament, que, per 
concepte d’espai únic, no pot 
incloure més discrepància 
que la constructiva, perquè 
no es pot fragmentar sense 
patir la catarsi del deliri.
El deliri de no poder conflu-
ir quan qui ho impedeix no 
hi és, no hi vol ser, ni hi serà. 
Només la seva mà de titellai-
re planejant l’espai on tot es 
conforma a ritme  de cordes 
i bastons.

Un joc de cordes per a cada 
testimoni o petits grups de 
testimonis, servits amb sa-
fates d’un sol ego o petits 
grups d’egos, garants de la 
segura distància amb la dis-
tància segura.
És clar que a hores d’ara ja sa-
beu de què parlo. Parlo dels 
esculls que ens neguen  anar 
plegats, quan fer-ho esdevé 
l’eina essencial. Parlo de la il-
lusió i alhora de la impotència 
que genera el coneixement 
del preuat ésser humà.
I fent un tomb de mirada per 
la meva ciutat, per exemple, 
parlo del Comú de Lleida i 
d’Assemblea 2015 que, anant 
per separat, donen crèdit a la 
desraó i raó al Gegant Titellai-
re.

M. JOSÉ FUMANAL
MEMBRE DEL PROCÉS

CONSTITUENT DEL SEGRIÀ

Els Pujol i el medi 
ambient
Fa dècades que el moviment 
ecologista denunciava les 
martingales dels Pujol sen-
se que ningú en fes cas. A 
Ponent, l’expresident de la 
Generalitat va impulsar inici-
atives tan insostenibles com 
l’ampliació de Baqueira-Be-
ret, els complexos de la Vall 
Fosca i Boí, els canals Algerri-
Balaguer i Segarra-Garrigues, 
i la reconversió de l’aeròdrom 
d’Alfés en aeroport. I va in-
complir l’acord de crear un 
parc natural al Montsec i la 
promesa d’estendre l’agricul-
tura ecològica fins arribar al 
10% de la producció catalana, 
entre altres. Tot i cedir davant 
la petició ecologista i ordenar 
la creació de la Direcció Ge-
neral de Medi Ambient, dins 
de Política Territorial i Obres 

Públiques, l’embrió del De-
partament de Medi Ambient 
(avui dissolt), la sensibilitat 
envers el medi ambient con-
tinuaria sent nul·la.
Un cas de presumpte tràfic 
d’influències el trobem a Port 
Ainé, l’any 1992, quan l’alcal-
de de Rialp, Josep Mesegué, 
president i màxim accionista 
de Pallars Industrial, gestora 
de l’estació d’esquí, va enco-
manar el projecte d’un hotel 
de 17.500 m2, a la cota 2.000, 
a 300 m per sobre de les pis-
tes d’esquí, a Marta Pujol —fi-
lla de qui ja sabem— i a Rosa 
Bassols, filla de l’exconseller 
de Justícia de la Generalitat, 
acusat de beneficiar-se del 
càrrec (els testos s’assemblen 
a les olles).
El Consell Comarcal de les 
Garrigues, governat per CiU, 
va contractar “a dit” Entorn, 
Enginyeria i Serveis, SL, el 
febrer de 1994, perquè fes 
l’inventari de les activitats ra-
maderes. Aquesta era l’em-
presa de Pere Pujol Ferruso-
la, quart fill de l’expresident. 
Se li va adjudicar l’estudi per 
5,2 M de PTA, a pesar que 
no era l’oferta més barata de 
les set que es van presentar, 
sinó la quarta, i que la seua 
metodologia de treball va 
ser avaluada de forma ne-
gativa per un informe tècnic 
del propi Consell. El mateix 
tipus de contracte va obtenir 
dels consells comarcals del 
Priorat i del Baix Penedès. 
Entre el personal que Entorn 
va destinar a l’estudi de les 
Garrigues hi havia, “casual-
ment”, Montserrat Gorgues, 
la filla del màxim responsable 
de CDC a la comarca. Des 
de la seua constitució, l’oc-
tubre del 1993, l’empresa no 
va parar de rebre contractes 
de la Generalitat, sobretot, 
del Departament de Medi 
Ambient (d’on provenien les 
subvencions per als censos 

ramaders i industrials) i de 8 
consells comarcals de CiU (els 
d’Osona, Maresme, Gironès, 
Alt Camp, Conca de Barbe-
rà, a banda dels ja esmentats) 
per un import superior als 70 
M de PTA. El DMA també li 
va adjudicar els estudis del 
PEIN de les capçaleres dels 
rius Noguera de Vallferrera i 
Noguera de Cardós (Pallars 
Sobirà), i el de l’Artiga de Lin, 
a l’Aran, per un import que 
sobrepassava els 7 M de PTA.
El març del 1998, la Comissió 
d’Urbanisme de Lleida treia 
a informació pública la sol-
licitud de convertir en àrea es-
quiable el sector sud del port 
de la Bonaigua al municipi de 
l’Alt Àneu. El projecte con-
sistia en 6 pistes de 500.000 
m2, aparcaments, cafeteria, 
tenda, etc., amb una urbanit-
zació de 2.500 m2. La prova 
que, únicament, amb l’esquí 
no es fa negoci és la condició 
que va imposar Baqueira-Be-
ret: duria a terme l’ampliació 
si l’Ajuntament requalifica-
va els terrenys propers a les 
pistes per construir-hi habi-
tatges de luxe. Malgrat que 
les obres afectaven espais 
del PEIN, la Generalitat li va 
donar el vistiplau, mercès als 
informes de Pere Pujol, com 
sempre. Arran d’aquests fets, 
al número 18 de Paratges, la 
revista d’Ipcena, es publicava 
un informe sobre el finança-
ment de les empreses de la 
neu, que destapava una xarxa 
d’interessos polítics i econò-
mics tèrbols. Així es donava a 
conèixer la relació entre Jesús 
Serra Santamans, fundador 
de Baqueira-Beret, SA, i Jor-
di Pujol, l’expresident de la 
Generalitat. Aquesta amistat 
es va iniciar a la dècada dels 
70, quan compartien respon-
sabilitats a la Banca Catalana. 
El 1992, Pujol va ordenar que 
l’assegurança que cobria el 
parc de vehicles oficials pas-

sés de Winterthur a Catalana 
d’Occident, la màxima accio-
nista de l’estació d’esquí ara-
nesa, i en la qual Santamans 
exercia de conseller delegat. 
Al seu torn, l’estació d’esquí 
contractava els serveis d’En-
torn, de Pere Pujol, perquè 
realitzés els estudis d’impac-
te ambiental de les obres de 
Baqueira-Beret, que, sovint, 
s’executaven al marge de la 
legalitat.
Per als que coneixíem aquests 
embolics, sempre ens resulta 
xocant sentir les afirmacions 
de l’expresident Jordi Pujol, 
i també les d’altres actors 
polítics de primer nivell, re-
ferides al seu gran sentiment 
catalanista, quan, realment, 
han estat actors principals de 
l’espoli i la destrucció del pa-
trimoni natural i cultural de la 
nació catalana. També resulta 
indignant veure com ningú 
assumeix cap responsabilitat 
per les mentides, el silenci o 
la ignorància que ha amagat 
la situació durant anys. En es-
pecial, els companys de partit 
d’en Pujol, molts dels quals 
encara ostenten alts càrrecs 
i, fins i tot, la presidència de 
la Generalitat. La pèrdua de 
paisatges, arquitectura tradi-
cional, flora i la fauna, vícti-
mes de l’ambició il·limitada i 
la manca de valors d’aquells 
que destrossen el territori per 
lucrar-se, han causat danys in-
calculables que hauran d’en-
tomar les generacions futu-
res. Aquest és el patriotisme 
de tots els que, fins avui, han 
estat    malgovernant     Cata-
lunya.

DAVID COLELL
ESCRIPTOR ECOLOGISTA

...  opinio@7accents.cat  ...  @7accents  ...  facebook.com/7accents  ...  
instagram.com/7accents  ...  vimeo.com/7accents  ...  
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El circ de les papallones
Comença un bon any. Al-
menys això és el que cal 
desitjar com a primer 
pas perquè així sigui. 
Cadascú el comença 
amb els seus propòsits 
particulars, encara que 
moltes vegades la millor op-
ció sigui esperar que tot resti 
igual. Sortim d’un any intens 
en el qual alguns han afirmat 
que era el de la final de la cri-
si, el de l’enlairament, i a la 
vegada d’altres ens mostren 
evidències que això no és 
així. Qui sap, m’agrada tenir 
present la frase del periodis-
ta José Maria García dient 
que serà el temps el jutge 
insubornable qui donarà o 
traurà raons, i aviat podrem 
veure el resultat d’aquest ju-
dici popular, un circ ple d’en-
treteniments de tot tipus.
Mentrestant esperem, co-
mença un 2015 on envol-
tar-se, llegir i escoltar el que 
diu gent interessant serà una 
de les millors opcions. Us re-
comano veure un petit vídeo 
a YouTube titulat El circ de les 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

papallones. Es tracta d’un curt 
centrat en la Gran Depressió 
americana on un empresari 
d’un circ de renom porta la 
seva companyia per l’assolat 
paisatge americà. En un dels 
seus viatges descobreixen un 
home sense braços i cames 
que està sent explotat i exhi-
bit en una barraca d’un parc 
d’atraccions de poca catego-
ria. Aquest noi és humiliat, 
presentat com una perversió 
de la natura que creu que 
mereix ser rebutjat.  Després 
d’una curiosa trobada amb 
l’empresari del circ, s’escapa 
per descobrir un nou món, un 
vídeo inquietant i commove-
dor que fa empatitzar amb el 
personatge.
Aquest noi sense rumb a 

la vida arriba al segon circ 
com a víctima, i el gran líder 
li comenta que no hi ha res 
allà inspirat en la perfecció, 
sinó més aviat en la felicitat 
del grup, on cadascú, enca-
ra que no ho sembli, té un 
passat ben complicat, una 
història oculta de fortalesa i 
millora. Com integrar, doncs, 
al diferent, al discapacitat? 
És evident, amb habilitats de 
lideratge i avui en dia amb 
mesures de protecció i ajuda 
social.
L’entrada del circ al poble 
recorda passatges de Cien 
años de soledad, amb els 
“titiritaires” engrescats, que 
aconsegueixen fer veure al 
discapacitat que la seva limi-
tació és relativa, que no s’ha 
de culpabilitzar forces exter-
nes i que gent que ha tingut 
greus problemes d’exclusió 
pot arribar a treballar en grup 
amb gran èxit. El nostre per-
sonatge arriba a tocar fons 
quan cau a la vorera del riu i 
no es pot moure. Llavors re-
flexiona i decideix aixecar-se 

sense ajuda descobrint les 
possibilitats que té per da-
vant. S’ha convertit en una 
nova persona, algú renascut 
que no té por a la vida ni als 
reptes. Casos com aquests 
els descriuen alguns alcohò-
lics i drogoaddictes què, de 
sobte, hi ha un dia que amb 
un petit catalitzador s’ado-
nen que han tocat fons i que 
la seva situació no la poden 
perpetuar, i decideixen can-
viar.
Llavors, el líder del grup, 
aquell que ha aconseguit 
l’èxit traient el millor d’aquell 
home, se’n va a descansar 
ben content pensant en quin 
serà el nou repte. Diuen que 
tenir la sort de poder-se en-
voltar de gent així pot ser la 
diferència entre l’èxit o el fra-
càs, i això és una elecció per-
sonal. Segurament per tenir 
bona ventura també cal tenir 
una mica de sort, d’aquella 
que els que la busquen la tro-
ben, allà asseguda, somrient i 
pacient esperant-los per tenir 
un bon any tots plegats.

