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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Jo, Tere. Tu, Xita
Tarzan és un personatge literari 
creat per Edgar Rice Burroughs 
que s’ha adaptat tantes vega-
des al cinema com Sherlock 
Holmes, Dràcula o el monstre 
de Frankenstein, tot un èxit per 
a un paio que va néixer el 1875. 
Comparable, en certa mesura, 
i traient-li aquella escassa peça 
de roba que cobria les seves 
part nobles, a la Teresa Cuni-
llera (Tere per als amics), que 
diu adéu a la primera línia de 

la vida política per deixar pas a 
les noves generacions des d’un 
discret segon pla. De la matei-
xa manera que Tarzan, que ha 
cedit el protagonisme als herois 
del segle XXI, equipats més en-
llà d’un simple tanga i formats 
en Enginyeria, Medicina o qual-
sevol altra disciplina que per-
meti la interacció amb provetes 
plenes de gasos o líquids que, 
un cop extrets accidentalment, 
permetran al susdit volar, trepar 

per les parets o fer-se invisible.
La majoria dels polítics que van 
marcar l’esdevenir de la tran-
sició democràtica espanyola, 
com ara la Tere(sa) Cunillera o la 
(Con)xita Tarruella, han fet una 
bona feina, però en un món on 
prevalen súper poders com ara 
aplegar més de 5.000 amics a 
Facebook, escriure hashtags 
dignament i saber que l’anglès 
no és practicar un francès amb 
puntualitat britànica, sinó una 

llengua imprescindible per fer-
se entendre, cal donar una opor-
tunitat a les noves generacions, 
persones que ronden la quaran-
tena, preparades per marcar les 
pautes d’una nova política.
De totes maneres,  qui diu que 
quan vegem Pablo Iglesias sal-
tant de liana en liana entre els 
diputats espanyols no enyora-
rem el Tarzan original? Jo, Tere. 
Tu, Xita. I ell? Això encara està 
per veure...

Ara, bledes
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Fent territori a 
través de l’esport
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La Diputació de Lleida ha treballat durant l’any 2014 
en el manteniment i la creació d’equipaments 
esportius que permeten els municipis lleidatans 
continuar practicant esport d’una manera saludable

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La pràctica de l’esport s’ha 
convertit en una manera d’es·
tar bé. De fet, estar saludables 
és ara mateix una prioritat per 
gran part de la societat, que 
ha vist en fer esport una bona 
forma d’evitar malalties. Per 
aquesta raó, la creació i el 
manteniment d’equipaments 
esportius es va convertir el 
2014 en una de les prioritats 
de la Diputació de Lleida i el 
seu president, Joan Reñé.
El complex esportiu de Tor·
refarrera està considerat la 
joia de la corona de l’esport 
lleidatà. Per aquesta raó, en 
la seva inauguració, la qual es 
va produir el mes de juny, van 
estar presents el president de 
la Federació Catalana de Fut·

El Complex Espor-
tiu de Torrefarrera 
(esquerra) va cen-
trar les mirades. 
Fotos: Diputació 
de Lleida

La localitat de 
Roselló ja té 
un nou camp 

de gespa 
artificial

El complex 
esportiu de 

Torrefarrera 
és la joia de 

la corona

bol, Andreu Subies, el presi·
dent de la Diputació, Joan 
Reñé, i l’alcalde de Torrefar·
rera, Jordi Latorre. Aquesta 
és una instal·lació moderna 
que disposa de dos camps de 
futbol de gespa artificial, ves·
tidors i aules de formació.
“Lleida mai havia tingut una 
inversió econòmica d’aques·
tes característiques. Aquest 
complex és ja un referent 
en el món del futbol que ha 
d’ajudar a desenvolupar 
el futbol de Lleida i 
de Catalunya”, va 
admetre Subies. 
De fet, des de la 
Reial Federació 
Espanyola de 
Futbol també 
es van mostrar 
orgullosos de la 
nova instal·lació, 
i és que a través 
del Consell Supe·

rior d’Esports, amb l’1% de 
la recaptació de les traves·
ses, van cofinançar les obres. 
Tant Reñé com Latorre van 
coincidir en afirmar la gran 

importància que té aquest 
complex, utilitzat habi·

tualment per l’equip 
amater de Torre·

farrera i l’Escola 
de Futbol Mig 
Segrià, que 
agrupa set po·
blacions lleida·
tanes.

Però les actua·
cions no van aca·

bar aquí. A finals de 
novembre es va donar 

per finalitzada la primera 
actuació de les noves instal·
lacions esportives de Rose·
lló, on es va construir un nou 
camp de gespa artificial en 
el qual poden gaudir més de 
300 jugadors, des de l’escola 

fina a l’equip amateur, sense 
oblidar els nous vestidors ·de 
moment provisionals· que es 
finalitzaran en una segona 
fase prevista per a la propera 
temporada. El vicepresident 
primer de la Diputació, Mi·
quel Padilla, va afirmar que 
“aquest camp de futbol és 
una vegada més una mostra 
de col·laboració entre insti·
tucions, en aquest cas entre 
l’Ajuntament, la Diputació i la 
Generalitat. Des de la Diputa·
ció hem cregut que aquesta 
era una obra molt necessària, 
donat que el camp de futbol 
no és tan sols una instal·lació 
esportiva, sinó que a Roselló 
fa una bona funció socialitza·
dora que va molt més enllà de 
l’esport. És molt positiu que 
als municipis del nostre terri·
tori hi hagi gent amb empen·
ta al capdavant, com regidors 
i d’altres entitats, en aquest 
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cas el club de futbol, que han 
fet un gran esforç per seguir 
promovent els hàbits saluda-
bles entre els joves”.
A més, la Diputació de Lleida 
també va mostrar el seu su-
port a la promoció de l’actual 
temporada d’esquí. En la pre-
sentació de la nova campanya 
de neu al Pirineu lleidatà, On 
la neu és més que neu..., es 
va deixar palès que la insti-
tució lleidatana destina prop 
de 300.000 euros a promoci-
onar l’oferta turística i motor 
de l’economia ilerdenca. En 
aquesta ocasió, Joan Reñé va 
subratllar que les estacions 
d’esquí de Lleida reben cada 
any gairebé dos de cada tres 
esquiadors que trien Catalu-
nya per esquiar i un de cada 
quatre dels que ho fan a les 
estacions del conjunt de l’Es-
tat espanyol. Així, també va 
aprofitar per reclamar l’Eix Pi-
rinenc i la millora de la N-230, 
i va valorar positivament el 
pla pilot que permet que els 
alumnes de tercer de primària 
de 30 centres educatius de les 
comarques dels Pirineus ca-
talans practiquin l’esquí com 
una assignatura obligatòria a 
partir d’aquest mes de gener.
D’altra banda, Reñé va inau-
gurar a principis del mes de 
novembre de l’any passat el 
nou reg soterrat del camp de 
futbol de la Fondarella, mu-
nicipi d’on és l’alcalde. L’ac-
tuació, que va comptar amb 
el suport econòmic de la cor-

La Fondarella 
gaudeix 

d’un nou reg 
soterrat a la 

seu camp

La Diputació 
de Lleida 

aposta molt
 fort per 

la neu

poració lleidatana, va tenir un 
cost de 20.000 euros, inversió 
que gaudeixen els vuitanta 
jugadors que formen el Club 
de Futbol Fondarella. El pre-
sident de la Diputació de Llei-
da va destacar que “és una 
satisfacció molt gran com a 
alcalde la Fondarella i presi-
dent de la Diputació poder 
veure com aquest estol tan 
gran de gairebé un centenar 
de jugadors gaudiran de la 
millora de les instal·lacions”. 
Alhora, va apuntar la impor-
tància de fer esport, donat 
que “aporta valors com l’aju-
da entre companys, aprendre 
a jugar i a perdre”, i va afegir 
que “és una aposta clara per 
tenir una zona esportiva de 
primer nivell”.
Tampoc es pot passar per alt 
la inauguració de la pista po-
liesportiva municipal de Vila-

gras-
sa. Amb 
un pressupost que 
rondava els 34.000 
euros, va ser fi-
nançada gairebé 
íntegrament per la 
Diputació de Lleida a 
través del seu pla d’in-

versions. En la seva corres-
ponent inauguració, Reñé va 
recordar que els equipaments 
i els serveis són claus per a la 
supervivència dels municipis i 
que la col·laboració entre les 
administracions és bàsica per 
aconseguir bastir aquestes 
infraestructures en muni-
cipis petits com el de Vi-
lagrassa. Per aquesta raó, 
l’alcalde del municipi, Jordi 

Serés, va agra-
ir la col-

laboració de la Diputació i va 
explicar que la voluntat de 
l’Ajuntament és que la pista 
serveixi també en un futur 
com a pati de la nova escola.
Cal indicar també que, al llarg 
de l’any passat, la institució 
lleidatana va dinamitzar els 
espais lúdics i de salut que hi 
ha instal·lats als diferents mu-
nicipis lleidatans. L’objectiu 
d’aquestes sessions, que con-
tinuen aquest any, és mostrar 
els diferents exercicis que es 
poden realitzar en aquests cir-
cuits i, a la vegada, informar 
de tots els beneficis que apor-
ten als seus usuaris.
Però, sens dubte, una de les 
actuacions que més va agra-
dar a la societat que practica 
esports va ser el finançament 
de la instal·lació de desfibril-
ladors en espais municipals, 
en els quals s’inclouen els 
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Roselló, Fondarella i Vilagrassa van rebre amb 
entusiasme les actuacions realitzades per la 
institució lleidatana.
Fotos: Diputació de Lleida

La Diputació 
va acollir 

nombroses 
presentacións 

esportives

La pista 
poliesportiva 
de Vilagrassa, 
l’orgull de la 

localitat

equipaments esportius, com 
poden ser piscines munici-

pals a l’estiu o les pistes es-
portives. Així, l’adquisició 
d’aquest aparell també in-
clou la formació necessària 
per conèixer el seu funcio-

nament i ajudar a sensibilit-
zar la població en els factors 

de risc cardiovascular

Al costat dels esportistes
En un altre capítol, però a 
la vegada relacionat amb el 

món de l’esport, la Diputació 
de Lleida va acollir al llarg de 
tot el 2014 la presentació de 
nombrosos esdeveniments 
que van rebre molts espor-
tistes disposats a passar una 
bona estona mentre practi-
caven el seu esport. Proves 
de BTT, atletisme, autocròs, 
piragüisme, futbol, bàsquet, 
hoquei o, fins i tot, la Lleida 
Air Challenge 2014 van tenir 
el seu protagonisme. A més, 
la institució també va tenir la 

Finançar la 
instal·lació de 
desfibriladors 

ha estat 
fonamental

visita de 
clubs i espor-
tistes d’elit, com per exem-
ple els germans Marc i Àlex 
Màrquez o el golfista Carles 
Pijem.
Un altre moment especial, 
molt vinculat a l’esport base, 
es va viure el febrer de 2014, 
quan la Diputació de Lleida 
va acollir la presentació de la 
nova etapa del projecte Fut-
bolNet, que es desenvolupa 
a diferents municipis de les 
comarques lleidatanes des de 
l’any 2012. Després de l’èxit 
assolit per aquesta metodolo-
gia durant els anys anteriors, 
tres eren les localitats que 
hi havia en aquest projecte 
que pretén educar en valors, 
fomentar la cohesió i la inte-
gració social i millorar la con-
vivència familiar i ciutadana 
mitjançant l’esport. Es trac-
tava de Bellpuig, les Borges 
Blanques i Almacelles.
L’acte de presentació va 
comptar amb la participació 
del president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé; del vi-
cepresident primer de la Fun-
dació FC Barcelona, Ramon 
Pont, així com de l’alcalde 
de Bellpuig, Salvador Bon-

jonch; l’alcalde de les Borges 
Blanques, Enric Mir, i l’alcalde 
d’Almacelles, Josep R. Ibarz.
En aquest sentit, Joan Reñé 
va manifestar la satisfacció de 
la Diputació de poder partici-
par de nou en aquesta inicia-
tiva, que ja es va dur a terme 
a Mollerussa, Tàrrega, Bala-
guer, Cervera i la Seu d’Ur-
gell. A nivell internacional, és 
present en diferents països 
de manera exitosa pel fet que 
està liderat pel Barça, tal com 
va posar en relleu el vicepre-
sident primer de la fundació 
que l’impulsa, Ramon Pont.

FutbolNet és un projecte 
que pretén educar els 

infants i joves a través 
del foment dels valors 
positius que es deriven 
de la pràctica esporti-
va, concretament del 

futbol. Aquest projecte 
s’emmarca en el conveni 

establert entre la Funda-
ció FC Barcelona, la Dipu-

tació de Lleida i els ajunta-
ments de Bellpuig, les Borges 
Blanques i Almacelles. De fet, 
aquest programa incideix en 
cinc valors: esforç, respecte, 
treball en equip, ambició i hu-
militat. A cada sessió es tre-
balla un valor a través de jocs 
esportius i es disputa un partit 
de futbol on els participants 
han d’aplicar el valor en pràc-
tica de la millor manera possi-
ble a través de la reflexió.
Finalment, cal remarcar que 
durant tot el reportatge s’ha 
parlat d’equipaments es-
portius de nova creació i del 
manteniment dels existents, 
el quals permeten que hi hagi 
un gran nivell, així com la ce-
lebració de la presentació de 
cites esportives, sense oblidar 
els valors que suposa la pràc-
tica de l’esport. Però a vega-
des falta esportivitat, com en 
el cas de la Diputació de Llei-
da a l’hora facilitar informació 
als mitjans de comunicació 
quan aquests la demanen. 
Així, doncs, esperem que 
en els pressupostos de 2015 
hi hagi prevista una partida 
adreçada al fair-play.



Enric
Mir

Distribuïdors europeus es passejaran per 
la Fira de l’Oli el cap de setmana per
promocionar les Garrigues i crear sinergies

 ARES VALDÉS
 LES BORGES BLANQUES

www.7accents.cat

La Fira de l’Oli de les Garri-
gues arriba aquest cap de set-
mana a les Borges Blanques 
amb la celebració de la 52a 
edició i 150 estands. Aprofi-
tant la Fira, parlem amb l’al-
calde de la localitat per des-
cobrir les novetats d’enguany 
i fer un balanç d’aquest 2014.

ARES VALDÉS
Quant ha reduït l’Ajunta-
ment de les Borges Blanques 
en endeutament?

ENRIC MIR
D’ençà que vam arribar a l’al-
caldia el deute de l’Ajunta-
ment s’ha reduït entre un 30 
i un 50% a través dels crèdits 
bancaris a llarg termini i el pa-
gament de factures a proveï-
dors a curt termini.

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

E. M.
Hem ajustat les despeses in-
tentant mantenir el nivell adi-
ent d’ingressos a través d’una 
bona gestió municipal. Parlant 
a curt termini, les pòlisses el 
2014 es trobaven sobre uns 
1.200.000 euros, i el 2015 es 
preveu tancar sobre un 1 mi-
lió. A mig termini, la contrac-
tació de crèdit es troba entre 
els 5 i 6 milions d’euros anu-
als, i a nivell de pagament de 
factures hem passat de pagar 
entre 9 i 10 mesos a 60 dies, 
que és el que marca la llei. 

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

E. M.
A promocionar la ciutat i, 
sobretot, la Fira de l’Oli, a 
l’amortització dels crèdits 
bancaris i a la despesa cor-
rent, que s’ha aconseguit con-
gelar a 2 milions d’euros.

A. V.
Quin és el teu sou com a 
alcalde de les Borges Blan-
ques?

E. M.
La meva remuneració mensual 
continua sent de 1.800 euros 
mensuals. 

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

E. M.
La dificultat econòmica. Hi 
ha moltes famílies al territo-
ri que pateixen problemes 
per arribar a final de mes. La 
taxa d’atur és la causa d’això, 
ja que hi ha una gran manca 
d’inversió. I a curt termini, no 
hi ha grans expectatives de 
què això millori.

A. V.
Com incentiveu l’oferta de 
treball?

E. M.
Juntament amb el Consell Co-
marcal de les Garrigues, esta-
blim polítiques de formació i 
cursos, però sense inversions 
poc podem fer. Ha estat un 

any amb moltes dificultats 
econòmiques, perquè a les se-
queres dels camps se’ls ha de 
sumar la negativa de la fruita 
dolça al mercat estranger per 
culpa del veto rus.

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

E. M.
Segons les últimes dades, a 
les Borges hi ha un 15% de 
persones que es troben en 
situació d’atur. Els sectors 
més afectats continuen sent 
la construcció, la indústria i el 
sector serveis.

A. V.
El 2015 serà millor que el 
2014?

E. M.
Esperem-ho. El 2014 ha estat 
ple d’expectatives que espe-
rem que es compleixin avi-
at. Ens trobem davant d’un 
moment crític en el qual les 
empreses han de continuar 
aguantant sense l’ajuda de les 
institucions i els bancs. Crec 
que si aquestes subsisteixen, 
l’economia podrà créixer en 

els pròxims anys.

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

E. M.
Que els índexs de precarietat 
no augmentin. Es tracta 
d’un moment molt crí-
tic on tots fem un es-
forç fiscal per limitar 
les taxes. El 2015 
serà també un any 
de transició política 
amb les eleccions 
municipals. Per al 
2015 tenim pendent 
crear l’arxiu comarcal 
de la ciutat, ja que som 
de les poques comarques 
que encara no en té, i acabar 
finalment amb els problemes 
de la N-240 per reduir així el 
nombre de víctimes a les car-
reteres.

A. V.
És el desdoblament la solu-
ció per a l’N-240?

E. M.
Per tal de reduir el nombre de 
morts a la carretera entre Llei-
da i Montblanc, sí. Es tracta 

d’una solució viària per la se-
guretat i pel traspàs de mer-
caderies. 

A. V.
Quines sinergies existeixen 

amb el 
Con-

se l l 
Comar-

cal de les   Garrigues?

E. M.
Estem molt contents de la fei-
na que fem conjuntament. A 
més, hem de valorar l’esforç 
que s’està fent tot, el retard 
d’ingressos per part de la Ge-
neralitat i la despesa econò-
mica. El Consell és l’adminis-
tració pública que més ajuda 
a les Borges, així com la Dipu-

La Fira de l’Oli, 
espera rebre 

més de 50.000 
visitants
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Mir creu que el desdo-
blament de l’N-240 és 
una solució viable per 
reduir el nombre de 
morts a la carretera en-
tre Lleida i Montblanc, 
el qual s’espera que 
estigui enllestit el 2015

tació, en actes com la Fira de 
l’Oli.

A. V.
Com es preveu la 52a Fira de 
l’Oli?

E. M.
És l’edició que més s’ha pro-
mocionat internacionalment. 
Per primera vegada, vindran 
distribuïdors d’Alemanya, 
d’Àustria i Suïssa de produc-
tes agroalimentaris per tal 
d’establir sinergies amb els 
productors d’aquí i donar a 
conèixer l’oli i els productes 
de la comarca. Esperem rebre 
més de 50.000 visitants.

A. V.
És coneguda la Fira interna-
cionalment?

E. M.
No, encara no. L’objectiu 
d’enguany és sumar esforços i 

sinergies perquè ho pugui ar-
ribar a ser. La vinculació amb 
altres fires gastronòmiques o 
amb la Ruta del Vi és molt im-
portant per promocionar les 
Garrigues.

A. V.
Continua havent-hi una falta 
de cohesió entre les comuni-
cacions del territori?

E. M.
Sempre ha existit una manca 
d’unitat entre les Garrigues 
del nord i les del sud per es-
tablir sinergies productives 
en el sector. Per trobar una 
solució hauríem de sumar es-
forços conjunts i fer front així 
a la competència i a la guerra 
comercial que existeix, com 
estem fent amb la Fira. 

A. V.
Creus en unes eleccions an-
ticipades per part de la Ge-
neralitat?

E. M.
No sé si creureu-m’ho. Si la 
voluntat de tot un poble és 
fer-les, llavors que se celebrin, 
però si no, corresponen el 
que els ciutadans volen, que 
es facin unes plebiscitàries. 

A. V.
Com repercuteix aquest dis-
tanciament entre Mas i Jun-
queres?

E. M.
No és gens favorable, perquè 
Catalunya ha de donar una 
imatge de cohesió cap l’exte-
rior i fa tot el contrari. Ara és 
el moment d’anar tots cap a 
un punt central, que és la so-
birania nacional.

L’alcalde de les 
Borges Blanques, 
Enric Mir.
Foto: Ajuntament 
de les Borges 
Blanques
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Juli
Muro

Des del Consell Comarcal de les
Garrigues reclamen una xarxa viària
interna que comuniqui bé els municipis

 ARES VALDÉS
 LES BORGES BLANQUES

www.7accents.cat

Juli Muro creu que les Garri-
gues sempre ha estat la co-
marca oblidada, perquè con-
sidera que no s’han invertit 
tants recursos com en altres 
territoris lleidatans. A més, 
es queixa del gran dèficit que 
continua existint a les carrete-
res, i no només per la N-240, 
sinó per tota la xarxa viària 
que, en comptes d’unir muni-
cipis, els separa.

ARES VALDÉS
Quins són els teus reptes 
com a president del Consell 
Comarcal de les Garrigues?

JULI MURO
El principal és que tota la co-
marca de les Garrigues pugui 
viure amb dignitat, a l’alçada 
de les quaranta comarques 
restants de Catalunya. 

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

J. M.
Als recursos propis, a la di-
namització de la cultura i a 
promocionar el patrimoni cul-
tural. La resta de serveis, com 
les beques menjador, són con-
venis signats.

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

J. M. 
Actualment, a la comarca hi 
ha unes 20.000 persones sen-
se feina, la qual cosa significa 
que el 8% de la població apro-
ximadament es troba en situ-
ació d’atur. Els joves i la gent 
gran són les dues franges més 
preocupants i ideem políti-
ques per tal d’ajudar-los. 

A. V.
És la falta de treball el princi-
pal problema dels ciutadans 
de les Garrigues?

Tenim una 
xarxa de 

carreteres del 
segle XX

J. M.
El principal problema conti-
nua sent la falta d’infraestruc-
tures. Volem tirar endavant 
el Segarra-Garrigues per tal 
de tenir reg, però encara no 
hi ha les garanties per poder 
tenir aigua. I la xarxa viària in-
terna  és el dèficit més gran 
que existeix, ja que tenim 
unes carreteres del segle XX. 
No pot ser que per anar de 
les Borges Blanques a la Gra-
nadella la gent prefereixi anar 
fins a Lleida i tornar. Haver 
de marxar de la comarca per 
viatjar per dins és un 
dèficit molt gran 
com a ciuta-
dania. I tot 
a q u e s t 
proble-
ma es 
deu a 
u n a 
f a l -
ta de 
r e s -
p o n -
sabilitat 
per part 
del Govern. 

A. V.
Esteu contents amb el des-
doblament de l’N-240?

J. M.
Estem cansats de fer reunions 
i que després no passi res. 
S’espera que el 2015 s’obri 
una partida de Lleida a les 
Borges Blanques per poder 
disminuir així l’alt nivell de si-
nistralitat de l’N-240. El que 
no pot ser és que de Bilbao 
a Tarragona tinguem autovia 
i en el moment que entrem a 
Lleida es converteixi en una 

carretera. Aquí no ens es-
colta ningú. 

A. V.
En què es 

distingeix 
les Gar-
r i g u e s 
d ’a l t res 
c o m a r -
ques?

J. M. 
Per la seva 

terra i el seu 
color. Destaca 

també per la personalitat del 
garriguenc, acollidor, afable, 
treballador i patidor en silen-
ci. Però tot i les grans virtuts 
que tenim a la nostra terra, 
les Garrigues sempre ha estat 
la comarca oblidada. En tot 
el període democràtic de la 
nova democràcia no s’han mi-
llorat les circumstàncies de la 
comarca. S’arriba a la conclu-
sió que a algú no li ha interes-
sat, perquè no s’aprecien ni es 
donen a conèixer les virtuts de 
la comarca. I no crec que sigui 
per la densitat demogràfica, 
perquè hi ha localitats més 
petites, sobretot del Pirineu 
lleidatà, que s’han potenciat 
molt més que la nostra. Lla-
vors, alguna cosa passa. 

A. V.
Quina valoració en fas del 
2014?

J. M. 
Molt positiva. Entre les tas-
ques que hem dut a terme, cal 
destacar l’apertura de la ten-
da Garrigues al Mercat de la 
Concepció de Barcelona, fruit 

de l’esforç de l’empresa Gar-
rigues Emprèn, formada per 
quatre cooperatives i dues 
bodegues. És una manera de 
donar a conèixer el nostre oli, 
els nostres productes de pro-
ximitat i patrocinar el patrimo-
ni cultural de les Garrigues. 

A. V.
Què és exactament Garri-
gues Emprèn?

J. M. 
Garrigues Emprèn és una ini-
ciativa empresarial posada en 
marxa per sis empreses de la 
comarca que destaquen per 
la seva atenció especialitzada 
pel vi i l’oli. Concretament, 
està formada per les bode-
gues Vinya els Vilars d’Arbeca, 
Mas Blanch i Jové de la Pobla 
de Cérvoles i les Cooperatives 
d’Arbeca, Vinaixa, Juncosa i 
Bovera. Es va crear aquesta 
empresa pública per tal de 
vendre més productes de la 
nostra terra i acollir més turis-
tes. I ho hem aconseguit amb 
la tenda que tenim al Mercat 
de la Concepció de  Barcelo-
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La reser-
va de cases 
rurals de 
la comarca 
de les Ga-
rrigues ha 
crescut un 
7% per Se-
tmana San-
ta arran de 
la gestió de 
patrocini 
que s’està 
realitzant 
des del        
Consell

El president del Consell Comarcal de les Gar-
rigues, Juli Muro.

Foto: Consell Comarcal de les GarriguesA la comarca 
hi ha 20.000 

persones 
sense feina

na, ja que per 
Setmana Santa hi 
ha previst un incre-
ment del 6-7% de turis-
me a les cases rurals. 

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

J. M.
Políticament serà un any molt 
regirat. Econòmicament, si 
els departaments no retarden 
els seus pagaments, podrem 

continu-
ar tirant 

e n d a v a n t . 
Nosaltres tenim 

pendent engegar, en dos o 
tres mesos, l’ampliació de 
l’abocador de l’Agència Ca-
talana de Residus. Com que 
la Generalitat diu que no te 
pressupost, en comptes de 
donar-nos els 2 milions que 
costaria la infraestructura, 
ens donen 800.000 euros per 
tirar endavant una primera 
fase. Durant els pròxims me-

sos, també portarem a terme 
la recollida de residus urbans 
adequada a les necessitats 
dels garriguencs, a banda de 
diverses infraestructures més.  

A. V.
Quines sinergies establiu 
amb l’Ajuntament de les 
Borges Blanques? 

J. M.
Mantenim una col·laboració 
excepcional, i es demostra, 
per exemple, en la realització 

de la Fira de l’Oli. Cal agrair 
també la feina que es fa des 
de la Diputació de Lleida. 

A. V.
Per quins motius s’ha pro-
duït un agermanament de la 
Fira de l’Oli amb la Fruita de 
Lleida? 

J. M.
Per donar suport a tot el patri-
moni. Volem que amb aquest 
agermanament es conegui el 
producte i la comarca i de-

mostrar al pagès que pot 
venir a invertir a la comarca. 
L’objectiu és que Afrucat doni 
a conèixer el nostre oli, i nos-
altres, la seva fruita.

A. V.
Creus que la Generalitat con-
vocarà eleccions anticipades?

J. M.
No ho sé. Cal dir que el pre-
sident Mas és el millor presi-
dent que ha representat els 
interessos dels ciutadans. 
Però dol que la resta de par-
tits no estiguin en la mateixa 
línia. Tots aquests haurien de 
deixar de banda els interes-
sos partidistes i anar tots a 
una. Nosaltres ho estem fent 
amb la celebració de la Fira 
de l’Oli, en què totes les en-
titats treballem conjuntament 
per tirar endavant el projecte. 
Tots els partits polítics haurien 
de prendre exemple i treballar 
junts per arribar a unes plebis-
citàries i, després, unes  elec-
cions constituents per lluitar 
amb força.



Teresa
Cunillera

Neix a Bell-lloc el 1951, entra al 
Congrés dels Diputats el 1982 i en 
marxarà amb 65 anys

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

GERARD MARTÍNEZ
Has anunciat que no et pre-
sentaràs de nou al Congrès. 
Per què ara?

TERESA CUNILLERA
Ho tenia decidit de fa temps. 
Els que vam començar en polí-
tica durant la transició hem fet 
una tasca d’allò més exitosa, 
però hi ha el perill de morir 
d’èxit. De la mateixa manera 
que la gent gran ens va donar 
pas a nosaltres, ara som nos-
altres els que ho hem de fer, 
mantenint-nos en una discreta 
segona línia. El món necessita 
una nova manera de fer polí-
tica.

G. M.
I on situes aquesta segona 
línia?

T. C.
Des d’un lloc on pugui defen-
sar la tasca dels parlamentaris. 
Ens han posat en un mateix 
sac, com si tots fóssim iguals, i 
això és injust.

G. M.
Et veurem més per Lleida 
ara?

T. C.
La veritat és que no m’hi he 
mogut mai. Marxo a Madrid 
els dilluns al matí i torno a 
Lleida els dijous a la tarda. 
Estaré aquí, com sempre, do-
nant la cara, tant si m’aturen 
per felicitar-me com si ho fan 
per demanar-me explicacions. 
Perquè els lleidatans tenen tot 
el dret a demanar-me-les.

G. M.
Qui t’agradaria que et subs-
tituís?

T. C.
No tinc cap nom en ment per-
què no em correspon a mi. 
Treballant en la campanya de 

Pedro Sánchez he demostrat 
una vegada més que m’agra-
da involucrar-me en els pro-
cessos participatius i oberts. I 
és així com buscarem el meu 
substitut.

G. M.
Et consideres “casta”?

T. C.
No. A més, Pablo Iglesias no 
me l’ha definit mai aquest es-
lògan. Perquè és un eslògan 
i punt. Potser l’haurien de 
contractar en una agència de 
publicitat, seria un bon publi-
cista... Sóc una dona nascuda 
a Bell-lloc, que ha viscut tota 
la vida a Lleida, a la casa dels 
pares, que sempre s’ha relaci-
onat amb la mateixa gent... Si 
això és “casta”, el problema 
no el tinc jo, sinó ell.

G. M.
Per què us poseu tant a la 
defensiva quan us parlen de 
Pablo Iglesias?

T. C.
Mira, aquest senyor, per 
exemple, no sap el que és 
fer de diputat d’una província 
petita, no en té ni idea. Crec 

que realment no sap ni que 
existeixen aquests diputats... 
Podemos ha recollit tot el 
sector de cabreig, de rebuig a 
tot allò establert, i això és bo, 
però jo els pregunto: per con-
truir què? Jo vull que el nou 
PSC sigui útil, i vull saber en 
què ells poden ser més útils 
que nosaltres.

G. M.
Us costa molt fer autocríti-
ca...

T. C.
Doncs ara te’n faré! Quan va 
començar la crisi, el poble 
buscava la solució als seus 
problemes en la política, 
però no els la vam saber 
trobar. Vam ser inútils 
per a ells... Per això 
entenc que votar 
Podemos pugui 
ser tan atractiu 
per alguns, més 
atractiu que vo-
tar el PSC, però 
només demano 
que quan la gent 
estigui davant de 
l’urna sigui consci-
ent que el seu vot té 
conseqüències. Segur 

que molts que van votar el PP 
ara se’n penedeixen... 

G. M.
De tots els líders del PSOE, 
amb quin et quedaries?

T. C.
Me’ls enduria tots a casa. 
Però s’ha de reconèixer 
que Felipe González 
era un monstre. I jo 
estic molt agraïda a 
la tasca de Zapatero, 
per tot el que va fer 
a favor de les dones 
en matèria de violèn-
cia de gènere, promo-
ció, igualtat... Gràcies a 

ell, hem es-
tat re-

ferèn-

cia mundial ens drets socials 
durant molts anys.

G. M.
I quin ha estat el pitjor presi-
dent de la democràcia?

Àngel Ros 
no és el meu 
candidat, és 

el de tots

Durant la 
crisi hem

estat inútils 
per al poble

Iglesias
podria ser 

un bon
publicista
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“Tot el que Espanya va 
guanyar en drets
socials amb Zapatero 
ho està perdent ara 
amb Rajoy. Però Aznar
va ser molt pitjor
president que ell”

T. C.
Mariano Rajoy està fent mè-
rits per ser-ho, amb la refor-
ma laboral, el retrocés en els 
drets de les dones, governant 
a base de reials decrets llei, 
contestant a través del plas-
ma... Però Aznar és el respon-
sable directe del desencontre 
actual que viuen Catalunya i 
Espanya,.

G. M.
I Pedro Sánchez és la per-
sona adequada per arreglar 
aquest desencontre?

T. C.
Ja ho va començar a fer ve-
nint a Barcelona el 10 de no-
vembre. Perquè tu no pots 
fer veure que no passa res 
quan realment està passant. 
La independència és un pro-
blema, i l’hem d’afrontar amb 
claredat, anomenant les coses 
pel seu nom. Encara que Con-

vergència s’entesti a usar eu-
femismes com sobiranisme o 
dret a decidir...

G. M.
Com Zapatero, quan parlava 
de desacceleració econòmi-
ca en lloc de crisi?

T. C.
Abans de ser sistèmica, era 
una crisi financera. Ningú no 
podia saber que acabaria pas-
sant el que ha acabat passant.

G. M.
Parla’m de Pedro Sánchez. 

T. C.
L’hem encertat, sens dub-
te. És una persona jove i 
molt preparada. Forma part 
d’aquesta generació que 
ronda la quarantena i que 
ha de marcar les bases de la 
nova política. Rajoy, en canvi, 
representa la vella política. 
 

G. M.
Així, doncs, Àngel Ros no 
deu ser el teu candidat ideal 
per a Lleida...

T. C.
No és el meu candidat, sinó 
el candidat de tots, la perso-
na que ha elegit el meu partit 
democràticament.

G. M.
Quina relació has mantingut 
al llarg d’aquests anys amb 
Conxita Tarruella de CiU? 

T. C.
Un tracte humà excel·lent. És 
una  dona forta i valenta. No 
podia trobar millor compa-
nyia per marxar del Congrés.

La diputada
socialista Teresa
Cunillera es
mostra així de 
somrient, amb el 
setmanari
‘7accents’ a les 
mans, mesos 
abans de la seva 
jubilació política.
Foto: Laia
Dolcet
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Conxita
Tarruella

Neix a Benavent de Segrià el 1949, 
entra al Congrés dels Diputats el 
2008 i en marxarà amb 67 anys

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

GERARD MARTÍNEZ
Has anunciat que no et pre-
sentaràs de nou al Congrès. 
Per què ara?

CONXITA TARRUELLA
Pensa que jo ja m’havia re-
tirat. Quan em van demanar 
d’anar a Madrid, el meu com-
promís va ser per dues legis-
latures. Jo confio molt amb la 
gent jove, i si els que estem 
al davant ens eternitzem, no 
podran tenir mai una oportu-
nitat. Continuaré al darrere, 
ajudant i aconsellant la gent 
jove, perquè de política se’n 
fa des de tot arreu, i jo no em 
retiro de la política, només de 
la política activa.

G. M.
Qui t’agradaria que fos el 
teu substitut? Una dona?

C. T.
M’agradaria molt que fos una 
dona. Crec que a les llistes hi 
ha d’haver un nombre similar 
d’home i de dones. En alguns 
partits, a més, a les dones se 
les posa a llocs de les llistes 
que hom sap que no sortiran. 
Si fos per mi, seria una dona.

G. M.
El dia que et jubilis el primer 
que faràs és...

C. T.
Fa molts anys que em dedi-
co a la política i als altres. Ara 
els toca a la meva família i a 
mi mateixa. Em dedicaré al 
fill que em queda, als néts i 
al meu marit. I un dels meus 
desitjos és anar a veure el con-
cert de primer d’any a Viena. 
Intentaré anar-hi algun dia.

G. M.
Com ha canviat la teva per-
cepció de la política al llarg 
d’aquestes dues legislatures 
al Congrés?

M’agradaria 
que el meu 

substitut fos 
una dona

Les majories 
absolutes 

haurien de 
prohibir-se

C. T.
Per començar, l’ambient de 
Madrid no és el de Catalunya, 
i d’això te n’adones quan hi 
ets. D’altra banda, aquestes 
dues legislatures han estat 
radicalment diferents entre 
elles. En la primera no hi ha-
via majoria absoluta i des del 
nostre grup podíem ser deci-
sius. L’actual, en canvi, ha es-
tat com xocar contínuament 
contra una paret. Els populars 
no han volgut negociar res, et 
diuen que no a tot, però no es 
tracta d’un no raonat, és això 
o res, I tot es decideix 
per decrets llei, 
no per llei. 
S i n c e r a -
ment, no 
hi hauria 
d’haver 
m a -
j o r i e s 
a b s o -
l u t e s , 
haurien 
d ’ e s t a r 
p ro h i b i -
des per la 
llei.

G. M.
En què ha canviat la Conxita 
al llarg d’aquests anys?

C. T.
Jo vaig anar a Madrid conei-
xent només la política catala-
na. I allà em vaig adonar que 
la manera de pensar d’alguns 
partits ajuda a fomentar una 
visió distorsionada del que 
és el nostre país. Quan  vaig 
arribar, em sentia estimada i 
admirada. Ara ens miren amb 
desconfiança, com si fóssim 
uns egoistes. No sóc indepen-

dentista, però me n’estan 
fent tornar.

G. M.
La pressió sobre els diputats 
catalans s’ha endurit?

C. T.
Sí. Fins i tot els que semblava 
que tinguessin la ment més 
oberta t’acaben decebent. Al-
guns em pregunten: per què 
fas aquesta proposta si voleu 
marxar? I jo els contesto: men-
tre estiguem aquí, millorarem 
el que puguem. I tranquil, que 
si feu les coses millor, no pa-
teixis que no marxarem. 

G. M.
Quina t’agrada-

ria que fos 
la relació 

de Cata-
l u n y a 
a m b 
E s -
panya 
en un 
futur?

C. T.
N o s a l -

tres, des 
d’Unió, sem-

pre hem defensat una confe-
deració amb la màxima auto-
nomia i poder negociar amb 
el Govern de l’Estat en igual-
tat. A separar-nos no li trobo 
cap sentit, i menys en un món 
tan global com l’actual.

G. M.
Parla’ns dels ministres de Sa-
nitat amb els quals has hagut 
de lidiar com a portaveu de 
Sanitat del teu partit.

C. T.
Quan vaig començar, hi ha-
via el Bernat Sòria, un cientí-
fic relacionat amb el món de 
la sanitat, molt científic i poc 
polític, i això, de vegades, no 
quadra massa. La Trinidad Ji-
ménez, en canvi, era molt po-
lítica, però el tema sanitari no 
era el seu fort. De totes ma-
neres, es va mostrar sempre 
molt dialogant i amb ella vam 
poder fer moltes coses. Va 
durar molt poquet al càrrec. 
La Leyre Pajín tampoc no en 
tenia ni idea de temes sanita-
ris, però era molt oberta. La 
veritat és que amb els minis-
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“Mai no he 
estat inde-
penden-
tista, però 
algunes de 
les perso-
nes que he 
conegut al 
Congrès 
durant 
aquests 
anys me 
n’estant 
fent tor-
nar”

Conxita Tarruella ho té clar: el dia que Maria-
no Rajoy convoqui eleccions, ella es jubilarà 

automàticament per dedicar-se a la seva 
família i, també, a llegir tots els números 

publicats de ‘7accents’.
Foto: Laia Dolcet

Patim més 
pels vots que 

per la gent 
que ens vota

tres socialistes 
sempre hi va ha-
ver molt diàleg. En 
canvi, amb els del PP, 
com ara l’Ana Mato, ha estat 
un desastre. Hi tinc molt bona 
relació personal, encara que 
el principal problema que ha 
tingut és la seva secretaria ge-
neral, la pitjor que ha passat 
pel Ministeri en anys i la ve-
ritable responsable de molts 
dels fracassos de la ministra. I 
el dia 15 vam conèixer el nou 
ministre. Ja veurem...

G. M.
Un èxit i un 

fracàs?

C. T.
Un èxit, quan van acceptar-me 
la proposició per la qual, quan 
els dos pares treballen, un 
d’ells pugui estar al costat 
del fill malalt sense treballar i 
amb un sou. Entre any i mig 
i dos batallant-ho. D’això fa 
quatre anys i se n’han bene-
ficiat molts pares. Jo tenia un 

fill amb una malaltia crònica 
que li van diagnosticar amb 19 
anys i me n’havia d’anar a tre-
ballar igualment, no era just. 
I un fracàs, els cops que he 
lluitat perquè arribessin medi-
caments sense aconseguir-ho.

G. M.
I una mica d’autocrítica?

C. T.
De vegades ens preocupem 
més pels vots que no pas per 
la gent que ens vota.

G. M.
Què n’opines de l’entrada 
de finançament privat a la 
Sanitat Pública, com podria 
succeir en el cas de Consorci 
Sanitari de Lleida?

C. T.
El Consorci Sanitari no és una 
entitat privada, sinó pública. I 
jo, que sóc lleidatana i usuària 
de la Sanitat Pública, defenso 
el Consorci Sanitari perquè 
vull el millor per a Lleida i per 
a la Sanitat Pública. Gràcies al 

Consorci, tot el que ens afec-
ta es passarà a decidir des de 
Lleida, no com fins ara. I l’ICS, 
davant d’un Vall d’Hebron o 
d’un Bellvitge, sempre ens 
deixava a la cua.