 Per tenir
bona ventura 
segurament 
també cal tenir 
una mica de sort

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

Un bon inici d’any
“Insistimos: va a salir todo 
en pantalla, no habrá pro-
blema”, prometia ingènu-
ament el presentador de 
les campanades de Ca-
nal Sur. “Sí, muy aten-
tos, porque hay que 
estar muy atentos para 
no equivocarnos. No nos 
tenemos que equivocar, 
¿vale?”, rematava la pre-
sentadora. Tot seguit, con-
nexió en directe amb el 
rellotge de la catedral d’Al-
meria i... publicitat. Quan 
moria el so de la primera 
campanada, es reprenia 
l’emissió, però quan tot just 
repicava la tercera... nova-
ment publicitat. Tot tornava 

a la normalitat amb el novè 
cop de batall, però no hi ha-
via res a fer: el mal ja estava 
fet.
A Catalunya, el primer es-
càndol del 2015 provenia 
del sector comercial. La his-
tòria començava al desem-
bre, quan el Tribunal Cons-
titucional suspenia diversos 
punts de la Llei catalana de 
comerç. Amb la suspensió 
d’aquesta norma, que re-
gula horaris i períodes de 
rebaixes, els establiments 
catalans afrontaven l’inici 
d’any campi qui pugui. Re-
sultat: les grans cadenes 
i superfícies, emparant-se 
en la llei espanyola, vigent 

i més laxa, avançaven les 
rebaixes cinc dies, en detri-
ment del petit comerç (que 
havia acordat mantenir-se 
fidel al text català suspès) 
però en benefici del consu-
midor.
De nou una pugna entre go-
verns altera el dia a dia de 
la gent corrent. En aquest 
sentit, cal preguntar-se de 
què serveix una Administra-
ció que contínuament posa 
els interessos propis per da-
vant dels generals, sempre 
amb vista a la pervivència 
i a l’efecte a curt termini. 
Carbó per a tots plegats, i 
no del dolç.
Una altra cosa: el 4 de ge-

ner, dues cares conegudes 
de Canal Sur protagonit-
zaven un espot en què re-
presentaven dos carboners 
agafant comandes dels te-
leespectadors per a la te-
levisió andalusa. “¡Manolo, 
otros veinte kilos de carbón 
pa’ Canal Sur!”, deia l’un. 
Al final del vídeo, recordava 
que l’endemà emetrien la 
cavalcada de Reis, i el Ma-
nolo, amb cara d’espant, li 
preguntava: “¿Y eso lleva 
anuncios?”. Cal ser bo per 
encertar-la sempre, però cal 
ser-ho encara més per con-
vertir en un encert una ca-
gada de l’alçada d’un cam-
panar.
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Mecano, tradicions 
i últimes voluntats

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Que el Nadal
vinent no ens agafi 

en calces

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

“Y en el reloj de antaño 
como de año en año, cinco 
minutos antes de la cuenta 
atrás…” Sí, ja ho sé, és una 
cançó pèssima però jo ren-
deixo tribut als Mecano cada 
31 de desembre. Ho confes-
so, m’animo i m’animo i co-
menço a xiular-la, a cantar-la, 
a ballar-la, salto, faig solos 
de guitarra i imito la pròpia 
Ana Torroja abans de passar 
pel cirurgià plàstic. Protago-
nitzo un espectacle bastant 
lamentable. És terrorífic però 
no ho puc evitar. No hi ha res 
que em freni, ni tan sols la 
mirada inquisitiva de la Ceci 
observant des de la cuina 
amb aquests ulls que traspu-
en una barreja d’histèria, odi 
i ràbia continguda. Sé que 
m’esbroncarà, però segueixo 
sense poder-ho evitar. I així 
es com acostumem a aca-
bar l’any a casa dels López 
López.
Per Cap d’Any m’interessa 
molt anar remarcant quines 
són les darreres activitats 
que faig l’any que tanquem. 
“L’última cagada del 2014, 
l’últim pixum... ui, l’últim pet 
... ah no, me’n ve un altre”. 
La meva dona, no ens hem 
d’enganyar, em mira ben ca-
brejada però són tradicions 
ineludibles que no he de per-
dre. Què seríem sense elles...
Jo també aguanto les seves 
tradicions. Que si pelar el 
raïm, treure-li els pinyols... El 
podria triturar a la Minipimer 
i menjar-lo a cullerades, com 
qui diu. Una altra de les se-
ves tradicions més arrelades 
és lade  posar-se amb mi: 
“Però tu et creus que pots 

anar en pijama el dia de Cap 
d’Any?”. Sempre faltant. 
Amb el què m’ha costat a mi 
tenir un estil propi.
Aquest dia sempre em reu-
neixo amb mi mateix i faig 
balanç de l’any que deixem 
enrere. No sé per què, però 
sempre acabo recordant tot 
el que ha estat dolent i cre-
ient que el proper any serà 
molt pitjor. Ella és, en gene-
ral, més optimista i això que 
està feta una cascarrabias de 
manual. Es fa gran.
Fa anys que tinc una llista de 
desitjos en la qual vaig rat-
llant les coses que voldria fer. 
Cada 31 la reviso. Aquest any 
he aconseguit portar la Chloé 
al zoo. Ens ho hem pres tan a 
pit que ens n’hem fet socis. A 
la lleona que gairebé es crus-
peix al sonat vestit de militar 
la conec més que al meu on-
cle Doroteo. Aquest 2015 em 
compraré un bombín i anirem 
de viatge ni que sigui a Cor-
nellà. Ui... em ve el primer 
pet de l’any. Feliç 2015.

Estic de Mecano i de sentir 
la cançoneta de Cap d’Any 
a ple pulmó fins el monyo. 
Que ja s’ha acabat, Alfonso, 
que ja som al 2015 i caldria 
començar-lo amb una mica 
de pau. Però no, a casa això 
sembla impossible. Si abans 
d’acabar el 2014 vam passar 
dies enumerant cada última 
fotesa, ara la cantarella va 
per a les primers coses que 
fa a l’any nou. Mentrestant, 
la petita Chloé fa dies que 
al·lucina amb els anuncis i els 
catàlegs de les joguines i no-
més pensa en l’arribada dels 
Reis d’Orient. Pobra criatura, 
com que Ses Majestats van 
tard -com de costum-, fa uns 
dies va confessar que seria 
millor que nosaltres li com-
préssim el que ha anat reta-
llant i enganxant a la carta, 
perquè “els Reis no vénen, 
mama, no vénen”. I té raó. 
Un dels propòsits pel 2015 
hauria de ser el de posar or-
dre a les tradicions nadalen-
ques. És un imperatiu. N’hem 

perdut el control.  
Els qui tenim fills hem d’es-
tablir certs criteris per evitar 
que l’any vinent el Nadal ens 
agafi en calces. D’entrada, 
hauríem d’anar definint qui 
porta els regals i a qui se li 
ha d’enviar la carta dels de-
sitjos. Una de les entreban-
cades d’aquest any, que gai-
rebé ens esguerra el GRAN 
SECRET, va ocórrer quan ja 
havíem fet la missiva pels tres 
d’Orient. En plena voràgi-
ne de compres en una gran 
superfície barcelonina, de 
sobte, ens vam topar amb el 
Pare Noel. I allà, al mig de la 
multitud, en un moment de 
pànic vam improvisar una al-
tra carta, per si de cas. Va ser 
molt desconcertant perquè 
nosaltres ja li havíem explicat 
a la nena qui eren el Tronc i 
els Reis Mags i, fins i tot, te-
níem clarament identificades 
totes les figuretes del pesse-
bre. Sort que el Tronc, que va 
fart de jalar des d’abans de 
començar les vacances, ha 
anat cagant alguns dels re-
gals de la carta mentre “els 
Reis no arriben, mama”.
Incidents a banda, pares del 
món, hauríem d’arribar a un 
consens. El Tió menja man-
darines o beu llet? L’hem de 
picar amb un pal escalfat o 
remullat? I pels regals? S’ha 
de deixar una sabata sota 
l’arbre o un mitjó penjat a la 
xemeneia? Pensem-hi abans 
que arribi el lamentable es-
pectacle del “cinco minutos 
antes de la cuenta atrás” del 
2015 o la nena li acabarà fent 
els cors al pare farta d’espe-
rar els Reis. 

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



 Mor un agent dels Mossos en 
un accident de trànsit a Boldú
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La Generalitat 
destina ajuts de 
650€ per naixement

 REDACCIÓ
 BARCELONA

El Departament de Be-
nestar Social i Família ha 
obert una nova convocatò-
ria d’ajuts per a les famílies 
en què hagi tingut lloc un 
naixement, adopció, tutela 
o acolliment en el període 
comprès entre l’1 de se-
tembre de 2014 i el 30 de 
juny de 2015. 
La convocatòria està dota-
da amb un pressupost de 5 
milions d’euros, ampliable 
fins a un 30% si fos neces-
sari. La novetat més desta-
cada és l’ampliació del límit 
d’ingressos que dóna dret 
als ajuts de 14.000 a 16.000 
euros per a aquells naixe-
ments, adopcions, tuteles o 
acolliments entre l’1 de ge-
ner i el 30 de juny de 2015. 
La quantia de l’ajut serà de 
650 euros en un únic paga-
ment, ampliable a 750 eu-
ros en el cas que s’acrediti 
la condició de família nom-
brosa.

26
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El cotxe patrulla va ser envestit quan estava parat en una 
benzinera de la C-53. L’altra agent resulta ferida greu i el 
conductor causant de l’accident ingressa en un psiquiàtric

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un agent dels Mossos d’Es-
quadra (A. Camacho) del cos 
de Tàrrega va morir el passat 
31 de desembre, de matina-
da, quan un turisme va en-
vestir el cotxe patrulla, que 
estava realitzant un punt de 
control estàtic prop d’una 
benzinera de la C-53. L’altra 
agent ocupant del vehicle va 
resultar ferida de gravetat i 
va ser traslladada a l’Hospital 
Arnau de Vilanova. L’accident 
de trànsit va tenir lloc al punt 
quilomètric 127 de la C-53 a 
Boldú, nucli de la Fuliola . 
Els Mossos d’Esquadra van 
rebre l’avís del sinistre a les 
02.40 hores. Pel que fa al con-
ductor causant de l’accident, 
va ser ingressat a  la unitat de 
psiquiatria de l’Hos-
pital de Santa 
María de Llei-
da, a instàn-
cies dels 
f o r e n s e s 
de guàrdia 
per si es va 
distreure o 
va patir un 
brot psicò-
tic, com po-
dria apuntar. 

Funeral amb 
honors

L’església de la Mare 
de Déu del Pilar, 

prop d’on vi-
via l’agent 
de 42 anys, 
va acollir el 
passat 3 de 
gener el fu-
neral amb 

honors, que 
va comptar 

amb la presèn-
cia del conseller 

Els companys de 
la comissaria de 
Tàrrega van acom-
panyar el ferètre, 
que va ser ente-
rrat en un funeral 
honorífic.
Foto:  CCMA

d’Interior, Ramon Espadaler, 
i l’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, entre d’altres autoritats 
que també hi van fer acte de 

presència. Espadaler va con-
cedir a l’agent, a títol pòstum, 
la Medalla d’Or amb distintiu 
roig, la màxima condecoració 
dels Mossos d’Esquadra per 
als morts en acte de servei. 
La investigació sobre els fets 
continua oberta, tot i que ja 
s’han confirmat  el resultat 
negatiu de les proves d’alco-
holèmia i drogues i es va dei-
xar clar que el cotxe patrulla 
estava ben senyalitzat i ubicat. 
L’altra agent es recupera favo-
rablement. 

SOCIETAT

La Paeria enderroca 
dos edificis del
Centre Històric

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Paeria enderroca dos 
edificis contigus situats als 
números 13 i 15 del carrer 
Gairoles del Centre Històric 
després de dictaminar-ne la 
situació de ruïna.

CULTURA

Directe 2015 obre la inscripció a les 
formacions musicals de joves

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Directe 2015 - Mostra de 
Música Jove del Segrià ja 
té oberta la inscripció per a 
aquelles formacions musicals 
de joves d’entre 14 i 30 anys 
de la comarca. És una inici-
ativa que té com a objectiu 
principal promoure i donar 
suport als grups musicals de 

gent jove, especialment els 
de músics novells i emer-
gents. El termini d’inscripció 
finalitzarà el divendres dia 13 
de febrer. 
L’Ajuntament de Lleida or-
ganitza la iniciativa a través 
de la Regidoria de Joventut 
i amb la col·laboració del 
Consell Comarcal del Segrià 
i els ajuntaments d’Alcarràs i 
Alpicat. 