G. M.
Però descartes que el Con-
sorci com a organisme pugui 
permetre l’entrada de capi-
tal privat en un futur?

C. T.
Jo no sé què passarà demà, 
però ara per ara no hi ha res 
que m’ho faci pensar.

G. M.
Quina relació has mantingut 
al llarg d’aquests anys amb 
Teresa Cunillera del PSC?

C. T.
Tenim més coses en comú que 
a l’inversa, sobretot ara, que 
ella també està a l’oposició. 
(riu) Som molt diferents de ca-
ràcter però hem sabut coinci-
dir en el punt humà.
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Les protectores d’animals i 
la Canera Municipal conti-
nuen amb lluites constants. 
Les primeres reclamen sub-
vencions a l’Administració 
per atendre amb garanties 

els gossos acollits

Més de 500 
abandonaments
Més de 500 
abandonaments
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La crisi està disparant el 
nombre d’animals aban-

donats. Cada cop hi ha 
més famílies que deixen de 

fer-se càrrec del seu animal 
de companyia perquè no 
poden mantenir-lo econòmi-
cament i aquests abandona-
ments s’incrementen encara 
més en dates nadalenques. 
Les associacions animalis-
tes insisteixen en recomanar 
l’adopció en comptes de la 
compra, en cas que es vulgui 
augmentar la família amb un 
quatre potes. Tot i això, el 
nombre d’adopcions no creix. 
La Protectora d’Animals Lydia 
Argilés calcula que durant el 
2014 han acollit 320 gossos 
i n’han donat en adopció, 
aproximadament, uns 300, 

una dada molt semblant 
a la dels últims anys, 
la qual s’ha mantingut 
d’ençà que fa dos anys 
es va duplicar el nom-

bre d’animals abandonats 
a  Lleida.

Gossos de la Pro-
tectora d’Animals 
Lydia Argilés de 
Lleida.
Foto: Ares Valdés

El nombre 
d’adopcions 

a la canera ha 
augmentat en 
una trentena

“No donem 
subvencions 

perquè tenim 
altres 

prioritats”

300
gossos a la
protectora 

Lydia Argilés

94
gossos a la 

canera 
municipal

A banda d’aquests gossos, 
s’han de comptabilitzar tam-
bé aquells que arriben a la 
resta de protectores d’ani-
mals de la ciutat i a la canera 
municipal de Lleida, la qual 
cosa fa suposar que la xifra 
sobrepassa els 500 animals 
sense llar. Segons l’estudi 
que publica anualment la 
Fundació Affinity, el 2013 es 
van registrar 141.000 animals 
abandonats a tot l’Estat espa-
nyol (108.303 gossos i 33.532 
gats). Les dades permeten 
estimar que per cada 10.000 
habitants, s’abandonen o es 
perden 23 gossos i 7 gats. 
L’estudi apunta com a prin-
cipal causa dels abandona-
ments els factors econòmics, 
seguits de les camades, els fi-
nals de temporada de caça, la 
pèrdua de l’interès dels seus 
propietaris i el mal comporta-
ment de l’animal.

Augmenten les adopcions 
a la canera municipal
Actualment hi ha 94 gossos 
a la canera, però és una po-
blació molt variable, segons 
afirmen des de l’Ajuntament, 
ja que “va a èpoques”. Tot i 
que el Nadal és una època en 

què més animals s’abando-
nen, des de la Canera Muni-
cipal es mostren satisfets amb 
les 108 adopcions del 2014, 
ja que suposen una trentena 
més que en anys anteriors. La 
Paeria atribueix aquest aug-
ment a la bona relació que hi 
ha amb les protectores, però 
la Protectora d’Animals Lydia 
Argilés no pensa el mateix. 
Cansada d’invertir els seus 
propis estalvis per mante-
nir en bones condicions 
les instal·lacions sense 
cap ajuda ni subvenció 
“d’ençà que el Barberà 
és regidor”, és a dir, des 
de fa tres anys, denuncia 
la nul·la col·laboració de 
l’Ajuntament de Lleida. Per 
la seva banda, el regidor de 
Medi Ambient i Horta, Josep 
Barberà, explica que actual-
ment no es donen subvenci-
ons a les protectores perquè 
“el pressupost és el que és i 
tenim prioritats més impor-
tants a l’Ajuntament”. Segons 
explica Barberà, la canera rep 
una subvenció molt petita per 
part de la Generalitat “i la 
resta l’assumeix la Paeria”. En 
aquesta línia, aclareixen que 
tots els centres de recollida 

d’animals legalment 
constituïts es poden 
presentar a les convo-
catòries de subvenci-
ons de la Generalitat. 
La Lydia Argilés explica 
que la seva protectora se 
sustenta gràcies a les apor-
tacions dels voluntaris, a la 
venda de productes solidaris 
i a la seva pròpia implicació. 

“Ara he comprat 
un terreny de 2.000 metres 
quadrats perquè els animals 
puguin córrer”, comenta Ar-
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Protectores i 
Ajuntament 
col·laboren 

per promoure 
les adopcions

Barberà creu 
que hi ha una 
deixadesa per 

part de la 
resta de 

consistoris

141.000
abandonats 

el 2013 a 
Espanya

63
animals 

recuperats

gilés. Per aconseguir més ca-
pital, fa uns mesos es va or-
ganitzar un mercat, en el qual 
es van recaptar 3.200 euros. 
“L’Ajuntament diu que ens 
dóna facilitats, però no és així 
ja que per donar-nos la llicèn-
cia pel mercat van tardar qua-
tre mesos”, lamenta Argilés. 
A principis de 2014, la Pae-
ria va firmar un conveni amb 
algunes protectores d’ani-
mals, entre elles la dels Amics 
dels Animals del Segrià, per 
treballar conjuntament per 
promocionar i col·laborar en 
l’adopció dels gossos que 
són recollits a la canera. “Si 
les protectores veuen que 
tenim un animal que pot ser 
adoptat, el vénen a buscar i 
se l’emporten gratuïtament”, 
certifica Barberà.
La Lydia Argilés assegura que, 
d’ençà d’aquest conveni, el 
nombre d’abandonaments 
que rep ella ha disminuït, “ja 
que ara els gossos es troben 
més distribuïts i van a les 
instal·lacions que els perto-
ca”. Però afegeix que “això 
no significa que disminueixi el 
nombre d’abandonaments”. 
Tot i així, la Lydia continua 
fent de relacions públiques. 
Quan encara no són ni les 
onze del matí, ja l’han trucat 
cinc persones explicant-li que 
s’han trobat un gos i pregun-
tant què han de fer amb ell. 
Barberà explica que “nosal-
tres per llei només podem 
recollir els gossos del terme 
municipal de Lleida” i afegeix 
que, “en el marc de la llei, la 
canera de Lleida ja ho com-
pleix, però hi ha tot un entorn 
on hi ha una deixadesa dels 
altres ajuntaments que no 
han cregut convenient tractar 
aquest tema”. 

Més abandonaments pel 
seu alt manteniment
El Col·legi de Veterinaris de 
Lleida alerta que l’increment 
de l’IVA del 21% dels serveis 
sanitaris ha provocat que 
molts propietaris no puguin 
fer front a l’augment del cost 
que comporta la tinença d’un 
animal en condicions de sa-
lut adequades, ni tampoc als 
tractaments de malalties crò-
niques, cirurgies i urgències 
veterinàries, la qual cosa ha 
provocat l’increment d’aban-
donaments d’animals. Per 
aquest motiu, el Col·legi de 
Veterinaris de Lleida, junta-

A la part superior, 
un centre veteri-
nari de Lleida, i a 
la inferior, gossos 
de la Canera Mu-
nicipal.
Foto: Itaca /A.V.

ment amb el Col·legi de Vete-
rinaris de Catalunya, ha iniciat 
una campanya de recollida 
de signatures amb el lema 
“No a la pujada de l’IVA”, 
per demanar una rebaixa de 
d’aquest impost en els serveis 
veterinaris, el qual, abans del 
2012, era del 8%.
Els veterinaris alerten que la 
no assistència sanitària o la 
reducció de les visites al vete-
rinari dels animals de compa-
nyia suposa un menor control 
de les malalties que poden 
ser potencialment transmissi-
bles a l’ésser humà i, a més, 
un patiment dels propietaris 

en no poder donar a les mas-
cotes l’atenció sanitària que 
necessiten. Asseguren també 
que un estat sanitari precari 
en els animals de companyia 
pot desembocar en situaci-
ons de risc de zoonosi i en 
l’increment de malalties.

Esterilitzar per prevenir
L’esterilització és una estratè-
gia fonamental per prevenir 
l’abandonament d’animals 
de companyia. Així ho cer-
tifica la Fundació Affinity i 
ho corrobora la canera mu-
nicipal. “Un gos ha d’estar 
esterilitzat perquè és l’única 
manera d’evitar que hi hagi 
una proliferació d’animals”, 
comenta Barberà. Des del 
consistori insisteixen també 
que tots els animals han d’es-
tar documentats i dur el xip 
que els identifiqui. Durant el 
2014, la canera ha recuperat 
63 gossos que s’havien per-
dut i que els seus propietaris 
han pogut recuperar a través 
del xip. “Si els animals per-
duts tenen xip, es telefona 
els amos directament per dir-
los que tenen l’animal aquí i 
el propietari el ve a recollir i 
es fa càrrec de les despeses 



DIVENDRES 16 de GENER DE 2015 19

que aquest animal hagi pogut 
ocasionar”, explica el regidor 
de Medi Ambient, Josep Bar-
berà. Pel que fa a aquells gos-
sos rescatats sense identificar, 
el protocol d’actuació passa 
per mantenir-los una vintena 
de dies a la canera sense po-
sar-los en adopció. “Si ningú 
els ha reclamat, nosaltres ja 
els podem donar en adopció 
a les persones que ho vulguin 
o cedir-los a les protectores 
d’animals que els reclamin”, 
explica Barberà. 

Com adoptar un animal?
Si finalment s’ha decidit adop-

Veterinaris 
alerten de  

l’increment de 
gossos al 

carrer per la 
pujada de l’IVA

tar un gos, la manera més fàcil 
és anar a la canera o a les pro-
tectores d’animals del territo-
ri i elegir el gos amb què has 
establert un vincle especial. 
En cas de no poder-se 
desplaçar, es po-
den consultar 
les imatges 
dels gossos 
a través de 
les pàgines 
web dels 
c e n t r e s 
d ’aco l l ida 
d ’ a n i m a l s . 
La persona 
interessada es 

A la part supe-
rior, la Protectora 
Lydia Argilés, i a 
l’esquerra, la seva 
propietària.
Fotos: Ares 
Valdés

pot posar en contacte amb el 
centre per assegurar-se que 
l’animal segueix en adopció 
i anar-lo a recollir pagant la 
taxa corresponent. “Sempre 

que es treu un animal 
de la canera s’en-

trega esterilit-
zat, amb xip, 
documentat 
i despara-
sitat”. En 
el cas dels 
a n i m a l s 
considerats 

perillosos, el 
nou propieta-

ri ha d’obtenir 

una llicència per tenir animals 
d’aquest tipus. Actualment a 
la canera municipal hi ha sis 
gossos potencialment perillo-
sos, que es troben aïllats de 
la resta d’animals i que no es 
poden visitar. 
A diferència de la canera, la 
Protectora d’Animals Lydia 
Argilés treballa amb protec-
tores de França i Alemanya 
des de fa un any, on hi envia 
alguns dels seus animals. En 
el cas de França, els gossos 
s’envien a una protectora i 
és aquesta qui els adjudica 
als nous propietaris. En el cas 
d’Alemanya, la Lydia Argilés 
envia directament a les famí-
lies, prèviament concertades, 
l’animal que vulgui aquella 
família. 

ICV denuncia l’opacitat 
de la canera
Tot i que des de l’Ajuntament 
asseguren que analitzen es-
tratègies per millorar la tinen-
ça responsable d’animals de 
companyia, per tal d’aconse-
guir augmentar la consciència 
dels propietaris que els ani-

mals han d’estar identificats, 
censats i esterilitzats i també 
com promoure l’adopció dels 
animals que hi ha als Centres 
d’Acollida d’Animals Aban-
donats, protectores i grups 
animalistes no estan contents 
amb la feina que es realitza des 
del consistori. Eduard Baches, 
alcaldable d’ICV Lleida, conti-
nua denunciant l’opacitat que  
existeix a la canera. “Ens hem 
trobat amb molts problemes 
i falta de transparència a la 
canera municipal, on només 
deixaven accedir de dos en 
dos demostrant així la falta de 
transparència i opacitat que 
existeix”, ha explicat Eduard 
Baches. El partit dels Verds 
creu que la primera actuació 
que s’hauria de fer és canvi-
ar el nom de “canera”, ja que 
esdevé “nom de concentració 
de gossos”, i passar a anome-
nar-lo com el que és, “un refu-
gi d’animals”. 

“D’ençà que 
ICV no està a 
la Paeria, els 

animals estan 
deixats de la 
mà de Déu”



ICV denuncia també que no 
existeix un pla de voluntariat 
per donar sortida als gossos 
que tenen i que no es poden 
comprovar les condicions dels 
animals. Pel que fa als animals 
qualificats com a perillosos, 
denuncia que no es poden 
visitar i que aquests, hauri-
en d’estar en custòdia de la 
Guàrdia Urbana. “D’ençà que 
Iniciativa va sortir de l’Ajunta-

ment, els animals s’han deixat 
de la mà de Déu i els acords 
que s’estableixen amb les 
protectores no es complei-
xen”, denuncia Baches.
ICV es queixa també de les 
males condicions en què es 
troben les àrees d’esbarjo per 
a gossos, concretament la si-
tuada a la plaça Maria Mercè 
Marçal de Cappont, que és 
l’únic parc de la ciutat tancat. 

“Les tanques són petites i els 
gossos poden saltar, arribar 
fins a la carretera i provocar 
un accident”, explica Baches. 
Per la seva banda, Barberà 
explica que “estem fent un 
manteniment de l’àrea i quan 
ens avisen que hi ha una cosa 
trencada enviem algú per-
què ho arregli”. Afegeix que 
“tampoc estem contínuament 
mirant què passa amb cadas-

A la foto supe-
rior, gossos de la 
Protectora Lydia 
Argilés, i a sota, 
de la canera muni-
cipal de Lleida.
Foto: Ares Valdés

cun dels gossos i agraïm que 
el ciutadà ens avisi de les des-
trosses, perquè és la manera 
més directa d’intervenir”. 
Es calcula que a Espanya hi ha 
uns 20 milions de mascotes i 
que el 60% de les llars acull 
un animal de companyia. 
La majoria d’aquestes 
famílies es preocupen 
pel seu benestar i estat 
sanitari però aquells que 
no tenen la sort de tenir una 
família i han de viure a les 
gosseres i protectores se’ls 
hauria de garantir la mateixa 
qualitat de vida que a la res-
ta, perquè com nosaltres, són 
éssers vius.
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Un cotxe de més de vint anys i 
quilos de material solidari per 
als nens del Marroc. L’Unidesert 
i el Panda Raid són dos iniciati-
ves que, a banda de la competi-
ció, aspiren a fomentar l’esperit 
de lluita i superació més enllà 
de l’aventura 

Imatges de 
l’Unidesert 
d’edicions 
passades durant 
la competició. 
Foto: Unidesert

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Dyaners Team. Aquest és el 
nom que han triat el lleidatà 
Jordi Montserrat i el tarragoní 
Marc Batalla per participar al 
raid formatiu Unidesert 2015 
que té lloc del 14 al 22 de fe-
brer al Marroc. Una competi-
ció que traspassa els límits de 
l’àmbit esportiu per adquirir 
un caràcter solidari i de supe-
ració. Es tracta d’un raid de 
nou dies pel desert de terres 
africanes i dirigit a estudiants 
d’entre 18 i 28 anys.
El repte: amb una sola brúi-
xola, un mapa i un cotxe de 
més de 20 anys cal recórrer i 
finalitzar cadascuna de les sis 
etapes de què consta la com-
petició sense utilitzar cap dis-
positiu GPS. 
Els objectius d’Unidesert gi-
ren entorn de dos pilars fona-
mentals: d’una banda,  la pla-
nificació del cotxe i de l’equip 
(en què es fa la divulgació 
del projecte per aconseguir 

L’Unidesert 
té lloc del 

14 al 22 de 
febrer

patrocinadors) i, de l’altra, el 
raid en si mateix. 
Durant la ruta cal creuar el 
Marroc per l’interior i traves-
sar l’Atlas en direcció al de-
sert d’Erg Chebbi, on es fa 
entrega del material solidari. I 
és que la competició té un re-
refons social i humanitari im-
prescindible: tots els partici-
pants han de portar 30 quilos 
de material per als nens més 
necessitats d’aquest país afri-
cà. El trajecte finalitza a Mar-
ràqueix amb una gran festa i 
l’entrega d’obsequis. 
Tot i que el raid comença el 
14 de febrer a Algesires,  els 
dos joves  preparen el projec-
te des del desembre de 2013, 
a proposta de l’escola de me-
cànica de competició RsGrup 
de Badalona, on estudien. 
Una preparació exhaustiva en 

què la part més important ha 
estat l’elecció i la preparació 
del vehicle per anar a la pro-
va. 

El cotxe
El transport escollit ha estat 
un Citroën Dyane 6. “Vam 
comprar el cotxe de segona 
mà a Terrassa per 600 euros”, 
explica el Jordi. Un preu que 
considera elevat (la restaura-
ció de clàssics està de moda), 
sobretot per les poques pres-
tacions que té el vehicle: 
“Poc motor, pocs cavalls i és 
poc còmode”. Tot i això, “és 
el millor cotxe que podíem 
haver agafat ja que arrenca, 
frena i va”, explica el lleidatà.  
Quan van adquirir el vehicle 
tenia la ITV caducada des de 
2001 i estava donat de baixa 
temporal. Ara, ja està a punt 



DIVENDRES 16 de GENER DE 201524

per sortir a córrer, comenta 
el Jordi. “L’hem restaurat des 
de zero”. Una dedicació que 
no es pot pagar amb diners: 
“Si hagués de vendre’l per les 
hores invertides no sortiria a 
compte. En tot el procés m’he 
passat un mes sencer, dia i nit, 
fent la posada a punt”, calcu-
la. 
És important que siguin cot-
xes vells perquè no tenen 
electrònica i, si hi hagués al-
gun problema, no es podria 
canviar la peça. D’aquesta 
manera, “si falla part de la 
mecànica, demanem el recan-
vi i a seguir”. 
La finalitat d’Unidesert no és 
arribar primer a la meta ni ser 

el millor pilot (com a anècdo-
ta, en l’edició passada hi ha-
via un noi que s’havia tret el 
carnet una setmana abans), 
sinó tot el procés. En aquest 
sentit, l’organització imposa 
un límit de 80 km/h en tota la 
cursa i de 40 km/h en alguns 
nuclis de població. De fet, tal 
com exposen aquests dos jo-
ves en el seu projecte de pre-
sentació, els quatre pilars de 
l’esdeveniment són la solida-
ritat, la formació, l’experièn-
cia i, per últim, l’aventura. 

Pressupost
Per participar-hi la inscripció 
costa 1.950 euros. En aquest 
preu hi entra el trasllat, l’es-

morzar i el sopar, l’allotjament 
(en algun punt de la compe-
tició al mig del desert), l’as-
sistència i les assegurances. 
Aquí caldria afegir-hi tota la 
despesa del vehicle, entre 
equipament i carburant. “Ha-
víem calculat un pressupost 
global d’uns 3.000 euros, 
però serà més”. Un projec-
te que no només s’abasteix 
amb diners, sinó també amb 
temps i il·lusions. “Vaig estar 
treballant aquest estiu passat 
dos mesos a Alemanya i tot el 
que vaig guanyar està invertit 
aquí”, assenyala el lleidatà. 

Patrocinadors
Si una part imprescindible és 

la creació de l’equip i l’ade-
quació del vehicle, l’altra 
part no menys important és 
la cerca de patrocinadors i 
finançament. “La primera ve-
gada que vam fer una reunió 
per vendre el projecte no en 
teníem ni idea de publicitat ni 
patrocinis”. Després, comen-
ta cofoi  el Jordi, “em vaig 
sorprendre a mi mateix anant 
a la Diputació perquè ens do-
nessin un cop de mà”. Des-
prés de mesos d’esforços han 
aconseguit que entitats com 
el BBVA o empreses més fa-
miliars com Calçats Giró o la 
Llibreria Caselles apostin per 
la iniciativa atorgant-los ma-
terial solidari. També majo-
ristes de joguines com Cedis 
que, finalitzada la campanya 
de Reis, els donarà joguines 
per als nens del Marroc. Entre 
els patrocinadors hi ha Lleida 
Tracció Technology, un taller 
de la capital del Segrià on el 
Jordi hi va fer les pràctiques i 
que gràcies al qual portaran 

un sistema de suspensió hi-
dràulic innovador. 
A més, en un inici també van 
crear unes xapes amb el nom 
de l’equip per recaptar fons: 
“Amb elles vam aconseguir 
pagar les despeses del mo-
tor”. Ara estan ideant un 
mapa d’Àfrica en format vinil 
amb la cara de tots aquells 
que han aportat una quantitat 
de 5 euros al projecte i que 
servirà per decorar el Dyane 
6. “Ja tenim una trentena 
d’imatges per digitalitzar i 
incloure-les dins del mapa”.   
L’abast del projecte formatiu 
és realment ampli. El Jordi i 
el Marc, després de barrinar 
com augmentar la repercus-
sió de la fita, van optar per 

A 
l’esquerra, 
el Jordi 
Montse-
rrat i el seu 
company 
d’equip 
Marc Batalla
Foto: Laia 
Dolcet

Els equips 
han de portar 
30 quilos de 

material
solidari
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El 
Panda Raid  
s’organitza 

del 7 al 14 de 
març

A dalt, 
imatges de 
l’Unidesert. 
A sota, el 
Xavi i l’Abel 
al taller del 
Joan 
Ramon.

involucrar els alumnes de la 
Caparrella. D’aquesta mane-
ra, aquests els faran el disseny 
dels adhesius del vehicle amb 
el nom dels patrocinadors.
“Ara per ara, el que més m’ha 
omplert del projecte –apunta 
el Jordi– és la capacitat de 
buscar-nos la vida amb els 
contactes, els patrocinis... No 
és un només una cursa, sinó 
que hi ha una tasca de projec-
te empresarial darrere”.
 