SOCIETAT

El Cucalòcum i el Cucaesport reben 
més de 50.000 visitants

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Saló de la Infància i Joven-
tut de Lleida, Cucalòcum, 
ha rebut més de 50.000 visi-
tants, juntament amb el Cu-
caesport, el Saló de l’Esport, 
una xifra similar a la qual es va 
registrar en l’edició de l’any 
passat. De fet, aquest any 
s’han ofert mig centenar de 

tallers i activitats adreçades 
als més petits, les quals han 
tingut una excel·lent acollida.
En aquest línia, com a exem-
ple, els tallers d’elaboració 
de pa sense gluten organit-
zats pel Gremi de Forners 
de les Terres de Lleida han 
acollit uns 750 nens i nenes 
i l’espectacle Enigmes d’Ori-
ent ha aplegat més de 1.500 
infants i pares. 
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SOCIETAT

Detingut un camioner 
que septuplicava la 
taxa d’alcoholèmia

 REDACCIÓ 
 LLEIDA

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el 29 de desembre 
un home de 45 anys, de 
nacionalitat romanesa, com 
a presumpte autor d’un 
delicte contra la seguretat 
del trànsit. Un conductor 
va alertar que un camió de 
gran tonatge circulava per 
la carretera N-230, en sen-
tit Lleida, fent ziga-zagues. 
El vehicle envaïa intermi-
tentment el sentit contra-
ri de la marxa i posava en 
greu perill la resta d’usuaris 
de la via. Els Mossos van 
interceptar el vehicle i van 
realitzar la prova d’alcoho-
lèmia al conductor. En la 
primera va donar un resul-
tat positiu de 0,98 mg d’al-
cohol per litre d’aire expirat 
i la segona d’1,0 mg/l, amb 
la qual cosa septuplicava la 
taxa màxima d’alcoholèmia 
per a conductors d’aquesta 
categoria. També va donar 
positiu en drogues.

4·1
SOCIETAT

La Fundació Juvanteny 
indemnitzarà les 
víctimes de Castelldans

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Fundació Concepció Ju-
vanteny, encarregada de 
fer el seguiment dels nens 
tutelats per la Generalitat 
que cuidava el presumpte 
pederasta de Castelldans, 
David Donet, ha acceptat 
indemnitzar les set víctimes 
amb un total de 204.000 
euros. L’acord, que ja està 
signat, implica el pagament 
de 45.000 euros a cadascun 
dels quatre menors afec-
tats i de 8.000 euros a les 
tres noies que van ser gra-
vades amb ells mantenint 
relacions sexuals. Segons 
l’advocat d’alguna de les 
víctimes, Francesc Sapena, 
la notícia suposa un “gir de 
180 graus” en el cas. L’ad-
vocat assegura que l’acusat 
està disposat a acceptar la 
pena que proposi la fisca-
lia i l’acusació particular. El 
cas es va destapar el juliol 
de 2013. El detingut acollia 
menors des de l’any 1997.

SOCIETAT

Tilda, la primera lleidatana 
de l’any 2015

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El primer nadó de l’any a Llei-
da va ser una nena que es diu 
Tilda i va néixer el dia 1 de 
gener a l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova. El Salva-
dor i la Susana, els seus pares, 
i la Zoe, la seva germana de 4 
anys, es van sorprendre en sa-
ber que aquest era el primer 
naixement a Lleida i van expli-
car que el part va ser natural, 
ràpid i sense complicacions. 
El nadó va pesar 3,620 quilos 
i va mesurar 51 centímetres. 
De fet, la Tilda va arribar a 
les 09.40 hores. A més, la Su-
sana va assegurar que va ser 
un part ‘’ràpid però intens’’, 
sobretot perquè amb la Zoe, 
la primera filla, s’hi va estar 
quinze hores.
L’alcaldessa accidental, Mont-
se Parra, va anar al migdia al 
centre hospitalari, acompa-
nyada del delegat de Salut a 

Lleida, el doctor Josep Pifar-
ré, i el director de l’HUAV, An-
dreu Martínez, per visitar el 
nadó i per donar l’enhorabo-

Moment de la visi-
ta de les autoritats 
a la Tilda i la seva 
família.
Foto: Ajuntament 
de Lleida

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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na a la seva família, resident 
a Lleida. Parra els va felicitar 
i va lliurar un regal al nounat i 
un ram de flors a la mare.
El Gremi de Forners de les 
Terres de Lleida també va do-
nar la benvinguda al primer 
nadó de l’any a Lleida i va ob-
sequiar la família amb pa du-
rant tot l’any. A més, va felici-
tar amb un pastís el Luca, el 
primer lleidatà de l’any 2014. 

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

Assessors Fiscals

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

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

Feliç
any 2015



La mala combustió de les 
xemeneies causa dos 
incendis a Vielha i Esterri 

27·12

26
 8

del al

Tot i que no provoquen ferits, diverses famílies han 
de ser reallotjades com a conseqüència del foc

 REDACCIÓ
 VIELHA I ESTERRI D’ÀNEU

www.7accents.cat

La mala combustió de les 
xemeneies ha causat dos 
grans incendis a Vielha i Es-
terri d’Àneu aquests últims 
dies. El primer es va originar 
el passat 27 de desembre al 
centre de Vielha en què van 
cremar cinc pisos dúplex i set 
habitatges més van quedar 
malmesos per l’aigua de l’ex-
tinció. Un local de la planta 

baixa i les plantes soterrànies 
del pàrquing -1 i -2 també van 
quedar afectades per l’aigua 
utilitzada durant les tasques 
d’extinció. Sembla ser que 
l’incendi hauria començat al 
tub de la xemeneia i es va pro-
pagar a través de les bigues 
de fusta que compartien amb 
tota la coberta de l’edifici, 
que també era de fusta. Fins 
al lloc es van arribar a despla-
çar un total de tretze dotaci-
ons dels Bombers i dels Pom-
piers d’Aran (sis camions, cinc 
vehicles lleugers, l’autoescala 

Imatge de l’edifici afectat per l’incendi a Vielha.
Foto: Bombers de la Generalitat

i l’ambulància). Tot i l’agres-
sivitat del foc, l’estructura de 
l’edifici no va sofrir cap dany i 
cap persona va resultar ferida.   
Tot i això, com a mesura pre-
ventiva, es van desallotjar els 
veïns d’un pis que es troba-
ven al domicili en el moment 
de l’incendi. Només tres dels 
pisos estaven ocupats i les fa-
mílies van ser reallotjades en 
hotels de la zona. 
D’altra banda, el passat dia 
2 de gener els Bombers van 
treballar durant tota la mati-
nada per sufocar un incendi 

ECONOMIA

Lleida tanca l’any 
2014 amb un 5% 
menys d’aturats

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Lleida tanca l’any amb 1.541 
aturats menys (-5,04%) que 
el desembre de 2013, se-
gons el Ministeri d’Ocu-
pació. Aquesta disminució 
xifra en 29.030 el nombre 
total de persones aturades 
a la demarcació de Lleida. 

SOCIETAT

Fiscalia obre diligències per la mort 
de l’óssa Auberta, segons Ipcena

 REDACCIÓ
 ARAN

La Fiscalia de Lleida ha obert 
diligències per la mort de 
l’óssa Auberta, que va ser tro-
bada morta el novembre en 
un tancat de l’Aran després 
de ser alliberada pel Conselh 
Generau. L’associació ecolo-
gista Ipcena assegura en un 
comunicat que segueix pen-
sant que la causa més proba-
ble de la seva mort va ser la 

imprudència, amb el resultat 
de la mort d’una espècie en 
perill d’extinció, i veu posi-
tiu que la Fiscalia hagi deci-
dit obrir una investigació.  A 
més, Ipcena afirma que té la 
intenció de fer arribar a la 
Comissió Europea els infor-
mes del cas perquè hi inter-
vingui. L’óssa va ser trobada 
morta després d’implantar-li, 
dies abans, un emissor GPS i 
un altre VHF a l’abdomen per 
localitzar-la

ECONOMIA

Els allotjaments rurals de l’Alt Urgell i 
la Cerdanya, al complet per festes

 REDACCIÓ
 ALT URGELL

Els allotjaments rurals de l’Alt 
Urgell i la Cerdanya van pen-
jar el cartell de complet du-
rant les festes nadalenques. 
Segons va explicar el presi-
dent de l’Associació d’Allot-
jaments Rurals de l’Alt Urgell 
i la Cerdanya, Josep Maria 
Troguet, l’ocupació durant 
el cap de setmana de Nadal 
“va ser del 100%” i per Cap 

d’Any l’ocupació també va 
ser completa. Troguet va des-
tacar que “la majoria de les 
cases encara rebien petici-
ons, malgrat que fa setmanes 
que està tot reservat”. Per 
Reis, va especificar Troguet, 
“l’ocupació serà del 100% 
per a les cases independents 
i del 80% per a les compar-
tides”. Les cases de turisme 
rural de Lleida i Girona han 
liderat l’ocupació d’aquest 
sector a Espanya.
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POLÍTICA

L’alcalde d’Almacelles 
expulsa tres militants 
d’ICV del Ple

 REDACCIÓ
 ALMACELLES

L’alcalde d’Almacelles, Jo-
sep Ibarz, va expulsar del 
Ple municipal el dimarts 
passat tres militants d’ICV 
per intentar gravar la sessió 
després de presentar dues 
instàncies que van ser dene-
gades, segons va assegurar 
la formació ecosocialista en 
un comunicat. Per la seva 
banda, l’alcalde va explicar 
que va demanar a la Policia 
Local que acompanyés fora 
de la sala un militant d’ICV 
arran de conèixer la sol-
licitud presentada el mateix 
dia perquè el secretari mu-
nicipal assegurava que no 
hi havia temps per estudiar 
la proposta. 
“Arribada l’hora del Ple, 
Ramon Martínez, responsa-
ble de comunicació d’ICV 
Almacelles, es va disposar 
a gravar el Ple en vídeo” i 
dos militants més van donar 
suport a l’expulsat aixecant 
els mòbils per seguir gra-
vant.
Xavier Romera, alcaldable 
per Mollerussa, i Eliezer C., 
d’ICV Almacelles, van ser 
identificats per la Policia 
Municipal i convidats a dei-
xar la sala del Ple.
ICV Almacelles reclamarà 
aquesta “injustícia” davant 
de l’Ajuntament i no des-
carta emprendre tot tipus 
d’accions per denunciar el 
succés. 

2·1

que va destruir totalment cinc 
apartaments dúplex a Esterri 
d’Àneu (Pallars Sobirà). Tot 
apunta que el foc va ser cau-
sat per una mala combustió 
d’una xemeneia. L’alcalde 
d’Esterri d’Àneu, Ramon Vi-
lluendas, va atribuir la ràpida 
propagació del foc a la mala 
construcció de moltes edifica-
cions noves i va reclamar a la 
legislació que obligui a nete-
jar les llars de foc periòdica-
ment. Per apagar l’incendi es 
van mobilitzar tretze dotaci-
ons dels Bombers i el foc va 
acabar afectant tots els apar-
taments superiors. A més, 
els habitatges de la primera 
planta van quedar malmesos 
per l’aigua de l’extinció. Els 
Bombers van treballar-hi fins 
ben entrada la matinada. En 
ser un edifici aïllat, el foc no 
es va propagar a cap edifici 
contigu i tampoc no va causar 
cap ferit. 
Donat l’elevat nombre d’ac-
tuacions aquests dies, els 
Bombers recomanen netejar 
a fons almenys un cop per 
temporada els conductes de 
les xemeneies, que aquestes 
no perdin fum i, en cas de vo-
ler encendre una llar de foc 
després d’anys, avisar abans 
el personal especialitzat.
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El Barris Nord, un fortí de 
la mà de l’Actel Força Lleida
04·01

Els de Joaquín Prado trenquen amb la ratxa negativa
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida ha tor-
nat a aconseguir que el Barris 
Nord sigui de nou un autèntic 
fortí. La LEB Or no es va atu-
rar durant l’època nadalenca i 
els lleidatans van poder gau-
dir de dos enfrontaments al 
pavelló lleidatà. 
En el primer, els homes de Jo-
aquín Prado es van retrobar  
amb la victòria (66-59) davant 
del Peñas Huesca i van deixar 
enrere la mala ratxa que els 
havia dut a encadenar qua-
tre derrotes. El triomf, el setè 
de la temporada, no va ser 
gens fàcil per als deixebles 
del tècnic asturià, que no es 
van poder desenganxar del 
seu combatiu rival fins al tram 
final. José Simeón i Greg Kah-
lig van ser els millors del matx 
però el nordamericà es va le-
sionar i no va poder disputar 
el següent partit, la qual cosa 
va obligar els seus companys 
a fer un treball extra.
A més, encara quedava molta 
feina a fer i errors per corre-
gir. Aquest fet es va evidenci-
ar davant del Leyma Coruña. 
Els ilerdencs van sumar a casa 
una victòria agredolça (69-65) 
ja que l’equip del Barris Nord 
va acabar perdent el bàsquet 
average (-7 a l’anada) després 

Juampi Sutina 
celebra amb 
l’afició un triple.
Foto: Javi 
Enjuanes / Actel 
Força Lleida

HOQUEI

L’ICG Lleida suma 
l’últim empat de 
la primera volta

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

La fortuna va girar l’esque-
na a l’ICG Software Lleida. 
En el partit disputat contra 
el C.P. Vilafranca, al pave-
lló Onze de Setembre, els 
lleidatans van dominar en 
tot moment el marcador, 
però, en l’últim sospir i 
quan molts ja pensaven 
que els locals aconseguiri-
en la victòria, els visitants 
van aconseguir el definitiu 
empat a tres gols. 
Des del primer moment 
els aficionats van veure 
com els jugadors dels dos 
equips feien valer tot el 
seu potencial. Van ser els 
locals aquells que es van 
avançar en el marcador. 
Quan faltaven vint minuts 
i quatre segons per aca-
bar la primera part, Joan 
Cañellas feia l’1-0, mentre 
que Lluís Rodero aprofi-
tava una falta directa per 
fer el 2-0 (19:19). El C.P. 
Vilafranca va retallar dis-
tàncies gràcies a un penal 
transformat per Roger Ro-
casalbas (18:26, 2-1). La 
reacció a aquesta adversi-
tat va arribar amb Necchi, 
que va fer el 3-1 (14:28). 
Encara va haver-hi temps 
per a un gol més, que va 
fer el visitant Rubèn Fer-
nàndez (3:01, 3-2). 
En la segona part de l’en-
frontament, els dos equips 
van seguir el mateix guió, 
però Jordi Galan va des-
trossar la moral lleidatana 
amb el gol que va supo-
sar el definitiu 3-3 quan 
només faltaven 35 segons 
perquè el partit finalitzés.