Consells previs
Parlant amb altres pilots que 
ja han passat per la matei-
xa experiència, els consells 
que els donen són, sobretot, 
“tranquil·litat i paciència”. 
“Creiem que el que més ens 
marcarà seran els nens espe-
rant-nos amb les caixes per a 
veure què hi ha”. I després?
Passada l’aventura al desert, 
el Jordi ho té clar: “Vull que-
dar-me el cotxe i seguir fent 
curses per donar-me a co-
nèixer”. A més, “encoratjo la 
gent de Lleida que ho cone-
gui i hi participi per l’abast del 
projecte i els fins formatius”. 

Panda Raid
En la mateixa línia però fora 
de l’àmbit formatiu, l’Abel  

Castells i el Xavi Monné s’es-
tan preparant per a la Panda 
Raid. Una competició que en-
guany compleix la seva sete-
na edició i que compta amb 
la participació fins a la data de 
175 equips. Té lloc al Marroc 
un mes després de l’Unide-
sert, del 7 al 14 de març i cada 
equip participant ha d’aportar 
un mínim de 20 quilos de ma-
terial escolar que s’entrega a 
les escoles a través de l’Asoci-
ación Camino al Sur.  
No hi ha límit d’edat i, tal 
com el nom indica, els parti-
cipants han de competir-hi a 
bord d’un Panda (també s’ad-
met el Seat Marbella), un dels 
pocs vehicles considerats po-
livalents, econòmics i de me-
cànica senzilla. Els lleidatans 
hi participaran amb un Seat 
Marbella de l’any 1988. 
Quan els hi preguntem per la 
iniciativa, ho tenen clar: “Tot 
va sorgir d’una idea fortuïta 
–comenta l’Abel. Vaig pensar 
que el projecte era molt en-
grescador i li vaig comentar al 

Xavi”. I “dit i fet. 
En quinze dies 

teníem el cotxe 
per 250 euros”. 

Una iniciativa que va 
començar com un impuls 

i que ha anat prenent forma. 
“Quan vam començar, jo no 
tenia ni idea de mecànica”, 
confessa el Xavi. Malgrat que 
no compten amb les millors 
condicions (sense elevador 
ni altres recursos logístics), 
poc a poc han anat teixint 
el projecte amb l’assesso-
rament d’un taller mecànic 

i l’experiència de l’Abel. A 
més, l’empenta ha servit per 
créixer davant de les dificul-
tats: “Sembla mentida, però 
el clàxon ens va donar molts 
problemes. Per trobar l’avaria 
vam estar un mes i vam haver 
de desmuntar-ho tot”. També 
van tenir alguns problemes 
amb la ITV. 
Comparant-ho amb l’Unide-
sert, també hi ha un treball 
de camp en què no només 
compta l’aventura com a fita, 
sinó tot el repte que suposa 
la preparació de la prova i la 
captació de patrocinadors. 
Col·laboradors com la Fecoll 
que els regala algunes llibre-
tes, Logigràfic, l’Encreuat o 

Reves Advocats, entre d’al-
tres.
Amb aquesta iniciativa han 
après que “per molt que ens 
costi, sempre ens n’acabem 
sortint”. A més, “una cerve-
sa arregla molts problemes”, 
riuen. “Quan un es bloqueja, 
sempre hi ha l’altre que l’es-
tira”.
Els amics tenen clar que si 
l’experiència és bona, l’any 
següent hi volen tornar amb 
les parelles i, d’aquesta ma-
nera, aconseguir compartir i 
transmetre una aventura pel 
desert amb uns valors solida-
ris encomiables. 
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Doble medallista olímpic i esportista 
reconegut a nivell internacional 
gràcies als èxits aconseguits fins al 
moment. Així és un piragüista lleidatà 
que ha acosenguit posar el nom 
de Lleida en el paranoma esportiu

Saúl Craviotto, 
com peix a l’aigua
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Lleida sempre ha estat molt 
vinculada al món del piragüis-
me. Noms com Quim Larroya 
o Damià Vindel van acon-
seguir que moltes persones 
prenguessin consciència que 
la capital del Segrià estava es-
devenint tota una factoria de 
grans esportistes. Així, la pe-
drera va anar creixent amb un 
futur molt prometedor, gràci-
es al treball de moltes perso-
nes i dels clubs existents. Ac-
tualment, un dels referents és 
el palista lleidatà Saúl Cravi-
otto, a causa dels nombrosos 
èxits que ha aconseguit, entre 
d’altres la medalla d’or en els 
Jocs Olímpics de Pequín 2008 
i la de plata en els Jocs Olím-

L’esforç i la 
dedicació de 
Saúl Craviotto 
és màxima per 
aconseguir una 
medalla.
Fotos: S. C.

pics de Londres 2012. Molt 
ha plogut d’ençà que el seu 
pare el posés en una canoa 
quan només tenia 1 any. Nin-
gú s’imaginava en aquell mo-
ment que aquest gest, unit 
amb altres que se succeirien, 
canviarien la vida del Saúl.
“Era un nen que li agradava 
divertir-se practicant tots els 
esports, ja fos karate, futbol, 
etc.”, argumenta Craviotto. 
En aquest sentit, explica en-
tre riures que “el futbol se’m 
donava molt malament i vaig 
triar la piragua perquè era el 
que més em divertia i se’m 
donava bé. A més, els estu-
dis no em permetien practicar 
més esports i, llavors, em vaig 
centrar en només un, i encara 
sort”.
Mirant el seu currículum, la 
progressió d’aquest ilerdenc 
de 30 anys ha estat meteòric. 

Però 
arribar 
a l’elit no 
ha estat un camí fàcil i, a ve-
gades, els contratemps van 
fer créixer uns dubtes que rà-
pidament marxaven. “És cert 
que he conegut moments 
molts dolços, però també n’hi 
ha hagut d’amargs en què et 
planteges moltes qüestions. 
Sempre existeixen pors a les 
lesions i pateixes pels resul-
tats. Quan aquests no surten 
bé, arribes a casa desmora-
litzat. Per sort, això em dura 
poc. He patit poques lesions 

i el piragüisme és un 
esport que m’agrada 

molt. Així, sempre estic 
lluitant per aconseguir els 

meus objectius i crec que si 
tens clar el que vols aconse-
guir, has de tirar cap enda-
vant”, apunta.
Tocar la glòria i rebre lloan-
ces de tothom fa viure molts 
esportistes en un món irreal. 
Però quan en surten i veuen 
la dura realitat, el xoc és dur, 
sobretot en els esports que 
tenen un seguiment massiu. 
“En el món del piragüisme 
és més fàcil tenir els peus a 
terra. Amb les medalles vaig 
patir un boom mediàtic fins 
tres o quatre mesos després 

d’aconseguir-les. Però és 
cert que els palistes no tenim 
l’aclaparament mediàtic que 
pot patir un futbolista”, expli-
ca Saúl Craviotto, i reflexiona 
que “és un factor que s’hi ha 
de treballar des de petit i, per 
tant, l’educació és vital”.
D’altra banda, un esportista 
ha de ser conscient que ar-
ribarà un moment en el qual 
haurà d’emprendre un camí 
diferent. “En l’alt nivell porto 
molts anys. Des dels 20 anys 
no he parat de fer Mundials, 
Europeus, Jocs Olímpics, etc. 
Sé que en un futur m’hauré de 
retirar. És cert que no és fàcil 
assimilar que no competiré a 
nivell internacional i trobaré a 

El lleidatà entrena dur per tal d’assolir 
els objectius establerts. Foto: S. C.

“Si tens clar 
el que vols 

aconseguir, 
has de tirar 
endavant”
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Lleida, un referent 
en el món del 

piragüisme
Lleida va inaugurar l’octubre de 2013 el Centre de Piragüisme Saúl 

Craviotto. Instal·lat a l’avinguda Pearson, el centre esportiu fomenta 
l’afició i la pràctica del piragüisme. Els clubs de piragüisme de la ciutat 

i els practicants d’aquest esport fan ús del nou equipament esportiu a la 
capital del Segrià, on el piragüisme compta amb una llarga tradició i ha 
celebrat molts èxits amb piragüistes com Quim Larroya, Damià Vindel 

o el mateix Saúl Craviotto. El centre acull tres clubs esportius, el Sícoris 
Club, el Nàutic Lleida i el Kayak Mitjana, amb uns 160 palistes federats 

la temporada 2014. A més, esportistes dels centres de Tecnificació 
de la Seu d’Urgell, de Ponts i de Tarragona utilitzen habitualment 

les instal·lacions del centre. A més, en ocasions, ha acollit es-
portistes de Palma de Mallorca i Madrid que estudien INEF 

a Lleida. Els acolliments que es fan estan coordinats pel 
Sícoris Club i la FCP. De fet, la Federació Catalana de Pi-

ragüisme té la seva seu al Centre de Piragüisme de 
Lleida. Una mitjana de 60 palistes fan ús de les 

instal·lacions diàriament, entre esportis-
tes de competició i de l’escola de 

piragüisme.

El currículum
d’un gran esportista  

· Or en els Jocs Olímpics de Pequín 2008
· Plata en els Jocs Olímpics de Londres 2012
· Tres ors en campionats del món
· Tres ors en campionats d’Europa
· Dos ors en els Jocs del Mediterrani
· Un or en Copa del Món
· Tres plates en campionats del món
· Tres plates en campionats d’Europa
· Dos plates en Copa del Món
· Un bronze en els Jocs del Mediterrani
· Dos bronzes en campionats del món

“S’ha de ser 
realista i quan 

un no pot 
competir és 

millor parar”

faltar l’alt nivell. 
Però s’ha de ser 
realista i quan 
un no pot com-
petir és millor 
parar”, indica el 
lleidatà.

Esport minori-
tari
El piragüisme està 
catalogat d’esport 
minoritari i fa que si-
gui impossible viure 
d’ell, com reconeix Saúl 
Craviotto: “És impossible 
viure exclusivament del nos-
tre esport. Al llarg de la meva 
carrera he tingut companys 
de la selecció nacional de 30 
o 35 anys que no sabien fer 
res més que competir. És dur 
quan et retires i has de tenir 
alguna alternativa. Per això, 
vaig decidir preparar-me i ser 
Policia Nacional. Això s’ha 
d’inculcar des de joves”. De 
fet, s’ha d’admetre que són 
molt pocs els països en els 
quals el piragüisme és l’es-
port rei, com Hongria, on la 
gent el segueix de manera 

massiva i 
les ajudes 
també són més altes.
Però la crisi, de la mateixa ma-
nera que en altres sectors de 
la societat, també ha afectat 
l’esport d’elit. “En els darrers 
anys hi ha hagut nombroses 
retallades en el Consell Supe-
rior d’Esports i en l’àmbit fe-
deratiu. Per exemple, durant 
el cicle olímpic els hotels que 
es busquen no tenen tanta 

qual i tat 
com abans”, 

admet un Saúl Craviot-
to que afegeix que, “a nivell 
personal, no em puc queixar. 
Em considero un privilegiat 
gràcies a les ajudes que rebo 
per part de les institucions”.
Però, a més, mantenir els pa-
trocinis també s’ha convertit 
en un treball extra. “De mo-
ment, tinc la sort de poder 
mantenir els patrocinis des 

dels Jocs Olím-
pics de Pequín 
2008. És una 
feina dura, ja 
que has de man-

tenir els èxits i, a 
més, els has de re-

tornar els favors de 
manera mediàtica, 

ja que t’estan ajudant 
a seguir”.

Un futur amb nous reptes
Dos tatuatges, un a cada 
braç, mostren les grans fites 
assolides per Craviotto, les 
dues medalles olímpiques. 
Però acabem de començar 
l’any preolímpic, abans de 
la gran cita de Rio 2016. Per 
tant, encara li queda espai per 
més tinta de la que no s’es-
borra. “Sincerament, no sé a 
on està el meu límit, ja que el 
meu objectiu és aconseguir la 
meva tercera medalla en uns 
Jocs Olímpics. Això és com la 
vida mateixa, en la qual t’has 
de marcar uns objectius asse-

quibles i lluitar per ells. Sense 
motivació no es pot fer res”, 
manifesta.
Per tant, la moral és molt alta 
davant del repte establert de 
fer un gran paper als Jocs 
Olímpics de Rio 2016. “Estic 
molt motivat. La tendència 
és que encara puc fer coses 
importants i aconseguir nous 
èxits. El cos encara em res-
pon i no vull parar mentre tin-
gui forces per seguir lluitant”, 
afirma el piragüista lleidatà.
Encara és d’hora per saber 
què succeirà un cop acaba-
da la cita olímpica. “Vull anar 
dia a dia i no m’agrada plan-
tejar-me què faré en el futur. 
És cert que penso en Tòquio 
2020. Ara tinc 30 anys, vaig 
competir a Pequín quan en te-
nia 23 i a Londres quan havia 
fet els 27. A Rio 2016 arribaré 
amb 31 anys i, de moment, 
no vull parlar d’una retirada 
perquè és un tema molt dur 
i delicat. Depèn de la motiva-
ció que tingui en tot moment, 
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“Em considero 
un privilegiat 

gràcies a 
les ajudes 
que rebo”

però la veritat és que ara 
estic força motivat per con-
tinuar endavant”, comenta. 
Com a curiositat, recentment 
Saúl Craviotto va participar en 
la Rebook Spartan Race, però 
el lleidatà admet que “no 
deixaré la piragua per l’at-
letisme, ja que corrents sóc 
maldestre. Va ser una prova 
organitzada pel meu patroci-
nador principal en què el meu 
objectiu va ser gaudir i sumar 
una experiència més”, indica, 
tranquil·litzant d’aquesta ma-
nera tots els seus seguidors.

La passió lleidatana
Molts dels seus seguidors 
estan a terres lleidatanes, on 
Saúl Craviotto ha esdevingut 
un referent per a tota la pe-
drera que forma la base del 
piragüisme. Poc a poc, l’inte-
rès ha anat creixent i gairebé 

tothom segueix d’una manera 
o un altre l’esport de la pira-
gua. Per tant, l’optimisme és 
alt i ja hi ha qui veu futures 
estrelles lleidatanes. “Lleida 
ara, més que mai, està prepa-
rada per tenir més medallistes 
olímpics. Hi ha molt potencial 
a terres lleidatanes, tal com 
queda demostrat entre els 
nens i les nenes. El piragüis-
me està molt viu i això tam-
bé és perquè els centres i les 
instal·lacions són bones”, ar-
gumenta Saúl Craviotto.
De fet, la capital del Segrià va 
inaugurar l’octubre de 2013 
el Centre de Piragüisme Saúl 
Craviotto: “Va ser el millor 
regal que m’han fet mai. El 
centre de piragüisme lleidatà 
va ser la gota que va vessar el 
got, després d’aconseguir les 
medalles olímpiques, i per-
què el meu esport fos recone-
gut com es mereix”.
Per aquesta raó, l’esportista 
d’elit lleidatà comenta que 
“fa goig veure el riu amb tants 
nens entrenant. Amb aquesta 
instal·lació es va fer un pas 
endavant molt important 
en el treball”. Però també 
apunta que és necessari te-
nir “paciència i no pressionar 
els nens. A més, -reflexiona- 

educar en l’esport fa bones 
persones”. Per això, matisa 
que “institucionalment no es 
pot demanar res. A més, el 
riu Segre és el que és i crec 
que els que el fem servir per 
entrenar hem d’estar agraïts 
per les possibilitats que tenim 
d’exercitar-nos en bones con-
dicions”, argumenta.
Fent una mirada ràpida a la 
història del piragüisme a Llei-
da, ens adonarem que aquest 
esport sempre ha estat molt 
vinculat tant a la demarcació 
com a la capital del Segrià, a 
diferència del que passa en 
altres llocs del territori espa-
nyol. “Des del meu punt de 
vista, Lleida s’ha portat molt 
bé tant amb el piragüisme 
com amb mi com a esportista 
d’elit, sense oblidar l’impor-
tant paper que ha tingut la 
premsa en tot moment per 
tal de potenciar-ho. La reali-
tat ens mostra que el nostre 
és un esport minoritari, ja que 
a Espanya la major part de la 
societat es fixa en quatre es-
ports a l’hora de seguir-los. 
Per això, crec que aquesta re-
alitat serà molt difícil de canvi-
ar”, apunta un Saúl Craviotto 
en certa manera crític amb el 
fet que hi hagi més seguidors 

en altres esports, com pot ser 
el futbol o el bàsquet, dues 
mostres d’esports majoritaris, 
la qual cosa impossibilita que 
els esportistes com ell, que 
s’hi dediquen de manera pro-
fessional, puguin viure exclu-
sivament del seu esport.
A més, no sempre és fàcil 
entrenar i s’ha d’aprofitar 
qualsevol element per estar 
al màxim nivell. Això bé ho 
sap aquest lleidatà, resident 
a Gijón, qui aprofita tots els 
moments i espais per posar-se 
en forma, fins i tot quan viat-
ja a Lleida per visitar a la seva 
família. “En el piragüisme és 
necessari fer gimnàs, córrer, 
etc. És important treballar 
molt els braços i, fins i tot, 
les cames. Tampoc no hem 
d’oblidar que en estar a l’aire 
lliure depenem de les condici-
ones meteorològiques que es 
donen, com per exemple la 
pluja”, explica Saúl Craviotto.
El seu és un bon exemple per 
a tothom, ja que demostra a 
la perfecció que hi ha esports 
que mantenen l’etiqueta de 
minoritaris, però que alhora 
en ells hi ha persones que els 
fan grans.
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Com ho ha fet? L’emoció que 
acompanya la frase es repe-
teix cada cop més a la demar-
cació. L’Associació de Mags i 
Il·lusionistes de Lleida viu un 
moment dolç amb l’augment 
d’adscrits i l’entrada a la SEI

Retorna la màgia 
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Qui més qui menys coneix les 
proeses d’Steven Frayne, co-
negut internacionalment com 
a Dynamo. L’il·lusionista brità-
nic, de 31 anys, és capaç de 
passar desapercebut fins que, 
per art de màgia, t’agafa el 
mòbil i l’encabeix dins d’una 
ampolla de cervesa, conver-
teix un dècim de loteria en 
bitllets o et saluda caminant 
sobre les aigües del riu Tàme-
si. Sense presumptuositats: 
apareix, deixa el públic bo-
cabadat i, lluny d’esperar-se 
als aplaudiments, tal com ha 
vingut, se’n va. Una mica més 
a prop tenim el ja cèlebre 
Mago Pop. Nascut a Barce-
lona, Antonio Díaz és Premi 
Nacional de la Màgia i amb 
la seva il·lusió ha aconseguit 
sorprendre fins i tot Stephen 
Hawking. 
Un moment dolç del món de 
la màgia que també arriba, 

Diverses actuacions de màgia a càrrec de 
membres de l’AMIL. 
Foto: AMIL

proporcional a la seva esca-
la, a la demarcació de Llei-
da. L’Associació de Mags i 
Il·lusionistes de Lleida (AMIL), 
durant un temps estancada 
segons els seus propis asso-
ciats, fa mèrits per fer de la 
província “un lloc d’interès 
cultural en relació amb la 
màgia”. Actualment, AMIL 
compta amb trenta socis (el 
més petit té 7 anys i el més 
gran, 70) i està ultimant de-
talls per entrar aquest mes de 
gener a la Sociedad Española 
de Ilusionismo, la institució 
més important de màgia que 
existeix actualment a l’Estat 
espanyol. A més, el proper 
dia 23, a la seu que l’Associ-
ació té a Ciutat Jardí, hi ha la 
visita de Wayne Houchin, un 
nord-americà que ve a par-
lar-los de màgia bizarra dins 
del cicle de conferències de 
la Dama inQuieta.

Prova d’accés
Segons el vicepresident 
d’AMIL, Òscar de la Torre, 
entrar a formar part de l’asso-
ciació “et permet fer un salt 

de l’il·lusionisme
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Per entrar a 
l’Associació 

cal ser 
apadrinat i fer 

una prova

i apreciar què és la màgia”. 
Però no entra qui vol. Per for-
mar-ne part cal ser apadrinat 
per algú de dins i realitzar 
una prova de coneixements 
i d’aptitud: “No ens interes-
sa la gent que vol entrar no-
més per curiositat, per saber 
com es realitzen els trucs. Vo-
lem que la gent que entri se 
senti motivada”, exposa l’il-
lusionista. L’any 2014 la junta 
d’AMIL va realitzar una dese-
na d’exàmens. “El novembre, 
per exemple, vam fer dues 
proves, un dels nois va entrar 
i l’altre no. Tot era un tema 
d’actitud”, argumenten. 
D’entre els associats sob-
ta veure que només hi ha 
la presència de dues noies: 
“Continua sent una professió 
molt masculina”, apunta el 
secretari d’AMIL, Àlex Cabré, 
“potser perquè, antigament, 

realitzaven més la funció de 
partenaires i, en certa mane-
ra, encara queda aquesta in-
fluència”. 