03·01

FUTBOL

El Lleida Esportiu torna a la zona de 
play-off i rescindeix Didac Devesa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va signar la 
major golejada de la Lliga fins 
al moment davant de la UE 
Cornellà al Camp d’Esports 
(5-1), la qual cosa li va perme-
tre tornar als llocs de play-off 
d’ascens i situar-se en quar-
ta posició. A més, el conjunt 
d’Imanol Idiakez va demos-
trar que ha aprés a refer-se de 
l’adversitat que suposa que el 

05·01

d’arribar a vèncer per un mà-
xim avantatge de 22 punts 
al final del tercer quart. En 
aquesta ocasió Juampi Suti-
na, autor de 23 punts, va ser 
el millor jugador del partit.
Després del matx, l’equip 
va gaudir de quatre dies de 
descans ja que en la jornada 
disset no han de jugar, la qual 
cosa els permetrà seguir fent 
feina per tal de millorar. El 
pròxim enfrontament que dis-
putaran els homes de Joaquín 
Prado serà divendres dia 16, a 
les 21.00 hores, contra el Clí-
nicas Rincón, al Barris Nord,   
una nova oportunitat per fer-
se grans.

rival empati el partit, ja que 
no va abaixar els braços i va 
aconseguir remuntar. Així, en 
la segona meitat el conjunt de 
la capital del Segrià va seguir 
mantenint la possessió de la 
pilota en tot moment. D’al-
tra banda, el Lleida Esportiu i 
el jugador Didac Devesa van 
acordar rescindir el contrac-
te que els vinculava fins al 30 
de juny de 2015. El club li va 
agrair el compromís al llarg 
de la temporada i mitja a l’en-
titat blava. Celebració d’Albístegui. Foto: www.peradelleida.com

Sutina està 
mostrant 
tot el seu 

potencial a 
l’afició
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Espílez i Ribalta 
guanyen la Sant 
Silvestre de Lleida

31·12

L’última cita de l’any va tenir 1.500 atletes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El comiat esportiu de l’any 
2014 es va viure a la capital 
del Segrià amb la celebració 
de la Cursa Sant Silvestre de 
Lleida, la darrera cita esporti-
va de l’any i també de la Lliga 
Ponent, en una jornada emi-
nentment festiva en què uns 
1.500 atletes van omplir els 
carrers de la ciutat i que va 
acabar amb els triomfs en do-
nes d’Eva Ribalta i en homes 
de l’intractable Ivan Espílez, 
que va completar un periple 
nadalenc espectacular.
Espílez, que ja va endur-se 
la Sant Silvestre l’any passat 
i que ha guanyat vuit de les 
darreres nou edicions, partia 
com el gran favorit dels 10 
quilòmetres. Venia d’impo-
sar-se en la Pujada a la Seu 
Vella i també en la 
Cursa de l’Indiot 
de Mollerussa, i 
va demostrar 
que és el 
més ràpid. 
La seva vic-
tòria va ser 
indiscutible, 
ja que l’at-
leta de l’AE 
Ekke va marcar 

un temps de 30:51, que li va 
atorgar un còmode avantatge 

sobre Antoni Caru-
lla (Runner’s Ba-

laguer), amb 
32:39, i Ge-
rard Garro-
te (Hinaco 
Monzón), 
a m b 
32:54, que 

van ser se-
gon i tercer 

respec t i va -

L’atleta lleidatà 
Ivan Espílez, amb 
els esportistes 
Antoni Carulla i 
Gerard Garrote, 
en l’última cita 
atlètica de l’any 
celebrada a la ca-
pital del Segrià.
Foto: Iter5

ment. En dones, la millor va 
ser la lleidatana Eva Ribalta 
(Tri-4.40), amb un temps de 
37:44. 

CICLISME

Lleida acollirà un 
final d’etapa de la 
Vuelta a España

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Sembla que la capital del 
Segrià esdevindrà un punt 
d’arribada de la Vuelta 
a España de ciclisme de 
2015. Almenys així ho 
van assegurar fonts de 
l’Ajuntament de Lleida, 
que van apuntar que les 
negociacions entre l’alcal-
de, Àngel Ros, el regidor 
d’Esports, Txema Alonso, 
i la direcció de la Vuelta a 
España avançaven a bon 
ritme i que es trobaven a 
punt de tancar l’acord. La 
intenció és que Lleida es-
devingui un final d’etapa 
que començarà al Pirineu 
de Lleida i que recorrerà el 
territori fins arribar al cen-
tre de la ciutat a principis 
de setembre. Tot i que ja 
s’han anunciat molts punts 
de la carrera, cal esmentar 
que fins al 10 de gener no 
es donarà a conèixer el re-
corregut definitiu.

30·12

MOTOCRÒS

Els germans Màrquez fan vibrar el 
circuit municipal El Segre de Rufea

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El traçat del circuit muni-
cipal El Segre de Rufea va 
viure l’emoció i l’espectacle 
del Ciutat de Lleida, l’últi-
ma cursa del Trofeu Moto 
Club Segre de motocròs del 
2014, que va comptar amb 
la participació dels germans 

Marc i Àlex Màrquez. En el 
circuit municipal lleidatà 
van competir també altres 
esportistes del Mundial de 
motociclisme, com l’Àlex 
Rins o l’Edgar Pons. La pro-
va va comptar amb una se-
tantena de pilots que van fer 
gaudir  tot el públic assistent 
en les diverses carreres que 
es van anar succeint durant 
la competició.

28·12
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Espílez va 
tornar a 

demostrar 
que està en un 
gran moment

NATACIÓ

Èxit del Trofeu de 
Reis-Gran 
Premi Turbo

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un total de 326 inscrits van 
participar en una nova edi-
ció del Trofeu de Reis-Gran 
Premi Turbo que es va dis-
putar a les instal·lacions 
del Club Natació Lleida. 
En aquesta cita esportiva 
hi van ser presents tots els 
clubs de la demarcació.

03·01

VOLEIBOL

El Memorial Àngel 
Biosca acull 
cent jugadors

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El pavelló poliesportiu 
municipal Juanjo Garra 
va acollir la segona edició 
del Memorial Àngel Bios-
ca-Torneig de Nadal. En 
aquesta cita van participar 
els equips FC Barcelona, 
l’AE Carles Vallbona de 
Granollers i l’amfitrió, el 
Balàfia Volei, de Lleida. A 
més, un centenar de juga-
dors, d’entre 9 i 18 anys, 
van competir en el torneig 
d’alta intensitat en què es 
va imposar el Volei Balàfia 
en la categoria cadet i el 
FC Barcelona en la infantil 
i la juvenil.

27·12

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

La guerrera que 
va guanyar-ho tot

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 10 de juliol de 1999 es va 
disputar la final de la terce-
ra edició del Mundial femení 
(abans ja s’havien jugat al-
guns campionats sense el pa-
raigua de la FIFA i per això no 
són reconeguts oficialment). 
El país amfitrió, Estats Units, 
es jugava el títol contra Xina 
i el partit va ser una autènti-
ca batalla. Van ser 120 minuts 
d’intensa lluita que van finalit-
zar sense gols, així que el tri-
omf s’hauria de decidir als pe-
nals. Però la millor jugadora 
del partit no podia ni tan sols 
veure’ls ni tampoc participar 
en les celebracions quan la 
seva companya Brandi Chas-
tain va marcar el gol decisiu. 
Estava al vestuari gairebé in-
conscient després d’un defa-
lliment just abans de comen-
çar la pròrroga, víctima d’una 
molesta malaltia que sempre 
la va perseguir però que no 
va poder eclipsar una carrera 
futbolística fascinant.
Michelle Akers, nascuda a 
Santa Clara, Califòrnia, el 
1966, va ser una pionera del 
futbol, soccer com diuen a la 
seva terra natal, la primera 
mega estrella a nivell mundi-
al. El nombre de fites que va 
assolir és tan sorprenent que 
val com a perfecte resum el 
reconeixement que li va fer 
la FIFA l’any 2000, compartit 
amb la xinesa Sun Wen, com a 
millor jugadora del segle XX; 
de fet, potser parlem simple-
ment de la millor jugadora de 
tota la història.
Des del seu debut a la selec-
ció nord-americana el 1985 va 
demostrar una qualitat fora 

del comú i sobretot un esperit 
competitiu que la va convertir 
en una guerrera sobre el ter-
reny de joc. Des dels seus gai-
rebé 1,80 metres va ser una 
golejadora implacable, amb 
un físic dominant i una exqui-
sida tècnica al servei d’una 
quantitat inesgotable de ju-
gades i gols que la van ele-
var als altars. Els seus primers 
anys els va jugar a la Universi-
tat de Florida Central, on va 
ser inclosa tres anys seguits a 
l’equip ideal de la temporada, 
i el 1988 va endur-se el Trofeu 
Hermann a la millor jugadora 
del país. Durant la resta de la 
seva carrera va seguir jugant a 
les lligues universitàries (la lli-
ga professional a Estats Units 
no es va crear fins al 1999), 
excepte alguna temporada 
en la qual va enrolar-se en 
les files del Tyresö FF suec, 
de manera que va ser en el 
combinat nacional 
on va adqui-
rir l’esta-
tus d’ídol 
d u r a n t 
els seus 
quinze 
a n y s 
de tra-
jectòria 
futbolís-
tica.
Com s’ha 
dit, els seus 
inicis van ser 
enlluernadors, 
amb fets 
significatius 
com ser l’au-
tora del pri-
mer gol en la 
història de la 
selecció. Però 
el 1991, just abans 

del primer Mundial, va ser 
diagnosticada amb la Síndro-
me de Fatiga Crònica, una 
dolorosíssima malaltia 
que li impedia en 
moltes ocasions 
finalitzar els 
partits i que 
li va condici-
onar de ma-
nera notable 
tota la seva 
vida. Algú pot 
imaginar-se on 
hagués arribat 
sense haver de passar 
per això?
En aquell primer Mundial, 
Estats Units es va proclamar 
campió amb l’autoritat que li 
conferia disposa d’una cosa 
mai vista al futbol femení. 
Entre molts altres moments 
inoblidables, podem recordar 
els cinc gols que va marcar als 
quarts de final o la seva me-

ravellosa actuació a la final 
davant Suècia, amb els 

dos gols que van 
valer el títol, el 

primer després 
d’un imponent 
cop de cap i el 
segon a plaer 
després de re-
gatejar la por-

tera rival. Amb 
deu gols, va ser la 

màxima goleja-
dora del tor-

neig.
A més de 
la malal-
tia que 
p a t i a , 
Michelle 
va passar 

per un ve-
ritable cal-

vari amb les 

lesions, ja que va haver de 
ser operada dels genolls fins 
a dotze vegades. Tot i això, 
va continuar marcant gols de 
totes les factures possibles. 
El 1995 va arribar la petita 
decepció de quedar en ter-
cera posició al Mundial de 
Noruega, però el 1996 van 
tornar les celebracions quan 
van guanyar la medalla d’or 
als Jocs Olímpics d’Atlanta en 
derrotar Xina a la final.
El 1999 la seva carrera ja ana-
va en clara davallada però 
seguia sent un referent per a 
tothom, a més de liderar so-
bre el terreny amb qualitat i 
sacrifici. En acabar les semifi-
nals davant Brasil, on va mar-
car el 2-0, la seva companya 
Mia Hamm (l’única dona que 
va acompanyar Akers a la llis-
ta de Pelé dels millors 125 fut-
bolistes vius) va dir: “Després 
del partit, mentre Michelle 
deixava el camp, vaig pen-
sar: és una heroïna”. Després 
d’aquell exitós Mundial que 
no va poder celebrar al camp, 
els genolls i tots els ossos del 
cos li van demanar treva i va 
retirar-se. Poc després va pas-
sar-se a la literatura i va escriu-
re uns quants llibres, entre els 
quals la cèlebre autobiografia 
The Game and the Glory.

: 1985_ Debuta i 
marca el primer 
gol de la selecció 
d’Estats Units.
: 1988_ S’endú el 
Trofeu Hermann.
: 1991_ Amb dos 
gols seus a la final, 
EEUU guanya el 
primer Mundial de 
la història.
: 1996_ Guanya 
la medalla d’or 
als Jocs Olímpics 
d’Atlanta.
: 1999_ Estats 
Units, en un duel 
èpic, s’imposa de 
nou al Mundial.
: 2000_ És esco-
llida per la FIFA 
com a millor juga-
dora de segle XX.

En retirar-se 
va iniciar la 
seva carrera 

com a 
escriptora
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Va triomfar 
malgrat patir 
Síndrome de 

Fatiga 
Crònica

Michelle 
Akers

TRAJECTÒRIA
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ELS BARRUFETS, 
PRESENTS A LA 
CAVALCADA DELS REIS 
MAGS A LLEIDA

Els barrufets no hi pinten 
res a la Cavalcada del Reis. 
Electoralisme pur i dur.
Pere Bai

Els barrufets no són de Rei-
xos, però tampoc les fades, 
els óssos, el monstres, el 
Banyetes... I ben xulo que ha 
estat! Als meus nebots els ha 
agradat! Els coneixen de les 
pel·lícules!
Alícia Rodríguez

LLEIDA TANCA EL 2014 
AMB UN 5% MENYS 
D’ATUR

Baja el paro y crece el 
empleo precario, que es lo 
mismo que el que tiene tos y 
se rasca los cataplines.
Tocaweb Tocaweb

ALEMANYA ES 
PLANTEJA FER SORTIR 
GRÈCIA DE L’EURO

Y con España no? Qué hay 
que hacer para que nos 
echen de esta estafa que ha 
sido el euro?
Rafael Linde
 
NEGOCIACIONS DE MAS 
I JUNQUERAS SOBRE LA 
LLISTA UNITÀRIA  

Em sap greu dir-ho, però 
avui els Reis han portat 
carbó per als negocia-
dors de candidatures. 
Pobra unitat...
Marta Rovira

ESTRATÈGIES DELS 
POBRES PARES PER 
MUNTAR LES JOGUINES 
DELS REIS 

Passen les hores i milers de 
pares encara trencant-se el 
cap, incapaços de muntar les 
joguines. No defalliu!
Josep Martí  

EL BARÇA, EN HORES 
BAIXES 

Una junta impresentable, un 
desastre de la direcció es-
portiva i un equip dirigit per 
un entrenador, que és un 
fracassat, i que 
està on 

està, per la pressió d’una part 
de la premsa. La mateixa que 
va fer possible l’elecció del 
“gran president de la venjan-
ça”, el fugitiu Sandro Rosell.
Pere Ribalta

EL SORTEIG DE LA 
GROSSA NO CONVENÇ

No vull sentir mai més parlar 
de la caspa espanyola. Al sor-
teig de la Grossa van servits. 
Vergonya aliena.
@lamartix

Felicitats a la @gencat per-
què li ha tocat la #Grossa 
de Cap d’any. Ha estat un 
sorteig que necessita millo-
rar… i molt.
@carlesgala 

ELS REIS MAGS I LA 
MONARQUIA

Ara que ja havia assimilat 
que els reis són son germà i 
sa cunyada, va i li diuen que 
els reis són els pares... Pobra 
infanta Elena.
@FerranSalat

L’EXÈRCIT VOL UN 
MUSEU A BARCELONA

El tema de les forces arma-
des catalanes el solventem 

amb mitja 
dotzena 
d’arbequins 
de comiat de 
solter. Venga, 
més coses. 
Seguim. Brillo.
@jordicalvis 

CONVERSES 
DE SOBRE-
TAULA

Estructures 
d’estat són les 
converses repeti-
des a les sobretau-
les dels dinars de 
festes.
@joanteixidopau

LA BOIRA ECLIPSA 
LA CAVALCADA 

Amb la bòria pixanera que 
fot qualsevol surt al balcó 
a dixar los salèncios. Ndeu 
d’haumitat! #LosReixos
@FerranMontardit

LIDERATGE POLÍTIC 

En el lideratge polític sempre 
hi ha una dosi de narcisisme.
La clau és detectar a partir 
de quin nivell resulta tòxic 
per a la comunitat.
@MiquelPueyo

onatime7

beatriseta
3lena

clandestine_poet

descobreixlleida

lluistarrega

urgellubach

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



LES NOSTRES BOTIGUES

LLEIDA
A 2 minuts 

de la plaça Europa, 
direcció Vielha

TARRAGONA
Al carrer Colom, 3

darrere del 
Mercat Central

www.qeviris.com

Ja ets del 
“Club Qêviris”?2% 

descompte
en les vostres 
compres

Subscriu-t’hi ja a la nostra web: www.qeviris.com

la teva botiga
d aliments de 

qualitat cooperativa

Subscriu-t’hi ja 

i gaudeix d’avantatges exclusius!
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1
2

7

4

3

5 6

Antic 
Hospital de 
Santa Maria

La Seu Vella 
i el Castell 
del Rei-La Suda

Església de 
Sant Llorenç

La Capella 
de Sant Jaume

La Catedral Nova

Palau de 
la Paeria

1. Construcció gòtic-plateres-
ca dels segles XV i XVI que 
va albergar un hospital, i la 
seva façana principal se situa 
davant de la Catedral Nova.

2. El Castell de Gardeny 
forma part de la ruta templa-
ria Domus Templi. Un viatge 
a través del temps que posa 
al descobert gran part del 
patrimoni i llegat templer de 
l’antiga Corona d’Aragó. 

3. Església d’estil romànic 
però amb ampliacions i 
acabats gòtics. És la segona 
en importància després de la 
Seu Vella.

4. És un edifici de doble 
façana: la d’estil romànic civil 
dóna a la plaça Paeria i l’altra, 
d’estil neoclàssic i remodela-
ció neomedieval de 1929, al 
riu Segre. 

5. Entre 1761 i 1781 va tenir lloc la construc-
ció de la Catedral Nova gràcies a les apor-
tacions dels lleidatans, del rei Carlos III i del 
bisbe Joaquín Sánchez. És d’estil barroc. 

6. Dedicada originalment a la Verge de les 
Neus, es va alçar en l’època musulmana en 
el que era el barri cristià i en l’actualitat està 
dedicada al culte a l’apòstol Sant Jaume.

7. La visita al conjunt monumental de la Seu 
Vella permet gaudir de les vistes de la ciutat 
que ofereixen el Baluard de la Llengua de 
Serp o el Baluard de la Reina.

destaquem 
per la seva especial rellevància 
7 llocs de Lleida que s’han de 
visitar per tal de prendre consci-
ència de la importància que té la 
capital del Segrià.
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El Castell 
Templer 
de Gardeny



El pa s’asseca perquè té ai-
gua, i si no en tingués 

aguantaria més temps 
sense assecar-se. Així, 
doncs, si no us agrada 
menjar pa dur, sigueu 

conscients que us l’haureu 
de menjar tot.

? Per què es 
trenquen les 
canonades quan 
fa molt fred??

Els cossos es contrauen quan les temperatures bai-
xen. L’aigua s’ajusta a la regla fins arribar en el seu 
descens fins als 4°. Però a partir d’aquesta tempe-
ratura augmenta el volum fins gelar-se. Així, doncs, 
l’aigua, en convertir-se en gel, ocupa un espai més 
gran que quan es troba líquida. Ens adonarem que 
ha rebentat la canonada amb el desgel, quan l’ai-
gua es filtri pels llocs on ha rebentat.
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els 7
perquès ?

Per què decorem un avet durant
les dates nadalenques??

El cris-
tianisme 
va conver-
tir una tradi-
ció pagana do-
nant-hi així un nou sentit. Era 
un costum entre els pobles 
del nord d’Europa celebrar 

els aniversaris dels déus 
més estimats vene-

rant un arbre. Per 
als pobles animis-
tes, tot element 
de la naturalesa, 
animal, vegetal 
o mineral, estava 

dotat d’ànima sa-
grada i podia ser 

venerat o temut per 
un déu. Quan els pri-

mers evangelitzadors van 
arribar a aquestes terres van 
aprofitar la idea de l’arbre 
per celebrar el naixement de 

Crist. Diu la tradició que Sant 
Bonifaci (680-754) va ser qui 
va plantar el primer arbre de 
Nadal i, de fet, va ser un avet. 
La simbologia estava clara: un 
arbre de fulla perenne, com 
l’amor de Déu, substituït per 
un altre de fulles caduques. 
Després el va adornar amb 
pomes i espelmes, que sim-
bolitzaven el pecat original i 
les temptacions, mentre que 
les espelmes representaven 
Jesús com a llum del món. La 
forma triangular de l’arbre és 
per la Santíssima Trinitat.

Per què va ser tan rellevant l’església 
de Sant Llorenç per a Lleida??

La que 
va ser 
dos cops 
seu ca-
t e d r a l í -
cia és una 
construcció 
d’estil romà-
nic però amb 
ampliacions i aca-
baments gòtics. És la 
segona església en importàn-
cia després de la Seu Vella. Té 
tres naus de la mateixa altura, 
amb tres absis. La nau central, 
d’estil romànic, és la més an-
tiga i les laterals, les capelles 
i el campanar de base octo-

g o n a l 
són d’estil 

gòtic. La cons-
trucció es va iniciar a finals del 
segle XII amb els escultors i 
artesans que treballaven amb 
Pere de Coma, mestre cons-
tructor de la Seu Vella. L’edifi-
ci conserva quatre importants 

retaules gòtics, el més gran 
dedicat a Sant Llorenç, el de 
Santa Úrsula -atribuït a Jau-
me Cascalls-, el de Sant Pere 
i el de Santa Llúcia. A la porta 
gòtica de la plaça de Sant Jo-
sep són visibles els blasons de 
Berenguer de Gallart. Desta-
quen l’escultura de la Mare de 
Déu dels Fillols, procedent de 
la Seu Vella, i un quadre gòtic 
del segle XV, Santa Maria de 
la Candelera, atribuït al pintor 
Mateu Ferrer i que representa 
Sant Blai. A la mateixa esglé-
sia es troba el sepulcre de Ra-
mon de Tàrrega i el Sant Crist 
Trobat, imatge restaurada per 
Jaume Perelló.  L’any 2002 es 
va dur a terme la restauració 
del campanar, que ha recupe-
rat la seva bellesa gràcies a la 
reproducció artesanal dels ca-
lats de la barana i de les gàr-
goles originals.

Per què el guix fa un 
soroll tan molest 
sobre la pissarra??

Un dels 
sons més 
desagradables és el del guix 
damunt de la pissarra. Això 
passa si no l’agafem bé i no 
es desplaça de manera cor-

recta, sinó que ho fa a salts. 
Aquestes interrupcions en el 
moviment provoquen peti-
tes imperfeccions en el guix 
i són les responsables del 
soroll que tant molesta. Les 
vibracions que s’originen es 
transmeten a la pissarra, que 
les amplifica. L’alta freqüència 
del so és a causa de les peti-
tes dimensions del guix. Així 
que, si us plau, la pròxima ve-
gada agafeu bé el guix.

Per què després de 
beure alcohol es té 
la temuda ressaca??