Els orígens
AMIL va néixer l’any 1998 de 
la mà de quatre amics aficio-
nats a l’art de l’il·lusionisme. 
Un dels seus fundadors és 
l’actual president, Joan Go-
mis. En els seus inicis, l’accés 
era limitat perquè “la màgia 
era caríssima i no hi havia 
tutorials a l’abast. Amb el 
temps, la gent ha començat 
a aficionar-se i Internet n’ha 
incrementat les possibilitats. 
Entre els associats hi trobem 
diversos perfils: des del jove 
influenciat per mags interna-
cionals que s’ha preocupat 
per aprendre’n fins al mag 
apassionat que ha aconse-
guit dedicar-s’hi professional-

ment, passant per l’adult que 
li agrada i que concep la mà-
gia com una gran afició.
Des de fa set anys que l’AMIL 
organitza la Lleida Tardor Mà-
gica en què sempre hi ha un 
convidat de primera línia com 
Juan Tamariz o el també co-

negut Màgic Andreu (els 
quatre primers anys van 
disposar d’ajudes de la 
Diputació). Aquesta pas-
sada edició, el cicle va 
comptar amb la partici-

pació del Mago Pop, que 
va esgotar les entrades al 

Teatre de la Llotja. També es 
van realitzar diversos espec-
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Seqüència fotogràfica 
d’un truc de màgia clàs-
sic: el teletransport de la 
pilota. 
Fotos: Òscar Buetas

“Si vols públic, 
l’entrada ha
de ser més
barata que
el cinema”

tacles a l’Espai 3 del Teatre 
Julieta Agustí. 
Poc a poc, “hem augmentat la 
nostra presència”, però “no hi 
ha prou suport institucional”, 
comenta l’Òscar de la Torre. 
Tot i que l’ajuntament els ce-
deix l’Espai 3 del Teatre de 
l’Escorxador, lamenten que 
els falta suport per poder fer 
difusió dels espectacles, per-
què “nosaltres no podem as-
sumir el cost de la publicitat”. 
Actualment, afirmen que “és 
impensable cobrar 10 euros 
per entrada. Si vols que vingui 
públic, ha de ser més barat 
que anar al cinema”. Segons 

els representats d’AMIL, por-
tar una estrella mediàtica cos-
ta, com a mínim, entre 5.000 i 
6.000 euros. Les seves creaci-
ons poden anar des dels 150 
euros als 1.200. “Amb la con-
tractació d’un mag no pagues 
només l’actuació, sinó també 
tota les eines i l’adquisició de 
material de què disposem”. 
Últimament han tingut més 
repercussió gràcies a les Nits 
d’Estiu, en què van actuar 
davant d’un públic entregat 
format per més de 1.000 per-
sones. També destaquen les 
últims incursions que han fet 
en espais com l’Eix Comerci-

El Màgic Ar-
nau, el Mag 
Àlex Cabré i el 
Mag Reivaj, en 
una actuació.
Foto: AMIL 

al en motiu dels Dies Eixerits.  
Ara bé, “a Lleida tenim espais 
bons per realitzar especta-
cles, però tot ha de passar per 
l’Ajuntament, i és complicat”. 

Viure de la màgia
Del total d’associats a AMIL, 
dos s’hi dediquen professi-
onalment al 100%. Quines 
són les claus de l’èxit? Els 
preguntem. Els mags com 
Miquel Vives, Pere Cairo o 
Ángel Ortiz ho tenen clar: 
passió, contactes i discipli-
na. “Si tens bagatge escènic 
i un bon producte, és més 
fàcil”. L’Òscar de la Torre és 

un dels il·lusionistes que, des-
prés de divuit anys, pot dir 
que ara viu d’aquesta profes-
sió: “Has de creure en tu ma-
teix perquè, si t’escoltes l’en-
torn, sempre et diuen que no 

et tiris a la piscina”. Tot i això, 
cal tenir una ment predispo-
sada i obrir altres camps: “No 
es pot viure tan sols dels es-
pectacles”. A la demarcació 
de Lleida, de la Torre calcula 
que realitza el 80% de les ac-
tuacions dins del territori; la 
resta, fora. 
El cicle de la Dama inQuie-
ta continuarà a l’abril amb 
Woody Aragón; al juny, amb 
l’italià Trabuk; al setembre, 
amb l’americà Daniel Garcia, 
i tancarà el cercle Francis Ta-

bary al novembre. 



DIVENDRES 16 de GENER DE 201534

la teva 
opinió és 

important

I si ens seiem a 
parlar?

Si fem cas a gairebé totes les 
previsions, ens espera un any 
complicat. Amb previsible-
ment tres convocatòries elec-
torals a celebrar en les que 
com a comú denominador de 
totes elles hi ha la possibilitat 
de provocar els canvis més 
importants en la nostra soci-
etat des de la instauració de 
la democràcia.

Necessitem canvis tant en 
el nostre país i en la nostra 
ciutat, com també en el go-
vern de l’estat, la qual cosa 
ens hauria de fer meditar per 
tal de poder aprofitar totes 
les nostres oportunitats. La 
nostra societat exigeix rein-
ventar-se, aprofundir en la 
democràcia i fer-la més neta, 

més justa i més lliure, molt 
més transparent i participati-
va. La ciutadania ha de tenir 
el dret i el deure d’opinar, de 
participar i de canviar les re-
gles del joc sempre que vul-
gui.

Com podrem explicar a la 
gent que ens envolta, la gent 
que participa amb nosaltres 
de tots els moviments, pro-
testes, marees o lluites per 
defensar els llocs de treball 
que, tot i el molt que ens 
uneix, no siguem capaços 
d’acostar-nos, d’acordar i 
pactar uns mínims per anar 
tots junts, partits, moviments, 
sindicats, associacions i tota 
la ciutadania que lluita dia a 
dia per tal de revertir aques-
ta situació? És necessari que 
tots junts puguem defensar i 
ampliar l’Estat del Benestar, 
enfront aquells que busquen 
reduir-lo contínuament fins 
fer-lo desaparèixer. Un Estat 
del Benestar que actualment 
està sent víctima dels interes-
sos dels Mercats i d’una clas-

se política sotmesa a aquests 
interessos. Una classe políti-
ca que ha perdut de vista la 
massa social per tal de tenir 
contents a uns pocs. El poble 
i en concret les classes po-
pulars ens ho demanen con-
tínuament i no s’entendria 
que això tant senzill no fos 
possible. Anar junts no vol 
dir dissoldre’ns, ans el con-
trari. Personalment crec que 
el que ens pot fer més forts 
és que tots, partits i movi-
ments, puguem mantenir els 
nostres trets característics, 
per tal de no solament poder 
sumar, sinó que tal vegada 
ens servís per multiplicar-ne 
l’efecte.

No podem separar la política 
que es fa als carrers i places, 
de la que també hem de fer 
en totes i cadascuna de les 
institucions. Cal anar plegats 
amb una sola veu molt forta 
i amb tots els matisos neces-
saris. És necessari defensar 
les classes mitjanes i baixes 
de l’espoli continuat al qual 

estan sent sotmeses. Fa falta 
tornar la sensibilitat, la com-
prensió i l’afecte a la política 
i per la política. Cal pensar 
en la gent que pateix injusta-
ment les decisions d’aquests 
mals governs (i pitjors gover-
nants) a què estem sotmesos. 
Necessitem una política i uns 
polítics de rostre humà, que 
estimin la ciutadania i es pre-
ocupin pel benestar de tota 
ella. No és temps de polítics 
que només mirin la població 
cada quatre anys, i que la 
resta de temps passin per alt 
el patiment i les desgràcies 
quotidianes de les persones. 
És necessari, en definitiva, 
tornar la política a les mans 
de la gent.

En el meu cas, no puc ni he 
pogut mai destriar ni separar 
les lluites socials de la lluita 
nacional. Per mi són parts de 
la mateixa lluita i crec que 
mai podrem aconseguir mi-
llorar i canviar la vida dels 
col·lectius que pateixen, sen-
se un clar pas endavant dels 

drets nacionals. D’una vega-
da per totes l’esquerra trans-
formadora ha de caminar fer-
ma i unida. Tant els que per 
tradició es defineixen federa-
listes com els que clarament 
plantegen la independència. 
No tinguem por a les parau-
les, solament des d’un estat 
propi i d’una veu pròpia, els 
catalans podrem decidir el 
nostre futur i la relació que 
vulguem tenir pel futur amb 
els altres països. La solució és 
a les nostres mans i el futur 
és nostre.

M’agradaria que, entre els 
qui llegiu aquest article, pu-
guem encetar un debat cons-
tructiu sobre que cal fer, com 
ho fem i què hem de canviar 
per facilitar-ho. Tot menys la 
indiferència que massa vega-
des acompanya les intenci-
ons tantes vegades expres-
sades.

JOAN MIQUEL BALLESTÉ 
PRESIDENT ICV TERRES

DE LLEIDA
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
La doble moral
Avesat com estic a la manca de 
llibertat informativa que existeix 
a Lleida, res no em podia fer 
pensar que el destí em reserva-
va el regal de Reis més enveri-
nat de la meva vida. L’atemp-
tat al setmanari francès Charlie 
Hebdo em va deixar en un irre-
meiable estat de xoc mental i, 
també, físic. I és que les cames 
em feien figa, les mans em tre-
molaven i els ulls no em deixa-
ven veure-hi a través de la tela 
d’humitat que s’hi havia format. 
No vaig dormir, i com jo, segur, 
moltes altres persones que no 
es podien fer la idea que una 
font que semblava inesgotable, 

aquella d’on raja la llibertat, ha-
via abocat la seva última gota.
L’endemà, ferm i decidit, vaig 
disposar-me a fer l’únic que sé 
fer i, tanmateix, l’únic que he fet 
al llarg de la meva vida: informar. 
No em tocava a mi donar veu a 
l’atemptat del dia anterior, sinó 
que el millor homenatge que 
els podia fer a aquells valents 
caiguts era seguir treballant en 
les meves petites coses. Però 
aquell esperit enèrgic es va fon-
dre quan un nou atac a la lliber-
tat, ara sense armes, m’abatia 
com un animal salvatge en una 
selva que ja no em sentia com 
a pròpia.

Un centenar de persones es van 
reunir davant de la Paeria per 
denunciar l’atemptat del dia 
abans. Un cop més, però, els 
ciutadans, pilar fonamental de 
la llibertat d’expressió, van ser 
substituïts pels polítics de torn, 
salivant al mateix temps que 
pronunciaven conceptes com 
“llibertat informativa”, “dret a 
la informació” o “llibertat d’ex-
pressió”. Els mateixos polítics 
que no concedeixen entrevistes 
sense tenir les preguntes d’an-
tuvi, que faciliten compravendes 
de mitjans, que subvencionen 
determinats diaris a canvi de fa-
vors, que envien informacions a 

uns i les amaguen als altres, que 
truquen per soterrar una notí-
cia o que no es mullen a l’hora 
de donar suport a publicacions 
similars a Charlie Hebdo però 
amb accent ponentí com ara La 
Quera... En definitiva, els matei-
xos polítics de moral pervertida 
que s’apressen a aparentar una 
moral elevada, uns polítics als 
quals algú els hauria de recor-
dar que aquella informació que 
per a nosaltres és un dret per a 
ells és un deure. Perquè no té el 
mateix mèrit defensar la lliber-
tat d’expressió el dia després de 
rebre un atac que fer-ho el dia 
abans.
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Política agrària eu-
ropea: Demagògia 
en estat pur
A JARC-COAG procurem dir 
les coses pel seu nom, per 
tant, no ens podem estar de 
ser molt crítics amb els nostres 
suposats representants euro-
peus. No ens referim a una 
estirada d’orelles, no, volem 
que es depurin responsabili-
tats per decisions incorrectes, 
es cessi qui calgui i es redreci 
la situació.
Les polítiques de la UE fa 
temps que perverteixen el 
sector agrari. La pagesia és 
moneda de canvi a les negoci-
acions amb les resta de països, 
amb l’objectiu de donar sorti-
da als productes tecnològics 
i industrials. I mentre Brussel-
les menysprea els treballadors 
del sector agrari, països com 
la Xina, l’Índia i els EUA, estan 
comprant i arrendant terres 
arreu per assegurar-se l’auto-
abastiment d’aliments.
A Europa, s’estableixen unes 
regles de joc productives per 
garantir una bona qualitat 
dels aliments, que fan que 
els costos de producció cada 
vegada siguin més elevats. 
Però després, en comptes de 
protegir-nos dels països que 
treballen amb normatives més 
laxes, els hi obren les portes 
als seus productes. Al final, 
impera disposar d’aliments el 
més barats possible, i qui no 
pugui competir que plegui. 
De moment a Europa no fal-
ten aliments, i mig món està 
disposat a proveir-nos, però a 
quin preu?
I si parlem d’ajudes europees, 
veiem que estan enfocades a 
organitzacions de productors i 
models basats en creixements 
desmesurats. I com mai n’hi 
haurà prou, ara parlem de fu-

sions entre macro organitzaci-
ons. En comptes de defensar 
un model productiu basat en 
explotacions familiars com-
petitives, ens aboquen cap 
al sistema americà de grans 
explotacions, que val a dir, 
segueixen amb dificultats. I a 
més, obren la porta al capital 
d’empreses inversores que 
no tenen res a veure amb el 
sector agrari. Amb tot plegat 
aconseguiran que al final que-
din quatre pagesos treballant 
per a aquestes macro indústri-
es agràries.
El sector de la fruita a Catalu-
nya, evidentment no n’està al 
marge. Hem patit la desmesu-
rada cursa per establir noves 
plantacions, com a la resta 
d’Europa, que ha comportat 
excessos de producció, ina-
guantables per a les petites i 
mitjanes empreses que no po-
den suportar campanyes sen-
se resultats positius.
I què fa la UE? Res. Una mos-
tra la tenim l’estiu passat, 
quan mentre els nostres re-
presentants a Europa marxa-
ven de vacances, el senyor 
Putin aprofitava per colpejar 
dur contra el sector més des-
graciat i desprotegit de la UE. 
No dubteu que si el veto s’ha-
gués imposat als Mercedes la 
reacció europea hauria estat 
una altra.
A JARC-COAG fa quatre anys 
que denunciem que els meca-
nismes de gestió de crisi de 
mercat no funcionen, però no 
hi ha voluntat d’arreglar-ho, 
com s’ha demostrat amb el 
veto rus. Molts pagesos tenim 
la sensació que ens han pres 
el pèl amb unes mesures de 
suport tardanes i esperpènti-
ques. Els suport no ha arribat 
al camp, han fet entrar pro-
ducte innecessàriament al cir-
cuit de manipulació, transfor-
mació i distribució, perquè així 
uns quants s’assegurin rebre 
les compensacions econòmi-

ques, i a sobre, s’han netejat 
la cara donant a beneficèn-
cia el producte que sobrava. 
Es van anunciar centenars de 
milions d’euros per la retirada 
de producte, però el sector 
productor de fruita dolça de 
Catalunya no n’ha vist ni cinc.
I a Madrid, com si la cosa no 
anés amb ells. Durant una re-
unió celebrada l’agost amb la 
Ministra Tejerina, quan varem 
dir que trobàvem a faltar me-
sures polítiques contra la UE, 
van posar el crit al cel dient: 
“esto aquí no toca”. Sem-
bla que llavors ningú trobava 
convenient donar-nos suport, 
però fa quatre dies alguns 
representants del sector han 
fet una roda de premsa per 
anunciar que volen denunci-
ar Brussel·les, convocant els 
productors per informar-ne, 
o potser per veure qui paga-
rà la demanda. Sincerament, 
penso que de portes enfora 
tothom defensa els pagesos i 
ramaders, però de cara endins 
acostumen a aparèixer massa 
sovint els interessos propis 
de les organitzacions, no del 
sector. El mateix passà durant 
les negociacions de la PAC, 
llavors algunes organitzacions 
no ens feren costat per de-
fensar que els productors de 
fruites, horta o vinya havien 
de rebre ajuts directes com la 
resta. I com això només passa 
a Espanya, el 2015 els fructi-
cultors arrencarem amb desi-
gualtat de condicions respec-
te altres productors europeus.
Que frustrant arriba a ser as-
sistir a les reunions de torn, 
tant a Espanya com a Brussel-
les, per no arreglar gairebé 
res, i veure com després de 
cada reforma, la PAC es tor-
na més perversa. I a sobre, 
hem d’aguantar que l’Admi-
nistració de l’Estat vagi sem-
pre amb la mateixa cantarella, 
excusant-se en que tot depèn 
de Brussel·les. Que comencin 

per millorar els temes en què 
tenen competència, com són 
les quotes de la Seguretat 
Social o els mòduls de l’IRPF, 
i després, si no és massa de-
manar, que facin la seva feina 
i evitin que les polítiques eu-
ropees continuïn pervertint el 
sector agrari. 

DAVID BORDA
FRUITA DOLÇA JARC-COAG

Réplica a Pirates 
d’aigua dolça
Hola Gerard. Me pongo en 
contacto con usted en re-
ferencia al artículo “Pirates 
d’aigua dolça” y NO lo hago 
en nombre de Pirates Lleida, 
ni Pirates Catalunya, de los 
cuales soy afiliado. No lo hago 
en defensa de los antisistema, 
ni de los amantes del todo 
gratis. Sólo como un ciudada-
no más, de aquellos que con-
sumen productos de cultura 
y no siempre paga por ellos. 
Que además en tiempo de 
crisis económica, cada día so-
mos más ciudadanos los que 
NO podemos acceder a mu-
chos productos básicos, sean 
alimentarios, energéticos, 
educativos, o en tu artículo, 
culturales. Gracias al desarro-
llo tecnológico y al intercam-
bio no lucrativo se abren po-
sibilidades de conseguir que 
la cultura u otros servicios sea 
un bien común, de uso habi-
tual y una vía de escape a las 
situaciones  cotidianas. Juego 
de Tronos, como toda moda, 
es un gancho, como el fut-
bol, que utilizan las cadenas 
y plataformas de televisión 
de pago para conseguir más 
abonados y beneficios, no 
siempre en este orden. Qué 
hacemos los económicamente 
menos pudientes, los que pre-
ferimos comprar la barra de 
pan, en vez de ir a la librería, 
o al iTunes. No tenemos dere-
cho a la cultura, por la especu-
lativa razón de no poder pa-

garlo? Como pirata, ahora si, 
de agua dulce, creo que Inter-
net es la herramienta para la 
democratización de multitud 
de servicios. Pagar el ADSL 
en este supuestamente país 
desarrollado, también es un 
lujo, pero cuando adquieres 
el acceso a la RED, adquieres 
el acceso al conocimiento di-
gital, a la comunicación con el 
prójimo, a interactuar con las 
administraciones públicas y a 
la posibilidad de “piratear”. 
Los Piratas, los del movimien-
to internacional, no defende-
mos, nunca lo han hecho, el 
todo gratis. Qué interés po-
demos generar en el artista, 
en el freelance, si no es re-
munerado convenientemente 
por su creación? Sí defende-
mos, en cambio, que se acote 
temporalmente esta. Hay una 
línea muy estrecha entre el 
acceso universal a la cultura y 
la piratería. Hay que demoni-
zar la “piratería” como medio 
casi único de vida de los man-
teros? El ánimo de lucro es el 
concepto que difiere en la ac-
tualidad,  una conducta delic-
tiva, de la que no lo es. Puedo 
yo, afiliado a una plataforma 
de retransmisión deportiva, 
“invitar” a mis colegas a ver 
el futbol a casa a cambio de 
que traigan patatas y cerve-
za? Vendrá el cobrador de 
una sociedad de editores con 
el ticket de pernada? Lo único 
que no me gusta del artículo 
es comparar la cultura con la 
barra de pan. Las prioridades 
han de estar siempre claras. 
Un pueblo que pasa hambre 
NO es libre, ni puede ejercitar 
sus derechos y libertades. NO 
es lo mismo una barra de pan 
que una canción de música. 
Se ha de dejar “clar i català”. 
Sr. Gerard, un placer.

CARLOS GONZÁLEZ
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Un aeroport rovellat
“Era una vegada un po-
ble, un poblet qualsevol 
i va succeir que un matí, 
precisament aquest 
matí, quan…”; així co-
mença la pel·lícula Ben-
vingut Mr. Marshall d’en 
Berlanga, i és que recordo 
on era el matí de fa quatre 
anys. Havíem sortit en bici-
cleta, sota l’habitual fred del 
gener, i el nostre objectiu era 
arribar a l’aeroport que s’in-
augurava aquell dia. Els ca-
mins de terra que duien a la 
part més llunyana de les pis-
tes eren plens de cotxes. Al 
perímetre de l’aeroport es-
perava moltíssima gent l’ar-
ribada del primer avió. Cen-
tenars de persones, potser 
milers. La gent allà apinyada 
va començar a aplaudir i un 
gran avió aviat es va situar 
damunt dels nostres caps per 
aterrar. El vam perdre de vis-
ta als pocs segons quan algú 
va començar a dir que no ha-
via aterrat. El petit monticle 
del començament de la pista 
d’aterratge ens impedia veu-

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

re què havia succeït. Efecti-
vament l’avió havia fet veure 
que aterrava per tornar a fer 
la maniobra. 
D’això ja fa quatre anys i 
quan ara arribo a l’aeroport, 
no hi ha ningú, ni als camins, 
ni a l’aparcament ni a l’interi-
or. La primera fotografia que 
faig és de la torre de control. 
Em deixa sorprès l’alt grau de 
rovellament. Entrem dintre i 
davant de les zones de fac-
turació els televisors estan 
encesos però no anuncien 
cap avió. Al bar tampoc hi ha 
ningú. Hi ha un parc infantil 
desert. Els banys estan nets 
com una patena, però buits. 
Al sortir veiem dos guàrdi-
es de seguretat. Sols no hi 
érem. Si aquest lloc estigués 

més a prop de la ciutat, seria 
una sala d’estudi perfecta. Hi 
ha moltes taules, bons banys 
i una màquina de menjar que 
ven bosses de patates amb 
vinagre, deixant clar quins 
són els seus clients.
Diumenge hi haurà molta 
gent, doncs arriben els tu-
ristes anglesos, aquells que 
pujaran ràpid en un autobús 
que els durà a Andorra, al pa-
radís de neu i luxes de l’es-
tranger. Entenc que nosaltres 
paguem un aeroport perquè 
d’altres es lucrin? Què rebem 
a canvi? Emplenarà l’autocar 
el dipòsit en una benzinera 
catalana i faran almenys una 
paradeta a Ponts per do-
nar-los l’opció de provar un 
bon embotit?
Un fotògraf que anava a l’avió 
inaugural comenta la imatge 
de l’estat de la torre de con-
trol rovellada que he penjat 
al Facebook i deixa un bon 
enllaç a una entrevista de l’ar-
quitecte Fermín Vázquez en 
la qual explica aquest projec-
te. Diu que és una fita en el 

domini agrícola amb un edi-
fici que es fon de forma suau 
en el paisatge i que sembla 
surar en l’horitzó una vegada 
sortit de la terra amb el seu 
acer oxidat. Jo miro el paisat-
ge, un lloc meravellós on mai 
he vist res rovellat que ajudi a 
aquesta fusió, i veig un mag-
nífic aeroport que com a llei-
datà no puc emprar.
Recordin el famós discurs 
dels dirigents al poble de 
Berlanga dient: “Jo, com a 
alcalde vostre que sóc, us 
dec una explicació i aquesta 
explicació us la vaig a donar 
perquè us la dec... L’expli-
cació és innecessària perquè 
vosaltres sou intel·ligents i 
llestos... Aneu pensant què 
demanareu als americans 
perquè jo us garanteixo que 
estaran molt temps aquí gas-
tant-se diners”. Doncs ja sa-
beu, aprofiteu per demanar 
que els americans són gene-
rosos, però no idiotes! Uns 
tenen avions per anar a es-
quiar i d’altres un lloc tranquil 
per anar a meditar.

 Si l’aeroport
estigués prop de 
la ciutat, seria 
una sala d’estudi 
perfecta

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

I Netanyahu al capdavant
Diuen que una poma corca-
da, si no es treu a temps, fa 
malbé tot el cistell. Si això 
és així, la manifestació 
feta a París diumenge 
passat, teòricament a 
favor de la llibertat d’ex-
pressió i contra la violèn-
cia extremista, estava més 
podrida que un rocafort de 
vint anys. I és que no tots 
eren Charlie. Ni de bon tros.
La capçalera de la mani-
festació, que oficialment 
va arrencar a dos quarts 
de quatre de la tarda des 
de la Place de la Républi-
que, va aplegar joies de la 
categoria d’Ahmed Davu-
toglu, primer ministre turc; 

Mahmud Abbas, president 
palestí; Mariano Rajoy, pre-
sident espanyol; Modibo 
Keita, primer ministre malià; 
Abdal·là II de Jordània; Ser-
guei Lavrov, ministre d’Ex-
teriors rus; Ewa Kopacz, 
primera ministra polonesa, 
i Benjamin Netanyahu, pri-
mer ministre israelià, entre 
d’altres. Salvant les distàn-
cies i deixant de banda que 
alguns carreguen crims de 
sang sobre la consciència, 
tots plegats tenen en comú 
que, en algun moment dels 
respectius mandats, han re-
primit, castigat, empreso-
nat o coaccionat la premsa 
en detriment de la lliber-

tat d’expressió que teòri-
cament defensaven. Si els 
gairebé quatre milions de 
francesos que van sortir al 
carrer haguessin tingut pre-
sent la dada, potser haurien 
girat cua per no participar 
en una farsa de proporcions 
internacionals.
Ja ho va dir Bernard Hol-
trop, àlies Willem, caricatu-
rista de Charlie Hebdo, en 
una entrevista al diari ho-
landès Volkskrant: “Tenim 
molts amics nous: el Papa, 
la reina Isabel II, Putin... 
Vomitem sobre tota aques-
ta gent que ara diu que és 
amiga nostra”. Això només 
pot dir-ho algú que sap el 

que és passar-s’ho mala-
ment i que, amb falsedat i 
hipocresia, ara rep el suport 
de qui unes setmanes enre-
re l’hauria volgut muts i a la 
gàbia.
Una altra cosa: cinc mili-
ons d’exemplars de Charlie 
Hebdo, traduïts a setze idi-
omes, amb un missatge en 
portada que representa al-
hora l’esperit combatiu de 
la sàtira i el perdó sincer del 
qui sap distingir entre cre-
ient i fanàtic, per a mi, és 
una genialitat sense prece-
dents, perquè bufeteja per 
igual els extremistes de tots 
els bàndols. I això no és fà-
cil.
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L’estranya del 
seient del costat

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Assumptes familiars
transcendentals al 

cotxe

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

El cotxe és una veritable basu-
ra i a casa dels López López, 
més. Mai m’ha agradat con-
duir, em sembla perillós i no 
em refio de la resta de perso-
nes que condueixen i encara 
menys de mi. Si hi ha alguna 
cosa que odio més que pilo-
tar un cotxe és no conduir-lo 
jo i, a sobre, anar als seients 
del darrera. Em vaig treure el 
carnet als 20 anys i conduïa 
esporàdicament fins que vaig 
començar a treballar venent 
ascensors -ja us ho explicaré 
un altre dia- i per nassos no 
passava un dia sense fer més 
de 200 quilòmetres. Aquella 
va ser la meva veritable esco-
la de conducció.
Respecto els límits de veloci-
tat i crec que sóc un conduc-
tor molt prudent. A vegades 
massa. El pitjor dels viatges 
en el cotxe dels López López 
és la senyora que seu al meu 
costat. Al principi m’enganya-
va i em feia creure que era 
la dona amb la que em vaig 
casar aquell matí assolellat 
d’agost en un poblet del Pi-
rineu. És un fet sobrenatural, 
sembla ella. Té el seu aspec-
te, la veu molt similar, traspua 
la mateixa olor a perfum dis-
cret i sembla que em coneix. 
Fa poc vaig descobrir que, en 
realitat, no és ella. Al cotxe 
sempre vaig acompanyat de 
la nena que s’asseu darrera 
i canta nadales, encara que 
sigui estiu i estiguem a 40 
graus. A ella sí que la reconec 
com la meva filla Chloé, però 
just al meu costat s’asseu un 
ésser d’un altre món que ha 
adoptat l’aparença física de 
la meva dona i que em sol 

premiar amb frases com “Cui-
daoooooooo...” o “No ho has 
vist, no em diguis que ho has 
vist perquè no ho has vist”.
Altres vegades murmura: 
“Però que brut ets, has vist 
com tens el cotxe de merda, 
fa fàstic entrar-hi”. La nena 
a darrera segueix tocant els 
nassos amb la seva nadala o 
amb expressions en tercera 
persona: “La Chloé té set, té 
pipi ... no m’agrada”. I l’ésser 
que ha adoptat l’aparença de 
la meva dona contraataca: 
“Avança al camió que em fa 
por... No avancis... Tu estàs 
boig, portes tota la família al 
cotxe”.
Jo segueixo a 100 km/h pel 
carril de la dreta. Lluny que-
den els temps del meu Ford 
Orion quan m’acompanyava 
la meva veritable dona i la 
música del casset que vam 
fer per viatjar i que vaig titu-
lar: “Disc consens per a llargs 
trajectes en cotxe”. Algun dia 
tornaràs a seure al meu cos-
tat. Ceci, t’estaré esperant.

Del cotxe no en vull ni sentir 
parlar. Em fa tanta por que el 
meu el vaig acabar regalant. 
Però inevitablement, a vega-
des cal agafar-lo i aleshores 
l’Alfonso és qui condueix. Si 
queda espai, després podem 
parlar del tipus d’autoescola 
low cost on es devia treure 
el carnet de conduir i on la 
lliçó sobre conducció suau 
per ciutat, sense anar a cop 
de frenada, no la van donar. 
No descarto que, per estalvi-
ar en hores de pràctiques, fes 
directament un curs de con-
ducció de risc, d’aquells que 
t’ensenyen a pilotar el cotxe 
amb neu, aigua o obstacles. 
Quin mareig cada cop que 
anem de casa al súper!
Però una cosa se li ha de re-
conèixer, per carretera l’Al-
fonso segueix al peu de la 
lletra la senyalització. No ha 
arribat cap multa en vint anys 
i dubto molt que els radars 
l’enxampin mai de la vida per 
excés de velocitat. Fins i tot 
els amics es desesperen quan

viatgen amb nosaltres, però 
l’Alfonso ho té molt clar, 
si la carretera marca 100, 
nosaltres anem a una mica 
menys de 100. D’acord que, 
a vegades, aquesta mica són 
80, però amb la meva por, la 
nena darrera i la seva poca 
traça, més val anar amb peus 
de plom i aguantar els impro-
peris de la resta de conduc-
tors que semblen tenir molta 
pressa.
Ara bé, el gran avantatge 
dels viatges llargs és que 
l’Alfonso queda encaixo-
nat al seient del conductor 
i no té escapatòria. Sí o sí li 
toca escoltar-me i de segui-
da s’ho veu a sobre: “Ya me 
vas a dar la brasa, ¿verdad?”. 
És el moment que aprofito 
per recuperar totes aquelles 
converses que defuig a casa 
i que jo m’apunto a la meva 
llibreteta imaginària de con-
verses pendents per discutir 
al cotxe. Tinc clar que quan 
fa cinc minuts que l’avorrei-
xo amb els meus assumptes 
transcendentals familiars, 
desconnecta i engega el ro-
bot de dins el cap que li fa 
pip-pu-pip-pu-pip per no 
sentir-me. Amb els anys he 
anat perfeccionant les tèc-
niques per recuperar la seva 
atenció, i és que, mentre 
per la vora ens avança fins i 
tot algun camió indignat de 
trobar-se algú més lent que 
el seu propi tràiler, a mi em 
fa por que s’adormi. En seria 
capaç. Un cop es va adormir 
al terra del menjador jugant 
amb el gos. Així, la tècnica 
infal·lible per evitar-ho és no 
parar de “donar-li la brasa”.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu
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 Lleida es converteix en 
la primera ciutat de l’Estat 
que estrena el DNI 3.0

12·01
CULTURA

Presenten a Lleida 
el primer diccionari 
de dones creadores

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Universitat de Lleida va 
acollir el passat divendres 
la presentació del primer 
diccionari que glossa les 
dones creadores de tots els 
temps i d’arreu del món. 
L’ha elaborat la professora 
emèrita a l’Escola Normal 
Superior de París Béatrice 
Didier, juntament amb An-
toniette Fouque i Mireille 
Calle-Gruber. Es tracta de 
la primera obra al món que 
reuneix més de 10.000 do-
nes de tots els continents i 
segles que, ja sigui per la 
seva personalitat, per les 
seves obres o pels seus 
combats, han marcat el seu 
temps i han obert camins 
nous en els diferents àmbits 
de l’activitat humana.
Patrocinat per la UNESCO 
i editat per Des femmes, 
aquest diccionari de tres 
volums de 1.600 pàgines 
cadascun es divideix en vuit 
apartats.  

El nou document incorpora més mesures de seguretat

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida ha estat la primera ciu-
tat de l’Estat espanyol on s’ha 
posat en marxa el DNI 3.0, 
que permet la transmissió de 
dades a alta velocitat i incor-
pora més mesures de segure-
tat, com la doble fotografia. 
El ministre de l’Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, va viatjar 
fins a la capital del Segrià per 
presentar el nou document 
d’identitat, que s’anirà este-
nent gradualment per tot l’Es-
tat durant el 2015. La nedado-
ra olímpica, Mireia Belmonte, 
va ser la primera ciutadana en 
rebre el nou carnet. 
En un multitudinari acte a la 
Comissaria Provincial de Llei-
da, Fernández Díaz va expli-

car que es tracta d’un DNI 
que incorpora un xip certificat 
com a dispositiu de seguretat, 
amb més capacitat i velocitat, 
i va avançar que té la mateixa 

La nedadora Mi-
reia Belmonte ha 
estat la primera 
ciutadana amb 
el nou DNI 3.0. 
Foto: Ares Valdés

validesa jurídica que una firma 
manuscrita. Aquestes innova-
cions permetran facilitar l’ús 
del DNI en smartphones i tau-
letes electròniques, així com 

ser compatible amb diverses 
aplicacions, que permetran, 
per exemple, saber l’estat de 
les multes de tràfic, localitzar 
una persona que es troba a 
l’estranger o signar autorit-
zacions infantils. El nou DNI 
incorpora també nous holo-
gràfics i mesures de seguretat 
que faran més difícil “la seva 
falsificació i la seva suplanta-
ció”. 
La vigència del carnet serà de 
cinc anys, en comptes dels 
deu anys actuals, i el docu-
ment no tindrà cap cost addi-
cional per als ciutadans.

SOCIETAT

Hasél se salva de
declarar per un error 
en la notificació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La declaració del raper Pa-
blo Hasél per haver amena-
çat de mort l’alcalde Ros en 
una cançó es va ajornar per 
un error de notificació. Es 
farà el dia 26 de gener. 

SOCIETAT

El Col·legi de Veterinaris de Lleida 
recull firmes contra la pujada de l’IVA

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Col·legi de Veterinaris de 
Lleida, de forma conjunta 
amb el Consell de Col·legis 
Veterinaris de Catalunya ha 
posat en marxa una campa-
nya de recollida de signatures 
per demanar una rebaixa de 
l’IVA dels serveis veterinaris. 
Demanen que es rebaixi al ti-

pus reduït comú dels serveis 
sanitaris. L’any 2012 l’IVA va 
passar del tipus reduït (8%) 
al nou tipus general (21%) i, 
segons constaten, això ha 
provocat que molts propi-
etaris no puguin fer front a 
l’augment del cost que com-
porta la tinença d’un animal 
en condicions de salut ade-
quades i hagi incrementat  
l’abandonament d’animals.

POLÍTICA

El Comú de Lleida busca visions en 
comú

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Comú de Lleida va viure 
el passat dissabte una jorna-
da per explicar a la gent de 
la capital del Segrià el seu 
projecte per a les municipals. 
Segons els seus integrants, 
van constatar la il·lusió com-
partida per donar forma a 
una candidatura ciutadana. 

L’agrupació té per objectiu 
superar les 2.000 adhesions 
abans del mes de març. A 
més, Podem Lleida s’ha in-
tegrat al Comú de Lleida. El 
resultat s’extreu de la votació 
telemàtica que va organitzar 
la formació i que es va tancar 
amb dinou vots favorables 
al Comú i disset favorables 
a Crida per Lleida, col·lectiu 
del qual forma part la CUP.

7accents.cat
www. el que hem fet 

bullir a la web 
aquesta setmana
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SOCIETAT

La Paeria enderroca 
l’edifici municipal del 
carrer Maranyosa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida va 
iniciar el passat dilluns l’en·
derroc de l’edifici situat al 
número 12 del carrer Ma·
ranyosa del centre històric 
després que l’informe tèc·
nic constatés el seu estat 
de ruïna. L’immoble acollia 
a la planta baixa les ofici·
nes d’atenció social de la 
Paeria, que van haver de 
ser desallotjades de forma 
preventiva a principis de 
desembre i que estan ubi·
cats des de llavors, provi·
sionalment, al Centre Cívic 
de l’Ereta. Amb aquest, ja 
són tretze els immobles de·
molits durant l’últim any al 
centre històric.

SOCIETAT

El Teatre de la 
Llotja incentiva les 
donacions de sang

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Teatre de la Llotja col·
labora amb la Marató de 
Donants de Sang 2.0. La 
nova edició de la campa·
nya Sang per Cultura, que 
s’ha activat el dia 13 i fins 
al 17 de gener, consisteix 
que cada persona que doni 
sang a Lleida obtindrà una 
entrada gratuïta per a l’es·
pectacle L’orfe del clan dels 
Zhao, que tindrà lloc al Te·
atre de la Llotja el mateix 
dissabte 17 de gener.

13·01
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Recollida exprés

Servei de recollida 
d’olis usats, 
de cuina i motor

Recicla

Dóna valor
a l’oli del teu 
motor i de la 
cuina

Regenerem els 
teus olis usats 
de cuina i de 
motor

Convertim l’oli 
usat en un nou 
producte net

Recollida d’olis usats de cuina i de motor

Tel. 973 21 07 21 · olicat@lleida.org

Gestió certificada

Recollida d’olis usats 
de cuina i de motor

POLÍTICA

Mas anuncia eleccions per al 27 
de setembre amb llistes separades

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El president de la Generalitat, 
Artur Mas, va anunciar aquest 
dimecres que les eleccions al 
Parlament s’avançaran al 27 

14·01

de setembre del 2015, amb 
llistes separades i un full de 
ruta en comú.
Mas va acordar amb el presi·
dent d’ERC, Oriol Junqueras, 
que els comicis siguin després 
de l’estiu i va escollir aquesta 

data perquè farà tot just un 
any que va signar el decret de 
convocatòria de la consulta 
del 9 de novembre. El primer 
dia de campanya electoral 
s’estableix per a l’Onze de 
Setembre. També va anunciar 

que el Govern i ERC reafirmen 
l’acord de legislatura signat fa 
dos anys i reactivaran les con·
verses en els propers dies per 
aprovar els pressupostos. Així 
mateix, Mas va anunciar que 
l’acord suposa que les forces 
polítiques sobiranistes ani·
ran en llistes separades però 
no solament amb un punt en 
comú sinó “amb un full de 
ruta compartit” de cara a la 
independència de Catalunya 
que s’està negociant entre 
CDC, ERC i altres partits. 



Dos accidents amb cinc 
camions i un cotxe implicats 
causen tres ferits a l’AP-2 

14·01

ECONOMIA

La boira obliga a 
desviar els vols de 
l’aeroport d’Alguaire

 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

L’aeroport de Lleida-Al-
guaire va haver de desviar 
aquest diumenge, per se-
gon dia consecutiu, els vols 
que havien d’aterrar al Se-
grià a causa de la boira. 
Els vols xàrter del turo-
perador britànic Thomas 
Cook van haver d’aterrar 
a l’aeroport de Reus, com 
dissabte ja va fer el primer 
vol d’hivern de la compa-
nyia israeliana Arkia, que va 
ser desviat a l’aeroport del 
Prat. La situació anticiclòni-
ca provoca que la manca de 
visibilitat sigui constant a la 
plana de Lleida, amb espe-
cial densitat al Segrià, el 
Pla d’Urgell i les Garrigues. 
Reñé, Ros i Simó proposen 
estudiar millores en l’an-
tiboira d’Alguaire mentre 
que la Generalitat insisteix 
que la desviació de vols en-
tra dins la previsió.
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Les dues topades es produeixen a una distància de
30 metres a l’altura de la població de Castelldans

 REDACCIÓ
 CASTELLDANS

www.7accents.cat

Els Bombers de la Generalitat 
van treballar durant el matí 
de dimecres en dos accidents 
que es van produir a l’AP-2 a 
Castelldans, en sentit cap a 
Barcelona, amb un total de 
cinc camions i un turisme im-
plicats. 
Segons el Servei Català de 
Trànsit, la primera topada 
entre tres camions es va pro-

duir al punt quilomètric 158 
de l’AP-2. En el xoc, dos con-
ductors van quedar atrapats 
i van haver de ser rescatats 
pels Bombers, un amb un cop 
a l’abdomen i l’altre amb una 
fractura de fèmur.
El segon sinistre va tenir lloc 
a uns 30 metres de distància 
del primer entre dos camions 
i un cotxe on hi viatjaven dues 
persones. 
Com a conseqüència dels im-
pactes dues persones van re-
sultar ferides greus i una lleu.  
Tot apunta que els accidents 

Els Bombers van haver de rescatar dos dels conductors. (Foto: Bombers) 

s’haurien produït per la poca 
visibilitat de la via que hi havia 
a primera hora del matí a cau-
sa de la boira.
Diverses dotacions dels Bom-
bers, així com els Mossos 
d’Esquadra i ambulàncies del 
SEM, es van desplaçar fins al 
lloc dels sinistres i el trànsit 
es va desviar per l’interior de 
la població. Segons Trànsit, 
la circulació per l’AP-2 a Cas-
telldans va quedar restablerta 
a les dues del migdia després 
d’estar set hores tallada a cau-
sa de l’accident.