La causa de la ressaca és 
que l’organisme es prote-
geix d’una intoxicació etílica 
segregant unes enzimes que 
metabolitzen i es desfan de 
les toxines. Quan els nivells 
de substàncies tòxiques són 
excessius, la capacitat de l’or-
ganisme per metabolitzar és 
menor i, per tant, es produ-

eixen els clàssics símptomes 
de les ressaques, és a dir, 
set intensa, mal de cap, visió 
borrosa, fatiga, mareig, dolor 
muscular, acidesa a l’estómac 
i malestar general. A partir 
d’ara, beveu amb moderació, 
però, sobretot, agafeu el cot-
xe o la moto sense haver be-
gut cap tipus d’alcohol.

Per què la 
nostra pell es 
posa morena 
amb el sol??

El bronzejat és un mecanisme de defensa de la nos-
tra pell. Si ens posem morenos és perquè la nos-
tra pell, davant de la inclemència directa del sol, 
es posa en guàrdia per filtrar els raigs ultraviolats. 
Quan aquests penetren a la pell es genera la mela-
mina, produïda pels melanòcits i especialitzada en 
filtratges perquè no ens faci mal. Aquesta substàn-
cia és un pigment i el resultat n’és el bronzejat.

Per què s’asseca
el pa d’un dia 
per un altre i es 
queda tan dur ?



Charlène i 
Albert de 
Mònaco 

presenten 
els seus bessons

OPI
NIÓ

opinio@
7accents.cat

gent amb
ACCENT

gent@
7accents.cat

José Ortega Cano surt de la presó durant sis dies
José Ortega Cano ha aconseguit un permís de 
sis dies per sortir de la presó després d’haver 
complert una quarta part de la seva condemna 

per l’accident en què va morir Carlos Parra l’any 
2011. El torero va poder gaudir de la nit dels 
Reis Mags acompanyat de la seva família. 

5·01
dilluns

Ricky Martin saluda 
des del “cel” pels 
rumors de la seva mort
Durant diversos dies, la frase “Ricky Martin ha 
mort” va ser tendència a les xarxes socials, i el 
cantant ha reaccionat amb humor, saludant des 
del “cel” tots els seus seguidors.

5·01
dilluns

Miley Cyrus, la 
provocació continua 
amb imatges compromeses
La penúltima de les gestes de Miley Cyrus penja-
des a Instagram va més enllà. Vestida amb una des-
suadora, mostra una mà amb els dits plens de sang 
que, presumptament, ha sortit del seu nas.

6·01
dimartsBradley Cooper es despulla a la 

portada de la revista ‘W’ amb 
una posa escultural
L’actor es va treure la roba per a la revista W en una sessió fotogrà-
fica en què evoca un nu grec i un look d’una altra època, cobrint les 
seves intimitats amb roba sofisticada. Cooper, de 40 anys, va ser triat 
per protagonitzar el número dedicat a les nominacions dels Oscar.

6·01
dimarts

7·01
dimecres

Albert i Charlène de Mònaco han 
presentat en societat els seus 
bessons, els prínceps Jacques i 
Gabriella. Albert carregava Jac-
ques, l’hereu, i Charlène, Gabri-
ella, que tot i haver nascut dos 
minuts abans és la segona en la 
línia de successió a causa de la 
vigència de la llei reial.
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Feliços 28, Lluís!
El divendres ho celebrem!
A jutjar per la foto, sembla que, més que su-
mar-ne, restis anys. Que tinguis un dia fantàstic 
i un millor any!

10·01
dissabte

¡¡Felicidades Alberto, qué bien 
celebrar otro cumpleaños!!

Todos los de tu familia, incluídos el nuevo sobrinito Pablo y 
Nora, deseamos que te vaya fenomenal en esta nueva etapa 
que empiezas a los 29 añazos. ¡¡Que cumplas muchos más!!
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bosses i complements per al teu Petit
www.kiwisac.com

Pol. Ind. Camí dels Frares C. I, Parcela 12 Nave 2 - 25190 Lleida . +34 973 264 995 . +34 608 024 465 . kiwisac@kiwisac.com

feliç any 2015

Un referent periodístic
que fa anys
Li desitgem al delegat d’El Punt Avui un feliç 
aniversari i que en faci molts més per tal que 
nosaltres puguem continuar aprenent d’ell.

2·01
divendres

15·01
divendres



AGE
NDA

diven
dres
9
Ninot da Funk, 
en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Ninot Da Funk és un grup 
de nova creació format per 
músics lleidatans de llarg re-
corregut. Amb la mirada fixa-
da en la música dels 70 i 80, 
Gino Vanelli, Tower of Power, 
Incognito, Steely Dan, John 
Mayer o Bonnie Rait són al-
guns dels referents que versi-
onen Ninot Da Funk.

Projecció de ‘La 
sal de la tierra’
LLOC: Cinema Majèstic de 
Tàrrega
HORA: 22.30 h
Des de fa quaranta anys, el 
fotògraf Sebastião Salgado 
recorre els continents captant 
la mutació de la humanitat. 
Ara emprèn el camí cap a ter-
ritoris verges amb paisatges 
grandiosos en el marc d’un 
projecte fotogràfic. El seu fill, 
Juliano Ribeiro Salgado, que 
el va acompanyar en les seves 
últimes travessies, i el presti-
giós realitzador alemany Wim 
Wenders, també fotògraf, 
comparteixen la seva mirada 
en aquest apassionant docu-
mental.

dis
sabte

10
Últim dia de vi-
sita guiada per la 
Ruta 1714  
LLOC: Plaça Universitat de 
Cervera
HORA: Tot el dia 
Visita guiada a Cervera, l’edi-
fici de la Universitat, el Para-
nimf, el centre de la ciutat, el 
Museu i la Paeria. Visita al Mu-
seu CAT i projecció d’un audi-
ovisual sobre el naixement de 
la Generalitat. Estada d’una 
nit en un hotel de Lleida i, el 
dia següent, visita de la Seu 
Vella i de la capital del Segrià. 

Visita al campa-
ment de La 
Canadiense  
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 10.00 h 17.00 h
El Museu de l’Aigua obre 
l’espai del campament de La 
Canadiense per poder visitar 
les exposicions permanents 
i l’espai educatiu. Es tracta 
d’una activitat dirigida a tota 
la família que permetrà conèi-
xer millor Lleida.

Visita guiada a 
la Universitat de 
Cervera
LLOC: Plaça Universitat de 
Cervera
HORA: 11.00 h
El Centre d’Acollida Turísti-
ca (CAT) organitza una visita 
guiada per conèixer la Uni-
versitat de Cervera, on hi van 
estudiar, entre d’altres, Narcís 
Monturiol, Joan Prim o Jaume 
Balmes. Preu de l’activitat: 3 
euros.

‘La nena que vi-
via en una capsa 
de sabates’
LLOC: Teatre Municipal Julie-
ta Agustí de Lleida
HORA: 12.00 h i 18.00 h
La Júlia és una nena que viu 
en una caixa de sabates, però 

s’hi avorreix una mica. Basat 
en el conte Tomàs i el llapis 
màgic de Ricardo Alcántara. 
Es tracta d’una producció de 
Zum Zum Teatre. La represen-
tació es repetirà diumenge 11 
de gener a les 18.00 h.

Brian Cafrey, al 
Cafè del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
El cantautor irlandès establert 
a les Garrigues, Brian Caffrey, 
oferirà els temes que formen 
part del seu darrer treball.

diu
menge

11
Cloenda del 
Cicle de Nadal 

LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 11.30 h
Acte de lliurament dels pre-
mis dels concursos de pes-
sebres. Organitza l’esdeve-
niment l’Agrupació Ilerdenca 
de Pessebristes.

ICG Sofware 
Lleida - C.P. Vila-
franca
LLOC: Pavelló Onze de Se-
tembre
HORA: 12.00 h
L’ICG Sofware Lleida s’estre-
na aquest 2015 a casa contra 
el C.P. Vilafranca en un duel 
sobre patins que tindrà lloc al 
pavelló Onze de Setembre de 
Lleida.

Lleida Esportiu-
Espanyol B
LLOC: Camp d’Esports 
HORA: 17.00 h

Cantata de Nadal
LLOC: Auditori Municipal Enric Granados
HORA: 19.00 h
Desena edició de la Cantata de Nadal, organitza-
da per Camerata Sant Cugat. Cantata composada 
per Albert Guinovart sobre poemes de Jordi Pàmi-
as i amb la col·laboració de l’actriu Marta Angelat. 
Hi participen diversos cors, com la Camerata Coral 
Sant Cugat, la Coral Polifònica de Tremp, el Grup 
Coral Casp de Barcelona, el Cor Juvenil Fusió de 
Sant Cugat o L’Intèrpret de Lleida.
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El Lleida Esportiu torna a ju-
gar a casa i s’enfronta aques-
ta vegada contra el filial Es-
panyol B. 

Concert de Reis 
dedicat al 
Tricentenari
LLOC: Teatre Ateneu de Tàr-
rega
HORA: 19.00 h
Tàrrega culminarà el cicle cul-
tural de Nadal amb un con-
cert polifònic dedicat al Tri-
centenari 1714-2014. Així, el 
programa inclourà cèlebres 
compositors del segle XVIII 
com Händel i Mozart, a més 
de partitures representatives 
del Barroc, amb autors com 
Purcell, Vivaldi, Bach o Pucci-
ni. Al repertori no hi faltaran 
populars moments d’opereta, 
sarsuela i musicals contempo-
ranis, tota una tradició ja en 
aquesta cita musical targari-
na.

Ball amb Cafè 
Latino
LLOC: Lo Casino d’Alcarràs
HORA: 19.30 h
L’Ajuntament d’Alcarràs orga-
nitza una sessió de ball amb 
la banda Cafè Latino al Ca-
sino per passar una tarda de 
diumenge de la manera més 
divertida.

Concert de 
Susana Sheiman
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 19.30 h
Susana Sheiman és una de les 
veus més personals i aclama-
des del panorama “jazzístic” 
estatal i aquest diumenge es-
tarà al Cafè del Teatre de l’Es-
corxador de Lleida.  Sheiman 
lidera el quintet Open Gate 
amb una enorme versatilitat 
al servei d’un repertori en 
què hi tenen cabuda tot tipus 
d’estils.

dilluns 
12
Taller Teràpia de 
riure
LLOC: Centre Cívic del Cen-
tre Històric
HORA: 18.00 h
Taller per aprendre a allibe-
rar tensions, millorar l’estat 
d’ànim i recuperar el benes-
tar emocional.

di
marts 
13
Presentació del 
llibre ‘La niña y 

‘El Trencanous’ amb el Ballet 
Nacional de Moscou
LLOC: Gran Teatre de la Passió de Cervera
HORA: 20.00 h
La vistositat de l’escenografia, la màgia de la his-
tòria, els imaginatius personatges i la música de 
Tchaikovsky han convertit El Trencanous en un clàs-
sic. El ballet, un dels més coneguts de Tchaikovsky, 
amb coreografia original de Lev Ivanov, està basat  
en l’adaptació d’Alejandro Dumas. pare del conte 
El trencanous i el rei dels ratolins.

el lobo’ 
LLOC: Oficina Jove de l’Urgell 
(Tàrrega)
HORA: 19.00h
La cantant Amparo Sánchez, 
del grup Amparanoia, parla-
rà sobre violència de gènere 
arran de la seva pròpia expe-
riència, que ha reflectit en el 
llibre autobiogràfic La niña y 
el lobo. L’obra és una història 
esfereïdora de superació, un 
llibre que commou tothom. 
Després de la presentació, 
Amparo Sánchez interpretarà 
cançons en directe i en for-
mat acústic.

Projecció del 
documental 
‘Ciutat morta’
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00h
Millor Documental en el 17è. 
Festival de Màlaga 2014 i Pre-
mi Universitat de Huelva al 
Millor Documental en la 40a, 
edició del Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva 
2014.

dime
cres
14
‘Pinnochio, taller 
d’ombres’
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.00 h
A càrrec de la companyia La 
Baldufa. Adreçat a infants a 
partir de 5 anys. Amb aquest 
taller, els nens i nenes s’acos-
taran al món de les ombres, 
tècnica i recurs teatral, molt 
utilitzat per la companyia La 
Baldufa. El punt de partida 
serà l’imaginari del món de 
Pinocchio i, a partir d’aquest, 
construiran personatges i 
després els posaran en movi-
ment per, d’aquesta manera 
tan màgica, donar-los vida.

Cicle de poesia 
jove Nou mesos, 
Nou(s) poetes 
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h
Amb la participació del Col-
legi Episcopal de Lleida. Apa-
drinarà els alumnes el filòleg 
Xavier Macià i Costa. Recita-
ran rapsodes del Sícoris i hi 
haurà com a rapsoda invita-
da, Paquita Oto.

dijous
15
Taller Què opi-
nem les dones?
LLOC: Centre Cívic de Balàfia
HORA: 18.00 h
Taller de reflexió i debat per 
recollir les vivències de les 
dones en la vida quotidiana.

Cuinant entre 
llibres: Itàlia i la 
cuina italiana
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.00 h
Constarà de quatre sessions 
durant gener, febrer, març i 
abril, i l’objectiu és llegir i co-
mentar els llibres proposats 
alhora que es descobreixen 
plats i dolços típics italians. 
El calendari de les sessions i 
les lectures són: 15 de gener, 
El dia abans de la felicitat, 
d’Erri de Luca; 19 de febrer, 
Un viñedo en la Toscana, de 
Férenc Mate; 19 de març, 
La solitud dels nombres pri-
mers, de Paolo Giordano, i 
16 d’abril, D’acer, de Silvia 
Avallone.

‘L’Altra Llum’, del 
poeta Jaume Pont
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h
Presentació a càrrec de Xa-
vier Macià, poeta i crític lite-
rari; Jaume Pont, autor del lli-
bre, i Lluís Pagès, editor. Amb 
l’actuació musical del grup 
Les cousins de la Galette i la 
intervenció poètico-musical 
de Benet Rosselli i Miquel 
Àngel Marín.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Invencible (12) 
dv. 22.30, ds. 20.00, 22.30, dg. 
20.10, dl. 22.15
_Big Hero 6 (CAT) (Apta)
ds. 18.00, dg. 16.10, 18.10, dl. 
19.15
_La sal de la tierra (7)
dv. 22.30, ds. 20.10
_Dios mio ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
ds. 18.00, 22.30, dg. 16.15, 
20.25, dl. 19.15, 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Stand By Me Doraemon (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Magia a la luz de la luna (Apta)
ds. 22.30, dg. 19.15, dl. 22.15

ARMENGOL Bellpuig

_Diplomacia (7)
dv. 22.30
_Big Hero 6 (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_El Hobbit: La batalla de los 
cinco ejércitos (12)
ds. 22.30, dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt

_Big Hero 6 (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00, dl. 22.00
_Dios mio ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
ds. 22.15, dg. 19.30

LA LIRA Tremp

_El Hobbit: La batalla de los 
cinco ejércitos (12)
dv. 22.15, ds. 18.30, 22.15, dg. 
17.15, 19.45, dl. 22.15

PARIS Solsona

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 

_Niko 2: Hermano pequeño, 
problema grande (Apta)
dg. 17.00
_En un patio de París (16)
dg. 20.00

_Noche en el museo: El secreto 
del Faraón (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_El Hobbit: La batalla de los 
cinco ejércitos (12)
ds. 22.00
_Dios mio ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
dg. 19.15, dl. 22.00

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT Corazones de acero (Apta) 18.45-19.15-21.45-00.15 11.45-14.15-18.45-19.15-21.45 18.45-19.15-21.45  
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (CAT) (Apta)  11.35 
ALPICAT Stand By Me Doraemon (Apta)  13.15 
ALPICAT Birdman (7) 17.20-19.35-21.50-00.05 15.00-17.20-19.35-21.50 17.20-19.35-21.50  
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 (CAT)  (Apta)  16.35 12.25-16.35 16.35
ALPICAT  Big Hero 6 (Apta) 18.40 14.30-18.40 18.40   
ALPICAT Noche en el museo: El secreto del Faraón (Apta) 20.45-22.40-00.35 20.45-22.40 20.45-22.40 
ALPICAT Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12)  12.20-14.30     
ALPICAT El séptimo hijo (12) 16.40-18.40-20.40-22.40-00-40 16.40-18.40-20.40-22.40 16.40-18.40-20.40-22.40
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 El jugador (16) 16.20-18.25-20.30-22.35-00.45 12.10-14.15-16.20-18.25-20.30-22.35 16.20-18.25-20.30-22.35 
ALPICAT Stand By Me Doraemon (CAT) (Apta) 18.50 11.40-15.15-18.50 18.50   
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta) 17.05 13.30-17.05 17.05
ALPICAT Big Eyes (7) 20.50-22.45-00.40 20.50-22.45 20.50-22.45
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) 16.00-19.30 12.30-16.00-19.30 16.00-19.30 
ALPICAT Se nos fue de las manos (12) 17.50 14.20-17.50 17.50   
ALPICAT Interstellar (12) 21.20 21.20 21.20
ALPICAT Ouija (16) 00.30
ALPICAT St. Vincent (7)  11.40-13.35 
ALPICAT Invencible (Unbroken) (12)  15.30 15.30 15.30   
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 Paddigton (Apta) 16.00-17.50-19.40 16.00-17.50-19.40 16.00-17.50-19.40
ALPICAT El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12)  21.35 21.35  21.35    
ALPICAT Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 00.20  
ALPICAT Noche en el museo: El secreto del Faraón (Apta) 17.10 11.40-13.30-15.20-17.10 17.10   
ALPICAT Invencible (Unbroken) (12) 19.00-21.35-00.10 19.00-21.35 19.00-21.35
ALPICAT The Imitation Game (7)  16.10-18.15-20.20-22.25-00.30 12.00-14.05-16.10-18.15-20.20-22.25 16.10-18.15-20.20-22.25  
ALPICAT El séptimo hijo (12) (3D) 15.40-17.40 11.40-13.40-15.40-17.40 15.40-17.40   
ALPICAT El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) (3D) 19.45-22.30 19.45-22.30 19.45-22.30
ALPICAT Musarañas (18) 16.45-22.15-00.00 11.30-13.15-15.00-16.45-22.15 16.45-22.15 
ALPICAT El club de los incomprendidos (12) 18.30 18.30 18.30   
ALPICAT Paddigton (Apta) 20.30 20.30 20.30  
ALPICAT Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso (Apta) 16.40-18.25 11.35-13.15-14.55-16.40-18.25 16.40-18.25
ALPICAT Cómo acabar con tu jefe 2 (12) 17.55-20.00-22.05-00.10 17.55-20.00-22.05 17.55-20.00-22.05
 
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 Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? 16.20-18.20-20.20-22.20-00.10 16.20-18.20-20.20-22.20 16.20-18.20-20.20-22.20
LAUREN Noche en el museo 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 16.20-18.0-20.20-22.20-00.15 16.20-18.0-20.20-22.20 16.20-18.0-20.20-22.20
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 16.00 16.00
LAUREN Corazones de acero 18.00- 20.20-22.40 18.00- 20.20-22.40 18.00- 20.20-22.40
LAUREN El corredor del laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10
LAUREN 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 16.30-18.20 16.30-18.20 16.30-18.20
LAUREN Vertige 20.20-22.30-00.10 20.20-22.30-00.10 20.20-22.30-00.10

FUNATIC Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? (Apta) 17.50-19.30-22.45 17.50-19.30-22.45 17.50-19.30-22.45   
FUNATIC Ida (7) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Rastres de Sàndal (Apta) (CAT) 16.20 16.20 16.20
FUNATIC Stand By Me Doraemon (Apta) (CAT 16.20 16.20 16.20
FUNATIC Kaplan (Apta) 15.00-21.05 15.00-21.05 15.00-21.05   
FUNATIC Quédate conmigo (7) 15.00-18.45 15.00-18.45 15.00-18.45
FUNATIC Walesa. La esperanza de un pueblo (7) 16.40 16.40 16.40
FUNATIC Leviatán (12) (VOS) 20.25 20.25 20.25
FUNATIC Camino de la cruz (Apta) (VOS) 22.45 22.45 22.45
FUNATIC Mr. Turner (12) 16.35 16.35 16.35
FUNATIC La sal de la tierra (7) 20.55 20.55 20.55
FUNATIC Luna en Brasil (12) 19.00-22.45 19.00-22.45 19.00-22.45 
  
PRINCIPAL Noche en el museo: El secreto del Faraón (12) 16.00 16.00 16.00
PRINCIPAL Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 20.20 20.20 20.20
PRINCIPAL Invencible (Unbroken) (12) 17.50-22.30 17.50-22.30 17.50-22.30

RAMBLA Messi (Documental) 16.30 16.30 16.30
RAMBLA El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 18.10 18.10 18.10
RAMBLA Interstellar (12) 20.50 20.50 20.50
RAMBLA Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 16.00 16.00 16.00
RAMBLA The Imitation Game (7) 18.10-22.00 18.10-22.00 18.10-22.00
RAMBLA Big Eyes (7) 20.10 20.10 20.10
RAMBLA Exodus: Dioses y reyes (12) 16.00 16.00 16.00
RAMBLA Magia a la luz de la luna (Apta) 18.45 18.45 18.45

Corazones de acero
Abril, 1945. Mentre els ali-
ats inicien la seva ofensiva 
final en el front europeu, 

un aguerrit sergent d’arti-
lleria anomenat Wardaddy 
(Brad Pitt) es troba en una 
missió mortal darrere de les 

línies enemigues. Superats 
en nombre i en armament, 
i amb un soldat novell ficat 
a les seves files, Wardaddy 

i els seus homes ho tindran 
tot en contra en el seu he-
roic intent de llançar un atac 
al cor de l’Alemanya Nazi.

_Noche en el museo: El secreto 
del Faraón (Apta)
ds. 17.30, dg. 12.00
_Dios mio ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta) (12)
ds. 22.00, dg. 17.30, 19.45, dl. 
22.00

AJUNTAMENT 
Balaguer
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Iñárritu i Keaton tornen a les sales amb 
‘Birdman’, un film que ja fa olor d’Oscar

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després d’estrenar Biutiful el 
2010, Alejandro G. Iñárritu 
torna a colpejar la gran pan·
talla amb una comèdia negra 
d’alta volada, que recupera 
Michael Keaton en un paper 
que li prova de meravella. 
Anys després d’haver acon·

seguit la fama interpretant 
un icònic superheroi, Riggan 
Thomson (Keaton) tracta de 
donar un gir a la seva vida, llui·
tant contra el seu ego i recu·
perant la seva família i amics, 
mentre prepara una obra a 
Brodway. A Keaton l’acompa·
nyen Edward Norton, Emma 
Stone i Naomi Watts. Emma·
nuel Lubezki s’encarrega de 
l’espectacular fotografia.

Cartell promocional de ‘Birdman’, la nova 
pel·lícula d’Alejandro G. Iñárritu.

Brad Pitt ens 
porta a la guerra 
amb ‘Fury’, el més 
nou de David Ayer

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després d’Inglorious Bas-
terds (Quentin Tarantino, 
2009), Brad Pitt torna a 
lluitar en la II Guerra Mun·
dial amb Fury, la nova pel·
lícula de David Ayer, que 
ja trepitja les nostres sa·
les de cinema. La història 
té lloc el 1945 i se centra 
en una brigada de soldats 
nord·americans a bord d’un 
tanc que fan front a l’exèr·
cit nazi mentre la guerra 
arriba al seu final. Shia La·
Beouf, Logan Lerman, Scott 
Eastwood, Jon Bernthal i 
Michael Peña acompanyen  
Pitt en el repartiment.

La pel·lícula 
d’‘Assassin’s 
Creed’ arribarà el 
desembre de 2016

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

La tan esperada, o no, 
adaptació del videojoc As-
sassin’s Creed ja té data 
oficial d’estrena. Després 
d’innombrables canvis en el 
seu guió i equip, finalment 
la producció s’estrenarà el 
21 de desembre de 2016 
i comptarà amb Michael 
Fassbender (Prometheus, 
2012) com a protagonista, 
Justiz Kurzel (Snowtown, 
2011) com a director i 
Adam Cooper i Bill Collage 
(Exodus: Gods and Kings, 
2014) com a guionistes de 
la desconeguda trama.