ECONOMIA

Solsona subvenciona 
la creació de setze 
noves empreses

 REDACCIÓ
 SOLSONA

L’Ajuntament de Solsona 
ha ajudat a la creació de 
setze noves empreses i a la 
modernització de set més 
d’existents el 2014. En con-
cret, s’han atorgat 23.127 
euros d’ajuts per a la crea-
ció d’ocupació.

ECONOMIA

Validen els plans d’energia sostenible 
de Tàrrega, Juneda i la Portella

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

El Joint Research Center 
(JRC), òrgan delegat per 
la Comissió Europea amb 
l’objectiu d’avaluar els Plans 
d’Energia Sostenible, ha 
aprovat els tres primers plans 
de la demarcació de Lleida, 
corresponents a Tàrrega, Ju-
neda i la Portella. Un reco-
neixement que assegura que 
el procediment emprat per 

reduir la despesa energètica 
dels consistoris és l’adequat. 
Aquests tres consistoris for-
men part del centenar d’ajun-
taments que es van afegir a 
la proposta del Pacte dels Al-
caldes, una iniciativa europea 
i gestionada a Lleida a través 
de la Diputació que neix per 
implicar els governs locals en 
la lluita contra el canvi climà-
tic mitjançant la reducció en 
un 20% de l’emissió de CO2 
per a l’any 2020.

ECONOMIA

La Fira de l’Oli de les Garrigues 
comptarà amb 75 actes i 150 estands

 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

La 52a Fira de l’Oli Qualitat 
Verge Extra de les Borges 
Blanques tindrà més de 6.300 
m2 d’exposició, amb 75 acti-
vitats, i disposarà de 150 es-
tands, amb el 100% d’ocupa-
ció ja assolit des de principis 
de desembre. El certamen 
tindrà lloc el 16, 17 i 18 de 
gener a les Borges Blanques 
i, per primer cop, compta 

amb l’agermanament de la 
Fruita de Lleida. L’encarre-
gat d’apadrinar aquest ager-
manament serà el catedràtic 
emèrit de Lingüística Gene-
ral, Sebastià Serrano.
La 52a edició compta amb la 
incorporació d’una mascota, 
l’Oliveta, i un plató de tele-
visió.
Per primera vegada hi parti-
cipen distribuïdors europeus 
de productes agroalimentaris 
de qualitat.

09·0114·019·01
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SOCIETAT

Unitat d’Aran vol 
millorar l’accés a 
Baqueira-Beret

 REDACCIÓ
 VIELHA

Unitat d’Aran va demanar 
a la Generalitat el passat 
dimecres la millora de la 
C-28 per facilitar el flux de 
vehicles que accedeixen a 
l’estació de Baqueira Be-
ret, segons va anunciar el 
seu secretari general, Paco 
Boya, en un comunicat. Per 
això, va proposar recuperar 
accions del Pla director ur-
banístic de la Val d’Aran, en 
les quals ja preveia un car-
ril addicional per a aquesta 
via. 
Aquest carril s’utilitzaria de 
manera reversible en fun-
ció del nombre d’esquia-
dors o reservat, segons les 
necessitats del moment, 
exclusivament al bus, com 
a solució contínua en tots 
els trams de la carretera 
des de Vielha fins a Beret. 
L’exsíndic del Conselh Ge-
nerau d’Aran considera que 
aquest carril podria estar 
destinat al pas de bicicletes 
durant la temporada d’es-
tiu.
En el Pla també s’optava 
per la construcció de la va-
riant d’Arties, el nucli més 
conflictiu quan es registra 
una major afluència turís-
tica. Per això, proposen 
millorar i incrementar el 
sistema de transport públic 
com la forma més fàcil per 
poder-se desplaçar per la 
C-28. 
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El Lleida Esportiu es 
consolida a la zona de play-off
11·01

Els homes d’Imanol Idiakez remunten un resultat advers
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un Lleida Esportiu valent i 
aguerrit es va consolidar en 
zona de play-off amb una 
gran remuntada al Camp 
d’Esports sobre el RCD Es-
panyol B (2-1), qui va superar 
a la classificació i es va situar 
en tercera posició. Amb una 
demostració de caràcter, cre-
ença, afany i fe, empesos per 
un públic connectat, els blaus 
van encadenar una nova vic-
tòria a casa completant una 
de les millors segones mei-
tats del campionat, guanyant 
d’aquesta manera el gol ave-
rage particular a un rival di-
recte com el filial periquito.
Malgrat que els dos equips 
van plantejar un partit de toc i 
combinació, van ser els d’Ima-
nol Idiakez qui, al llarg dels 
primers compassos, van dur la 
iniciativa del joc. No obstant 
això, el conjunt de la Terra 
Ferma, avançat el període, va 
patir un contratemps inespe-
rat quan Pedro Baquero, en 
un intent de refús, va marcar 
en pròpia porteria, després 
d’una jugada lateral de Julian 
Luque.
En la represa, però, els del 
Segrià, decidits, van posar en 
setge l’àrea contrària, amb 
un avís clar d’Albístegui que 

Moment de la 
celebració del gol 
aconseguit per 
Ekhi.
Font: www.pera-
delleida.com

HOQUEI

Empat de l’ICG 
Lleida i greu lesió 
d’Andreu Tomàs

 Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
repetir l’empat a tres gols 
amb què va acabar la pri-
mera volta de la competi-
ció. Els llistats van treure 
un punt de la visita del CP 
Voltegrà al pavelló muni-
cipal Onze de Setembre 
i, d’aquesta manera, ja su-
men un total de tres em-
pats aquesta temporada. 
Els gols locals van arribar 
en la primera part. L’1-0 el 
va signar Andreu Tomàs, 
quan restaven 18:22 per 
acabar el primer temps. El 
conjunt d’Albert Folguera 
va mantenir la intensitat i, 
així, a 13:34, Manu Necchi 
va fer el 2-0, mentre que 
Lluís Rodero va fer el 3-0 
quan quedaven 7:13 per 
arribar al descans. El con-
junt visitant no va abaixar 
els braços i Albert Grau va 
aconseguir retallar distàn-
cies amb el 3-1 (4:12).
En la segona meitat, el 
Voltregà es va mostrar 
molt més efectiu i gràcies 
a Tirso Gómez (9:50 per 
finalitzar l’enfrontament) i 
Eric Vargas (3:08) va em-
patar el partit amb el de-
finitiu 3-3.
La mala noticia de l’enfron-
tament disputat al pavelló 
lleidatà va ser la lesió del 
jugador ilerdenc Andreu 
Tomàs, que va patir una lu-
xació al braç, per la qual va 
haver de ser traslladat a la 
clínica Montserrat. El llei-
datà estarà entre dos i tres 
mesos de baixa i el club ha 
decidit fer fitxa als juvenils 
Roc Llisa i Deri Mataix.

11·01

BÀSQUET

LaFEB sanciona l’Actel Força Lleida 
amb 800 euros per no pagar l’arbitratge

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Federació Espanyola de 
Bàsquet (FEB) va sancionar 
amb 800 euros de multa l’Ac-
tel Força Lleida per no pagar 
els arbitratges de la compe-
tició. “Érem conscients que 
podia haver-hi una multa si no 
pagàvem, però hi ha hagut 
altres prioritats que ens han 
fet impossible pagar”, va ma-
nifestar el gerent de l’entitat 

13·01

Koke va treure a córner amb 
una gran volada. La reacció 
era evident. Ekhi es va encar-
regar de materialitzar-la amb 
un cop de cap per sobre del 
porter, en una falta lateral ser-
vida per Fuster, i Chamorro 
de segellar-la també de cap 
amb una rematada acrobàti-
ca al pal llarg, aprofitant una 
centrada de Miramón. Els de 
Ponent, tot i acabar amb deu 
per l’expulsió de Fornies, van 
conservar aquest avantatge 
fins al final, amb intensitat 
i agressivitat. Tothom està 
mentalitzat de cara al xoc 
contra el Zaragoza B.

lleidatana, Ramon Bordas. En 
aquest sentit, ha denunciat 
que el club encara està pen-
dent de rebre l’ajuda institu-
cional procedent de l’Ajunta-
ment de Lleida i la Diputació 
que es va acordar el juliol. 
Aquesta demora ha fet que 
els problemes extraesportius 
tornin a ser els protagonis-
tes. En l’àmbit estrictament 
esportiu, després de dues vic-
tòries i un descans, els homes 
de Joaquín Prado reben el 
Clínicas Rincón. Un àrbitre assenyala falta. Foto: Actel Força Lleida

Els del 
Segrià van 

signar un bon 
partit contra 
l’Espanyol B
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Primera derrota 
de l’any del Flor de 
Vimbodí Pardinyes 

10·01

Els lleidatans acaben perdent per 81-74
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va perdre a la pista del BC 
Morabanc Andorra B en el 
primer partit de l’any 2015, 
per 81-74, després d’un úl-
tim quart desencertat que va 
condemnar els jugadors llei-
datans.
En els primers vint minuts de 
partit, el Flor de Vimbodí Par-
dinyes va anar quasi sempre 
per davant en el marcador. 
De fet, en la primera  part es 
va veure un conjunt lleidatà  
amb una bona concentració 
en atac i amb un bon ritme, 
malgrat la intensitat defensiva 
dels andorrans. Així, els locals 
van arribar al descans amb un 
marcador favorable de 35-40. 
En la represa, el Flor de Vim-
bodí va sortir molt encertat 
a cistella, controlant 
el rebot i acom-
panyat d’un 
desencert de 
l’equip local, 
en el tram 
inicial del 
tercer quart. 
En el darrer 
quart, el Flor 
de Vimbodí 
Pardinyes es va 

arribar a situar tretze punts 
per sobre dels locals (53-66), 

quan restaven en-
cara vuit minuts 

per finalitzar 
el partit. 
Però en els 
d a r r e r s 
minuts de 
l’enfronta-
ment, els 

l leidatans 
van veure 

com, quan 

El tècnic del Flor 
de Vimbodí Par-
dinyes dóna ins-
truccions als seus 
jugadors durant 
un enfrontament 
al Barris Nord.
Foto: CB Par-
dinyes

faltaven  quatre minuts, els 
andorrans empataven a 68 i, 
finalment, acabaven remun-
tant el resultat advers.

NATACIÓ

Belmonte: “La 
natació a Espanya 
està molt bé”

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La nedadora olímpica Mi-
reia Belmonte s’ha conver-
tit en tot un referent dins 
de l’esport nacional i in-
ternacional. Per molts, és 
l’abanderada de l’esport 
femení a Espanya. A Lleida, 
en la presentació del DNI 
3.0, va explicar que “la na-
tació a Espanya està molt 
bé i, per sort, tenim molta 
gent de la pedrera que va 
empenyent amb força”. 
Pel que fa als nombrosos 
títols que va aconseguir al 
llarg del 2014, Belmonte 
va reconèixer que “ha es-
tat un any molt bo espor-
tivament. M’ha servit molt 
per aprendre coses noves 
i gaudir del que he entre-
nat”. En aquest sentit, va 
manifestar que “les dones 
vam fer un bon paper l’any 
passat. És una bona ges-
ta la que vam fer i espero 
que segueixi igual”.

12·01

TENNIS

Ares Teixidó, campiona de la 
primera prova del Rafa Nadal Tour

 REDACCIÓ
 BARCELONA

www.7accents.cat

Ares Teixidó (CT Lleida) va 
començar l’any 2015 amb 
força. La jugadora del Cen-
tre de Tecnificació de la Fe-
deració Catalana de Tennis a 
Lleida es va proclamar cam-
piona de la primera prova 
puntuable per al prestigiós 

Rafa Nadal Tour, el circuit de 
tennis més important per a 
tennistes joves que hi ha a 
Espanya i que està apadrinat 
pel tennista de Manacor. La 
lleidatana va sumar el títol 
de la categoria sub-14 a les 
pistes del Reial Club Tennis 
Barcelona, després de des-
fer-se en la final de Maria 
Pagès (Cercle Sabadellès) 
per 6-4 i 6-1.

10·01
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El Morabanc 
Andorra B va 
remuntar en 
l’últim tram 

del partit

FREESTYLE

Marc Pinyol fa 
història amb un 
truc mai fet abans

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El pilot lleidatà de fre-
estyle, Marc Pinyol, ha fet 
història en executar l’In-
side Roll, un truc mai fet 
abans i inventat per la for-
mació InsideFMX. El jove 
ilerdenc i els seus com-
panys d’equip estan fent 
un salt qualitatiu.

13·01

ATLETISME

El Lleida UA suma 
sis victòries al 
català de clubs B

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Unió Atlètica va 
aconseguir sis victòries al 
campionat de Catalunya 
de clubs B de pista cober-
ta. Els triomfs en la cate-
goria femenina van ser per 
a Meritxell Pérez en perxa, 
Alba Aguilà en 60 tanques 
i Llúcia Sánchez en pes. En 
nois, les victòries van ser 
per a Cvetomir Kirov en la 
prova de 60 tanques; per a 
Àlex Méndez en 800 me-
tres llisos, i per a l’equip 
format per Tatan Vidal, 
Aniol Pujolrás, Omar Als-
haeb i Adrian Revilla en 
relleu 4x200. 

11·01

realitzem reunions de 
productes eròtics, 

organitzem festes, sopars, 
comiats, llenceria, 

pastissos eròtics

Maite 640556962
organitza la teva reunió i 

emporta’t un detall... informa’t



Llegendes
del futbol

El crack que va 
dir NO a Pinochet

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

La trajectòria del Colo-Colo 
a la Copa Libertadores de 
1973 donaria per escriure un 
llibre, però faig un petit re-
sum i aprofito per recomanar 
un excel·lent documental, fà-
cil de trobar i en què ho ex-
pliquen tot molt bé: Sabor 
a Victoria. Xile estava aquell 
any a vora del precipici, amb 
una societat dividida, el go-
vern d’Allende agonitzant, 
l’Escola de Chicago esperant 
per fer-se amb la presa, man-
cança d’aliments, disturbis 
i interminables vagues que 
paralitzaven el país. Els xilens 
només es posaven d’acord en 
un tema, el futbol i el Colo-
Colo, que lluitava per fer-se 
amb el títol continental. Fins 
i tot es diu que van retardar 
el cop d’estat de Pinochet i 
que aquest no va poder go-
vernar fins que va acabar el 
torneig. L’equip xilè, després 
d’uns mesos memorables, 
va perdre el tercer partit, el 
de desempat, la final davant 
l’Independente d’Avellaneda, 
però les seves actuacions van 
quedar en el record, sobretot 
les d’un jove amb bigoti que 
va ser el màxim golejador del 
torneig i que va deixar imat-
ges mítiques, com el gol a 
Maracanà davant del Botafo-
go en les semifinals, l’inobli-
dable no-gol que li donava la 
victòria a la final però que va 
ser anul·lat de manera incom-
prensible o el golàs contra 
l’Unión Española que va ser 
el naixement de la cèlebre ex-
pressió” ¡¡Se pasó, se pasó!!”, 
en referència a les meravelles 
que exhibia.

Carlos Caszely, nascut a San-
tiago de Xile el 1950, no no-
més va ser un geni de la pilota, 
“El Rey del Metro Cuadrado”, 
un davanter implacable i ex-
quisit que no només va mar-
car registres golejadors enca-
ra no superats, sinó també un 
home atacat pel poder però 
orgullós i compromès malgrat 
els cops soferts. Un home que 
va negar-se a donar la mà a 
Pinochet quan aquest ja era 
dictador i que va pagar molt 
cara la seva visible oposició, 
no en les seves pròpies carns, 
sinó on fa més mal, en les de 
la seva mare, que va ser tortu-
rada quan jugava a Espanya.
Però tornem al futbol. El 1973, 
amb 23 anys, era ja un veterà 
que havia debutat amb 17 i 
que tenia un sac de gols i dos 
campionats de lliga a la but-
xaca, però en aquella Copa 
Libertadores va ser quan 
Europa el va des-
cobrir i molts 
equips van 
voler fit-
x a r - l o . 
D e s -
p r é s 
d ’ u n a 
curiosa 
negoci-
ació, va 
ser el Lle-
vant, que ni 
tan sols estava 
la 1a Divisió, qui 
va endur-se’l 
pagant, això 
sí, una xifra 
espectacular, 
8 milions de 
pessetes. Allí 
va jugar dos 
anys fins que 
va fitxar per l’Es-

panyol, on va estar tres tem-
porades marcant gols quan 
li deixaven les lesions. El Ge-
rente, sobrenom im-
posat a Espanya, 
va deixar un 
gran record a 
les dues afici-
ons.
Abans del 
traspàs en-
tre el Llevant 
i l’Espanyol, 
Caszely va par-
ticipar en el Mun-
dial d’Alemanya, però 
no va tenir sort i va passar a la 
història per ser el primer juga-
dor en rebre una targeta ver-
mella en un Mundial. Va ser la 
típica falta d’un davanter fart 
d’un defensa que li ha donat 
trenta puntades, en aquest 
cas l’alemany Berti Vogts, co-
negut com El Terrier per la 
seva duresa i per altres mar-

catges famosos com el que 
va fer a Cruyff. Pitjor 

(per ser benèvol) va 
ser la reacció de 

la premsa oficia-
lista a Xile, que 
va titular amb 
ironia i mal 
gust: “Caszely, 
expulsat per 

no respectar els 
drets humans”.

Després del pas 
pel futbol es-

panyol, va 
tornar al 
seu es-
t i m a t 
C o l o -
Colo, on 
va iniciar 

una nova 
d i n a s t i a , 

que va inclou-

re tres lligues i tres trofeus 
de màxim golejador, a més 
d’un subcampionat de la 
Copa Amèrica amb la selec-
ció el 1979. Va tenir, això sí, 
una altra mala experiència en 
el Mundial d’Espanya ’82 i va 
tornar a entrar als llibres per 
un fet desafortunat en fallar 
un penal contra Àustria (la 
mateixa Àustria que dies des-
prés va fer el pacte amb Ale-
manya que vam explicar en 
el capítol de Mekhloufi) del 
qual Xile no es va recuperar. 
La premsa, un altre cop, no va 
tenir pietat.
Un any després de la seva re-
tirada, el 1988, va participar 
activament en la campanya 
del NO del plebiscit per deci-
dir si Pinochet continuava i va 
aparèixer en un famós anunci 
amb la seva mare on es feia 
públic que havia patit tortu-
res. Qui sap la influència que 
va poder tenir un dels pocs 
esportistes que es va atrevir 
a manifestar-se públicament 
en una votació que es va re-
soldre un marge tan estret... 
Sense deixar d’estar al vol-
tant del futbol, no va voler 
encasellar-se i va fer de tot. 
Actualment, amb 64 anys, és 
agregat de premsa de Xile a 
Espanya.

: 1967_ Debuta al 
Colo-Colo.
: 1973_ Amb 
l’equip xilè, es 
queda a un pas de 
la Copa Libertado-
res i n’és el màxim 
golejador.
: 1973/78_ Juga a 
Espanya, primer al 
Llevant i després a 
l’Espanyol.
: 1978_ Torna al 
Colo-Colo i co-
mença un època 
daurada.
: 1979_ Arriba a 
la final de la Copa 
Amèrica amb la 
selecció xilena.
: 1982_ Com al 
74, juga el Mundi-
al sense sort.