7è
art
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VISUAL
Guia per no perdre’s les 
estrenes més esperades de 
la ‘midseason’ de 2015
‘Better Call Saul’, ‘Agent Carter’ i ‘12 Monkeys’, entre el més esperat

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Que arribés gener només era 
qüestió de temps, i amb ell, 
les estrenes més esperades 
de la midseason d’aquest 
nou 2015. Bon any, per cert. 
Per a aquells ressagats, re-
cordarem que la midseason 
és aquest període de temps 
entre gener i maig (més o 
menys), durant el qual les 
grans cadenes de televisió 
nord-americanes decideixen 
reemplaçar les produccions 
que no han donat el resultat 
esperat per altres de noves, i 
a més aprofiten per estrenar 
els seus plats més forts, com 
és el cas d’AMC amb el final 
de Mad Men. Així doncs, co-
mencem amb gener, un mes 
bastant fort. Agent Carter va 
ser l’encarregada de donar 
la benvinguda als Reis Mags 
d’Orient el passat dia 6, amb 
l’estrena del seu episodi pilot 
a ABC. Ja parlàvem d’ella en 
números anteriors. L’actriu 
Hayley Atwell recupera el seu 
paper de Peggy Carter (Ca-
pità Amèrica), una dona que 
ha de trobar l’equilibri entre 
la seva feina per a l’Strategic 
Scientific Reserve mentre aju-
da en secret Howard Stark (el 
pare d’Iron Man) en les seves 
missions. Aquest mateix dia, 
Cougar Town començava a 

Imatges promocionals 
pertanyents a les
sèries ‘Better Call Saul’, 
‘Agent Carter’, ‘12 
Monkeys’ i ‘Shameless’.

‘12 Monkeys’ 
controlarà els 
llums del teu 

saló

acomiadar-se dels seus segui-
dors, ja que la seva recent-
ment estrenada sisena tem-
porada serà l’última per a la 
comèdia protagonitzada per 
Courteney Cox. 
Altres estrenes rellevants del 
mes seran Glee, que també 
dirà adéu als seus fans a par-
tir del dia 9 a FOX; Episodes, 
que tornarà al costat de Matt 
LeBlanc i la seva quarta tem-
porada el dia 11, acompanyat 
per la família Gallagher en la 
cinquena temporada de Sha-
meless. I no ens oblidem de 

l’esperada adaptació de la 
pel·lícula 12 Monkeys. 

Una nova sèrie de cièn-
cia-ficció que signa el 
canal Syfy i que, mit-
jançant una aplicació 
de mòbil, controlarà 
els llums del saló de 
casa teva (no és bro-
ma), adequant-les a 

l’ambient narrat per la 
trama, la qual portarà a 

un altre nivell l’experièn-
cia de veure una sèrie.

Febrer serà sinònim de molts 
noms: Fresh Off the Boat 
(ABC), Allegiance (NBC) o 
The Odd Couple (CBS). Però 
cap que ens cridi tant l’aten-
ció com l’spin-off de Breaking 
Bad. El 8 de febrer arribarà 
per fi a les nostres pantalles 
Better Call Saul (AMC). Un 

salt en el temps ens situarà 
a l’any 2002, uns quants anys 
abans que el peculiar i des-
prestigiat advocat, el nom 
del qual adopta el títol de la 
sèrie, es creués en el camí de 
Walter White i Jesse Pinkman. 
Una ficció d’una hora de du-
rada que també recuperarà 

l’antic personatge de Mike 
Ehrmantraut i, qui sap, pot ser 
a Mr. White.
Secrets & Lies (ABC), la co-
mèdia The Last Man on Earth 
(FOX), Battle Creek (CBS) o 
Weird Loners (FOX) són so-
lament alguns dels noms que 
sonaran al març, un mes en 
el qual CSI expandirà la seva 
franquícia, a partir del dia 4, 
amb CSI: Cyber, protagonit-
zada per Patricia Arquette. 
American Crime (ABC) també 
farà la seva aparició durant el 
dia 5 per narrar-nos un drama 
centrat en un assassinat.
I quina millor que arribar al 
maig de la mà de Night Shya-
malan i la seva primera ficció 
televisiva, Wayward Pines 
(FOX), un drama sobre una 
ciutat desconeguda, amb 
tocs detectivescos i amb olor 
a Twin Peaks. Feliç midseason 
a tots!

OPiNiÓ
Merda... Tant de bo fos invisible! 
Alguna vegada heu fet alguna cosa tan 
increïblement ridícula que us ha dut a 
pronunciar, o almenys a pensar, aques-
ta frase preconitzada de “Terra, empas-
sa’m”? Segur que sí; a mi m’acaba de 
passar, fa mitja hora. Millor no revelo el 
que... El cas és que he preferit canvi-
ar el “Terra, empassa’m” per “Merda.. 
Tant de bo fos invisible!”. La qual cosa, 
al seu torn, m’ha fet recordar una sè-
rie de televisió (evidentment). Una que 
veia quan encara marcava amb un boli 
l’evolució de la meva alçada en el marc 

de la porta del meu dormitori. Us parlo 
de The Invisible Man, però de la ver-
sió que va fer Syfy ara fa quinze anys. 
No era molt bona, però tampoc tan 
dolenta com la seva predecessora. Va 
durar un parell de temporades, durant 
les quals el seu protagonista s’impreg-
nava d’una substància que emanava el 
seu cos (fruit d’una complicadíssima 
operació prèvia), que li permetia fer-se 
invisible. Una qualitat espatarrant, per 
la qual era obligat a combatre el crim, 
convertint-se, així, en millor persona.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

‘The Simpsons’ emetrà un capítol escrit 
fa 25 anys per Judd Apatow

 D. M.
 LLEIDA

Després de tants anys, i amb 
motiu del 25è aniversari de 
la sèrie, The Simpsons eme-
trà un capítol escrit pel di-
rector de cinema, guionista 
i productor Judd Apatow. 
Un capítol que va decidir es-
criure quan solament tenia 
22 anys, tractant de copiar 
l’estil de la sèrie en les seves 

primeres temporades, per 
poder convertir-se en gui-
onista de televisió. No obs-
tant això, el manuscrit va ser 
rebutjat.
Recordem que entre els tre-
balls més recent d’Apatow 
es troben pel·lícules com 
Pineapple Express, The 40 
Year Old Virgin o Funny Pe-
ople. Aquest capítol de The 
Simpsons es titularà “El nou 
amic de Bart”.

Foto promocional de ‘The Simpsons’, sèrie 
creada per Matt Groening.

7accents.cat

Mark Whalberg vol fer un film
de la sèrie ‘Boardwalk Empire’

Fotograma pertanyent a l’’opening’ de la sèrie ‘Boardwalk Empire’,
creada per Terence Winter i produïda per Mark Whalberg.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Amb prou feines fa un parell 
mesos que Boarkwalk Empire 
posava fi a la seva trama des-
prés de cinc temporades, aco-
miadant-se així de nosaltres 
per sempre. O això crèiem, i 
és que un dels seus produc-
tors, Mark Whalberg, acaba 
de confessar el seu desig de 
transportar la sèrie a la gran 
pantalla, disposant, a més, 
de les expertes mans del di-
rector Martin Scorsese. Whal-

berg, conegut pel seu paper 
com a actor en pel·lícules com 
Boogie Nights (Paul Thomas 
Anderson, 1997) o la més re-
cent Transformers: Age of Ex-
tinction (Michael Bay, 2014), 
confessava recentment a mit-
jans nord-americans la seva 
intenció de treure endavant 
el projecte: “El meu proper 
objectiu ara és fer la pel·lícula 
i començar a parlar amb Mar-
tin Scorsese perquè la dirigei-
xi”. Encara que el tancament 
de la sèrie en televisió ja fos 
suficient per a alguns fans, 
que podrien veure la realit-

zació d’un pel·lícula com a 
innecessària, el projecte de 
Whalberg ja està sobre la tau-
la, mancant un bon guió i la 
confirmació d’Scorsese, qui 
ja es va encarregar de dirigir 
l’episodi pilot de la sèrie. Se-
gons Whalberg, la pel·lícula 
podria traslladar-se enrere en 
el temps, servint com precue-
la de la ficció televisiva, acon-
seguint així evadir la dificultat 
de continuar una trama que 
va tenir el final que va tenir, 
del qual no parlarem per res-
pecte a aquells que encara no 
ho hagin vist.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

The end
S’acaba l’any i a mi se m’acaben 
les forces i les idees. Escolto les 
cristal·lines melodies apocalípti-
ques de Renaldo & Clara quan 
esclata el darrer petard de la 
darrera nit, i m’il·lumina una te-
oria sobre la ruïna espiritual a 
partir del viatge de l’art a través 
de la història. M’explico: fins al 
s. XIX, l’art sortia de les corts 
aristocràtiques (penseu en Ho-
raci, en March o Rafael). Amb la 
Revolució Francesa, la musa des-

cendí un esgraó i aleshores l’art 
es féu burgès (Recordeu L’auca 
del sr. Esteve o la “Musa venal” 
de Baudelaire?). Després de la II 
Guerra Mundial, encara va anar 
més avall i inspirà els esperits po-
pulars: uns marrecs postbèl·lics 
amb estudis elementals hereta-
ven els compassos dels esclaus 
negres americans i escampaven 
melodies eternes pertot (Be-
atles, Dylan...). I ara què? Si la 
musa ja no pot anar més avall! 

Ara el joc, el 
ball i la can-
çó, havent 
e s g o t a t 
tots els ni-
vells, s’ha 
i n s t a u r a t 
en el cor de 
la Màquina 
sense cor. L’home 
ha dimitit. Heus aquí el Diluvi. A 
veure si Podemos ho soluciona 
l’any que ve.

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

Andrea Trepat
 G. MARTÍNEZ
 LINYOLA

1. T’has sentit 
incompresa en 

alguna ocasió?
 Home, jo crec que 

tots, en algun mo-
ment de la nostra vida, 
hem sentit que algú no 

ens comprenia, i 
l’adolescència 

és una etapa 
de la vida que 
està força  
vinculada a 
aquest pen-
sament.

2. I tu ho 
comprens 
tot i tot·
hom?
No. De 
fet, crec 
que com 

més gran 

em faig, menys coses entenc 
i més feliç sóc, però no sé si 
té massa relació. (riu)

3. T’assembles a l’Ester, el 
teu personatge a El club de 
los incomprendidos?
L’Ester és una noia responsa-
ble, bona estudiant, espor-
tista, toca el violí... Però el 
que la caracteritza és el seu 
perfeccionisme i una auto-
exigència tan extrema que 
tot plegat s’arriba a posar en 
contra seva. Quan anava a 
l’institut m’hi assemblava una 
mica  en temes de responsa-
bilitat; era força bona estudi-
ant i algun any fins i tot vaig 
ser delegada o subdelegada 
de la classe. A més, compagi-
nava els estudis amb classes 
de teatre i dansa. 

4. Esteu contents amb la 
rebuda de la pel·lícula?
 Sí, moltíssim. Fa uns dies em 

van dir que ja érem 200.000 
“incomprendidos”! I això és 
meravellós. Veure que els jo-
ves van al cinema a mirar una 
pel·lícula feta aquí i, sobre-
tot, que la gaudeixen, que 
se senten identificats amb 
els personatges en algun 
moment i que els fa pensar, 
emocionar i viatjar amb el 
film ha estat tot un regal de 
Nadal per a mi durant aques-
tes festes. 

5. Quina és la teva pel·
lícula d’adolescents prefe·
rida?
Doncs jo era una mica freak 
per la meva edat. Recordo 
que tenia especial afinitat a 
películes com Jóvenes y bru-
jas o Billy Elliot, i costa de 
creure, però The Game em 
flipava.

6. Quina relació mantens 
amb Lleida i, concretament, 

amb Linyola, la teva ciutat 
natal? T’agradaria treballar 
en algun projecte que hi ti·
gués lloc?
Doncs quan vinc faig la ruta 
familiar i d’amistats, i per 
mala sort no tinc temps per 
fer massa coses més.  Com 
molt bé diu la meva mare, 
“menja i dorm”. Vinc a aga-
far forces, vaja... (riu ) I sí que 
m’agradaria treballar aquí, si 
us plau, així aprofitaria per 
treure el meu accent natal a 
la pantalla, que em faria mol-
tíssima il·lusió, i a la vegada 
veur ia  la meva família  sense 
estar tan pendent del rellot-
ge. 

7. Si no haguessis optat 
per la interpretació, què en 
seria de l’Andrea Trepat?
 Doncs hauria optat per la 
meva passió culinària o seria 
ballarina. O les dues coses a 
la vegada! (riu)

A Linyola ha nascut una estrella. Es va popularitzar gràcies al videoclip ‘Domingo 
Astromántico’ de Love of Lesbian i ara triomfa amb ‘El club de los incomprendidos’.
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Bufet lliure  ·  Carta
Menú  ·  Menú infantil
Tapes i entrepans a la cafeteria

reserves al 973 651 120
Ctra. Balaguer-Tremp 

C-13  km 75
25631 Cellers

Lleida 

àmplia oferta al Restaurant del Llac reserva el sol a Terradets

I pels més petits espai infantil dirigit 
de 14 a 18 hores 
els caps de setmana 

www.hotelterradets.com
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