És el primer 
que va rebre 
una targeta 
vermella en 
un Mundial
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La dictadura 
va torturar 

la seva mare 
quan jugava a 

Espanya

Carlos 
Caszely

TRAJECTÒRIA
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MAS ANUNCIA 
ELECCIONS EL 27 DE 
SETEMBRE

Roma no es va fer en un dia!!! 
Setembre és una bona data i 
hi haurà temps de fer peda-
gogia!!!
Montse Roca

Durant aquests mesos des-
pullarem Podemos i la gent 
veurà que és l’arma secreta 
de l’Estat espanyol per fer 
trontollar el procés, directa 
o indirectament, l’objectiu 
d’aquest partit era fer callar 
l’independentisme català, 
Rajoy i Sànchez, busqueu una 

altra estratègia...
Xavier Minguella 

EL SETMANARI 
‘CHARLIE HEBDO’ 
RESPON L’ATEMPTAT 
AMB MÉS SÀTIRA

No puc creure la quantitat 
de comentaris intolerants 
que es poden arribar a llegir! 
La democràcia vol dir poder 
riure de tots els afers sense 
tenir cap mena de por! Je 
suis Charlie!!!
Arnau Ferrer

Una cosa és la lluita per la 
llibertat d’expressió i contra 
el terrorisme i el gihadisme 
i una altra és contínuament 
publicar caricatures que ofe-
nen no només a uns putos 
terroristes sinó també a 
milions de musulmans si-
guin o no radicals. Des 
de l’inici de l’Islam 
les representacions 
d´Alà i de Mahoma 
es consideren una 
blasfèmia. Als 

occidentals ens pot semblar 
arcaic però, que collons, una 
mica de respecte, no? 
Dani Planas

DIRIGENTS DEL MÓN 
RECLAMEN LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ

Certament veure a 
Fernández Díaz manifestar-se 
per la llibertat d’expressió i 
contra el fanatisme és 

vomitiu com a poc!!!
Joel Clusells

Jo treballo amb musulmans 
tots els dies i no tinc cap 
problema, el problema són 
els radicalismes que contami-
nen totes les fes... Són 
bona gent 

com ho podem ser nosaltres i 
potser més purs que nosal-
tres. A. Figueras

Avui Paris és la capital de la 
hipocresia.
Enric Bonmatí

ELECCIONS EL 27 DE 
SETEMBRE

Els q heu perdut la paciècia 
i avui esteu tan emprenyats, 
realment us ve de 8 mesos 
quan fa 300 anys q esperem?
#indepesdepacotilla 
@aidyl62

Això sembla el Senyor dels 
Anells: salvant les batalles 
a l’últim moment, plorant 
i plens d’esgarrapades 
#27S2015
@jireves 

Digueu-me paranoic, però 
el #27S2015 és pont a BCN 
i Hospitalet (terra hostil pel 
sobiranisme). Estratègia per 
reduir el vot no indepe?
@Springrovian

DIRIGENTS DEL MÓN 
RECLAMEN LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ 
Cómo se puede cerrar Egun-
karia, secuestrar 
elJueves, prohibir votar en 
Cataluña, detener tuiteros 

y a la vez 
defender 
libertad de 
expresión?
@informati-
vostv

La mayor 
parte de los 
franceses 
no ha ido a 
la manifes-
tación, de 
lo que Rajoy 
deduce que la 
mayoría silen-
ciosa está con 
los terroristas.
@gerardotc 

LA  GUÀRDIA 
CIVIL DETÉ 
ADVOCATS D’ETA

— ¿Y por qué me detie-
nen? — Eres abogado de 
la ETA. — No. Soy aboga-
do, a secas. — ¡Resistencia a 
la autoridad! #MarcaEspaña
@Marta_catalonia 

INTERPRETACIONS 
SUIS GENERIS .@AliciaS-
Camacho: “Catalunya ha for-
mat part sempre d’Espanya, 
ja des dels ibers”. Cada cop 
que parla, mor un historiador. 
#AliciaDemanaPerdó
@pilarcarracelas

xavierlorenzo

montsebetriu
gatadenit

miquelcomes

oriol_caru_

marnuevo

onatime7

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5
6

Natació

‘Running’

Zumba

Fitnes

Ioga

Pilates

1. Nedar és un bon esport 
per mantenir-se físicament i, 
per tant, practicar els dife-
rents estils de natació aug-
menta la resistència cardio-
vascular.

2. L’spinning és una activitat 
d’alta intensitat energètica 
que consisteix a pedalar en 
una bicicleta estàtica al ritme 
de la música i seguint les 
consignes d’un tècnic. 

3. El Zumba és un programa 
d’exercicis de ball inspirats en 
la música llatina com la salsa, 
el merengue, la cúmbia, el 
reggaeton i la samba.

4. El pilates és un mètode 
d’acondicionament físic sense 
impacte articular, basat en 
moviments controlats i fluids 
que mantenen una connexió 
entre la ment i el cos. 

5. El ioga treballa integralment el cos (cos-
ment-esperit) i s’experimenten diferents ma-
neres de connectar amb aquesta disciplina: 
respiracions, sèries dinàmiques, etc. 

6. El fitnes són activitats físiques que, per 
regla general, es duen a terme en espais 
esportius específics, com poden ser les sales 
de musculació.

7. El running és sortir a córrer a l’aire lliure, 
com s’ha fet tot la vida, però es pot afegir 
més emoció completant un circuit seguint la 
programació específica segons el nivell.

destaquem 
7 activitats que permeten man-
tenir-nos en forma, sobretot 
ara que ha començat l’any i fer 
exercici s’ha convertit en un dels 
propòsits per excel·lència de tots 
els lleidatans.
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‘Spinning’



Les ones es formen pels forts 
vents que es produeixen 

lluny. També poden for-
mar-se per sismes sub-
marins, corrents, marees 
o erupcions volcàniques 

submarines. El vent tam-
bé pot influir.  

? Per què 
exploten els 
volcans de la 
terra??

Les erupcions dels volcans es produeixen perquè 
aquests connecten directament la superfície terres-
tre amb l’interior de la terra, on s’acumula una gran 
quantitat de roca fosa que es coneix com a mag-
ma en grans cambres subterrànies. La temperatura 
d’aquesta cambra està entre els 700 i els 1.200 ºC, 
i quan puja la pressió del gas en aquestes enormes 
coves el magma busca una via de sortida, el volcà.
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els 7
perquès ?

Per què s’encenen les bombetes 
incandescents que tenim a casa??

El fun-
c i o n a -
ment de 
la bombeta 
incandescent, la 
de tota la vida, és molt sim-
ple. De fet, la bombeta és un 
globus de vidre que té un fila-

ment i a la seva base hi 
ha un casquet metàl-

lic on estan les 
connexions elèc-
triques. Es tracta 
de fer passar el 
corrent elèctric 
pel fil de manera 

que aquest s’en-
cengui, és a dir, 

que es posi calent i 
així el fil brilli i doni ca-

lor. A això se li diu incan-
descència. L’electricitat arriba 
a través del casquet i passa el 
filament, i perquè aquest no 

es cremi s’ha d’eliminar l’oxi-
gen de l’interior de la bombe-
ta i omplir-la de gas inert, com 
per exemple l’argó o el crip-
tó. Cal esmentar també que 
l’èxit va ser trobar un material 
que es pogués posar incan-
descent sense fondre’s al poc 
temps d’encendre’s, i avui en 
dia el material amb el que es 
construeix el fil és el wolframi. 
Per tant, estimat lector, ara ja 
saps perquè s’encén la típica 
i tradicional bombeta que te-
nim tots a les nostres respec-
tives cases.

Per què la Llotja és tant “especial” 
per a la ciutat de Lleida??

La Llotja 
és una 
p e ç a 
unitària i 
mass iva, 
c o n f i g u -
rada i jerar-
quitzada en 
tres bandes fun-
cionals, que per-
met fer compatibles 
els diferents usos. La banda 
central distribueix les comuni-
cacions principals de l’edifici, 
que interconnecten els dife-
rents programes a través de 
l’escala-rampa principal, que 
aporta lluminositat. L’edifici 

es confi-
gura en sis 

plantes, dues de 
subterrànies i les altres qua-
tre sobre la rasant de terra. 
La planta subterrània està de-
dicada a aparcaments, amb 
una capacitat de 471 places. 
En les plantes sobre rasant 

se situen els següents espais: 
vestíbul d’entrada, sala mul-
tifuncional, auditori principal, 
dues sales de congressos, per 
a 400 i 200 persones respec-
tivament, un foyer principal 
i lateral, el business center i 
dues sales VIP. 
D’altra banda, l’edifici s’aixe-
ca com un cos arquitectònic 
que pretén establir un diàleg 
visual amb la ciutat històri-
ca i amb la Seu Vella. L’edi-
fici minimitza l’ocupació en 
planta baixa per potenciar 
l’espai públic i lliure per a la 
ciutat. Es va crear una plaça 
on es poden realitzar esde-
veniments a l’aire lliure, com 
escenes teatrals i altres actes 
visibles des de les graderies. 
A més, l’espai semiexterior té 
els grans voladissos, pensats 
formalment per crear ombra 
els dies calorosos.

Per què les flors 
es tanquen quan 
arriba la nit??

Les flors 
es tan-
quen per la nit a m a g a n t 
la seva bellesa. Això es deu 
a la nictinastia, un moviment 
periòdic que efectua la flor 

per protegir les seves delica-
des estructures sexuals de les 
condicions adverses que apa-
reixen quan el sol s’amaga, 
com per exemple el fred noc-
turn, que pot humitejar els 
grans de pol·len fins germinar 
abans de la pol·linització. La 
nictinastia es produeix a par-
tir de les variacions que les 
flors capten a la temperatura 
ambiental i en la intensitat de 
la llum.

Per què l’alcohol 
produeix visió doble 
a les persones??

La visió doble no és un dels 
símptomes més habituals de 
la intoxicació etílica, però hi 
ha casos en els que es pro-
dueix. En un estat normal, 
els ulls es mouen de manera 
simultània, sense gaire esforç 
del sistema nerviós, de mane-
ra que es fusionen les imatges 
que veiem en els dos ulls en 

una sola. En ingerir alcohol, 
deixa d’estar coordinat el 
sistema nerviós i, per això, la 
informació visual de cadascun 
dels ulls arriba per separat al 
cervell i ens dóna la impressió 
que veiem doble. Així, doncs, 
si has de beure, et recoma-
nem que ho facis amb molta 
moderació.

Per què els 
peixos no 
s’ofeguen 
dins l’aigua??

Els peixos respiren oxigen i poden respirar sota l’ai-
gua gràcies a les brànquies, el seu òrgan respiratori 
adequat a l’aigua. Aquestes són els substituts als 
nostres pulmons i capturen l’oxigen de l’aigua cap 
al torrent sanguini del peix mitjançant un procés 
anomenat difusió, pel qual es redueix la quantitat 
d’oxigen de l’aigua perquè arribi a l’organisme del 
peix i aquest ho reparteixi.

Per què es 
produeixen 
realment les 
ones del mar?
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¡¡Shanadeth, felicidades 
campeona!!

Shanadeth, todos tu familia te desea un feliz cumpleaños y espe-
ramos que lo pases muy bien en la fiesta de cumpleaños, rodeada 
de todos tus amigos.

21·01
dimecres

¡¡Bego, muchas felicidades!!  ¡Se 
conserva usted muy bien, abuela!
¡Bego, muchísimas felicidades! Aunque Golfa sólo te haga poco 
caso, también te dedica un par de besitos. Pero sobretodo el per-
sonaje que tienes al lado, ¡que te quiere mucho! ¡Ah, y tus amigos!

22·01
dijous

¡¡Muchas felicidades, mama!! 
¡Te queremooooos!

¡Muchas felicidades, mama! ¡Nadie diria que ya sobrepasas 
los 50! Como siempre, la mejor madre y amiga del mundo. ¡Te 
queremos todos mucho!

18·01
diumenge

¡¡Muchas felicidades Ángela, qué bonito seguir 
haciendo camino!!
¡¡Parece increíble que esta jovencita cumpla ya 64 años y lleve 40 de casada!! Toda la familia y 
amigos deseamos que sigas disfrutando de los nietos y de la vida. ¡¡Que cumplas muchos más 
así de espléndida!!

Una d’aquestes noies d’Alcarràs fa 17 anys,
¿sabeu quina és?

Una d’aquestes dues noies d’Alcarràs fa anys el pròxim diumenge. Com dues gotes d’aigua, 
l’una sembla el reflex de l’altra. Endevineu quina és l’afortunada d’aquesta setmana? Moltíssimes 
felicitats, Ivet!

18·01
diumenge

17·01
dissabte
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Edurne representarà 
Espanya a Eurovisió 2015
Edurne és la cantant triada per representar Espa-
nya al Festival d’Eurovisió, que se celebrarà el 23 
de maig a Viena, amb la cançó “Amanecer”.

14·01
dimecres

Leonardo DiCaprio, ¿enamorat 
de Rihanna?

La cantant Rihanna i l’actor Leo DiCaprio podrien haver iniciat 
una relació, segons fonts dels seus familiars. La parella va passar 
el dia de Cap d’Any a Saint Barthélemy a la mateixa festa.
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Admesa la demanda contra el 
rei Joan Carles per paternitat
El Suprem ha admès la demanda de paternitat 
contra el rei Joan Carles que ha presentat la bel-
ga Ingrid Jeanne, que reclama ser la seva filla.

13·01
dimarts

14·01
dimecres

Polígon El Segre, 407 · 25191 Lleida

Bars, restaurants, grups
i particulars

SERVEI A DOMICILI

VENDA de GEL
i CÒCTELS



AGE
NDA

diven
dres
16
52a Fira de l’Oli 
de les Garrigues
LLOC: Les Borges Blanques
HORA: Tot el dia
La 52a Fira de l’Oli Qualitat 
Verge Extra de les Borges 
Blanques se celebra aquest 
ca de setmana amb més de 
6.300 m2 d’exposició, amb 75 
activitats, i disposarà de 150 
estands, el 100% d’ocupació, 
ja assolit des de principis de 
desembre. El certamen tindrà 
lloc els propers 16, 17 i 18 de 
gener a les Borges Blanques i, 
per primer cop, compta amb 
l’agermanament de la Fruita 
de Lleida.

‘Pinocchio’, de 
La Baldufa 
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador de Lleida
HORA: 20.30 h
Paper i fusta es posen a dis-
posició de la història en una 
proposta versàtil i orgànica 
que ens submergeix en l’ima-
ginari del nen-titella. Reco-
manat a partir de 6 anys. La 
representació es repetirà el 
dissabte a les 18.00 h i el diu-
menge a les 12.00 h. Preu de 
l’activitat: 6 euros.

Actel Força Lleida 
- Clínica Rincón
LLOC: Pavelló Barris Nord
HORA: 21.00 h
Per tercera vegada consecuti-
va, l’Actel Força Lleida torna a 
jugar a casa, i aquesta vegada 
ho fa contra els malaguenys 

Clínica Rincón. Serà també el 
primer partit dels de Joaquín 
Prado després de la seva atu-
rada en la LEB Or.

‘Mequinensa’, a 
Alcarràs
LLOC: Centre Major d’Alcar-
ràs
HORA: 21.30 h
Alcarràs acollirà les tres úni-
ques representacions de 
l’obra Mequinensa el diven-
dres i el dissabte (18.00 h i 
22.00 h), amb la qual el grup 
de teatre local Remember 
Company vol recordar la figu-
ra de l’escriptor Jesús Mon-
cada, finat el juny de fa deu 
anys. La germana de l’autor, 
Rosa Moncada, acompanyarà 
els actors i les actrius i el pú-
blic assistent de la sessió del 
dissabte a la tarda.

Inxa Impro Quar-
tet, en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Liderat pel graller Manu Sa-
baté, Inxa Impro Quartet és 
un quartet únic que suposa 
una innovació de la música 
tradicional i dels seus gèneres 
de ball a partir de la improvi-
sació. L’essència del jazz i les 

sonoritats d’arrel s’entrecre-
uen amb el so de la gralla.

dis
sabte
17
Visita lliure al 
Castell Templer 
de Gardeny 
LLOC: Castell Templer de Gar-
deny
HORA: 10.00 h
Els dissabtes, els diumenges 
i els festius es pot visitar el 
Castell Templer de Gardeny. 

El preu de l’activitat és de 
2,60 euros. 

Mercat de les an-
tiguitats i de les 
arts a Tàrrega
LLOC: Carrer del Carme de 
Tàrrega
HORA: 17.00 h
El Mercat de les Antiguitats i 
de les Arts se celebra habitu-
alment el tercer dissabte de 
cada mes. Acull unes quinze 
parades amb tota mena d’ar-
ticles relacionats amb les an-
tiguitats i el col·leccionisme: 
mobles i utensilis antics, ele-
ments decoratius, monedes, 
segells, llibres, pel·lícules, 
pins, discos, plaques...
 

Projecció del do-

cumental ‘Ciutat 
Morta’

LLOC: Casal Popular El Ros-
toll de Tàrrega
HORA: 19.00 h
El Casal Popular El Rostoll 
projectarà la pel·lícula docu-
mental Ciutat Morta, dirigida 
per Xavier Artigas i Xapo Or-
tega, i produïda a través de 
micromecenatge per Metro-
muster. Relata els fets de la 
nit del 4 de febrer del 2006 
a Barcelona narrats des del 
punt de vista de Patricia He-
ras, coneguda com la poeta 
difunta.

Sergei Yerokhin, 
al piano  
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados de Lleida
HORA: 20.30 h
Sergei Yerokhin, concertis-
ta internacional de piano de 
gran prestigi que va tocar al 
concert inaugural de l’Audito-
ri l’any 1995. Preu de l’entra-
da: 15 / 12 euros.

‘L’orfe del Clan 
dels Zhao’, a la 
Llotja

Nit de llegenda amb el xou 
dels Celtic Legends
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 19.00 h
Arriba el xou més esperat per als amants de la música 
celta. Un espectacle que ha exportat la cultura irlan-
desa a tot el món, amb 25 ballarins que combinen les 
danses tradicionals amb la música en viu d’un dels mi-
llors gaiters del món, Sean McCarthy. Celtic Legends 
fan un xou capaç de traslladar el públic a terres irlan-
deses i mantenir l’atmosfera fins a l’últim moment.
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LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
L’orfe del clan dels Zhao és la 
primera peça dramàtica xine-
sa coneguda a Europa. Una 
llegenda, un mite, una histò-
ria profunda de venjances i 
reialmes ambientada en la ci-
vilització xinesa, basada en un 
fet històric del regne de Jin 
durant el període dels Regnes 
Combatents (475-221). El ma-
teix dia que Du’an Gu, cap de 
seguretat de l’imperi, exter-
mina els 300 membres de la 
família Zhao, la princesa, filla 
de l’emperador, dóna a llum 
un nen que serà el darrer su-
pervivent de la nissaga. Amb 
ell hi ha l’esperança de salvar 
tota una família que ha mort 
injustament.

El Musical dels 
Musicals
LLOC: Teatre L’Amistat de 
Mollerussa
HORA: 22.00 h
La companyia La Colla dels 50 
¡+ ofereix l’espectacle El Mu-
sical dels Musicals al Teatre 
l’Amistat de Mollerussa.

Toti Soler, al 
Cafè del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Investigador de les sis cor-
des, Toti Soler sintonitza amb 
el jazz, la música clàssica i la 
cançó, en un recital on la poe-
sia musicada també tindrà el 
seu protagonisme.  

diu
menge
18

Portes obertes a 
l’Arxiu Arqueo-
lògic de Lleida 

LLOC: Arxiu Arqueològic de 
Lleida (La Bordeta)
HORA: 11.00 h
Vine i descobreix els tresors 
de l’Arxiu Arqueològic de 
Lleida. “Retalls de la nostra 
història” és una mostra on 
petits i grans poden contem-
plar i, fins i tot, tocar els estris 
dels avantpassats recuperats 
en les excavacions arqueo-
lògiques realitzades a Lleida 
i descobrir la història de la 
ciutat des de la Ilerda romana 
fins a l’actualitat.

‘L’Amor venia 
amb taxi’
LLOC: Teatre de Balaguer
HORA: 19.00 h
El Grup de Teatre La Sucrera 
de Menàrguens, en benefici 
de Mans Unides, representa-
rà L’Amor venia amb taxi. La 
història narra com una família 
espera la promesa del seu fill, 
que ha desaparegut del cotxe 
on ell la portava. 

Espectacle de Pallassos 
Lleida al Cafè del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.00 h
Com cada tercer dimecres de mes, Pallassos Llei-
da organitza un gran espectacle al Cafè del Teatre 
a les 21.30 h per no parar de riure i continuar així 
el seu lliurament mensual de provocació. Pallassos 
Lleida es defineixen com a amants del riure, de la 
improvisació, de l’amor a l’art, del companyeris-
me, de la il·lusió, de la vida, de la ingenuïtat...

Toni Xuclà i 
Gemma Humet, 
al circuit de folc 

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Per aquest concert s’han unit 
una de les veus més commo-
vedores del panorama actual, 
la de la Gemma Humet, amb 
la guitarra i les composicions 
del gran Toni Xuclà. Amb el 
seu espectacle Amb la música 
ho escoltaries potser millor, 
es van trobar per commemo-
rar l’Any Espriu i continuen 
junts incorporant noves can-
çons i més poemes d’Espriu, 
Rosselló-Porcel, Carles Riba i 
Pere Quart.

dilluns 
19

Audicions Oh 
Peripècia!
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 09.45 h i 11.00 h
Audicions escolars del curs 
2014-2015, produïdes per 
l’Aula de Teatre de Lleida.

Taller de batucada
LLOC: Parc Científic i Tecno-
lògic de Lleida
HORA: 20.00 h
Com cada dilluns, l’Associació 
de percussionistes eclèctics 
de Lleida organitza el taller 
de batucada. Cal inscripció 
prèvia. Preu de l’activitat: 1 
euro.

di
marts 
20

Hora del conte 
musical

LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.00 h
La Biblioteca Pública de Llei-
da organitza l’Hora del conte 
musical, perquè grans i petits 
es diverteixin amb la lectu-
ra. El taller anirà a càrrec de 
Montse Trepat.

Taller Espai de 
labors
LLOC: Casal de la dona
HORA: 18.00 h
Espai d’accés lliure, per a la 
recuperació, la difusió i l’in-
tercanvi dels sabers femenins 
relacionats amb les labors 
d’agulla: ganxet, mitja, bro-
dat ...

dime
cres
21
La ciutat amb 
la mirada de les 
dones
LLOC: Diversos llocs de Lleida
HORA: 18.00 h
Visita guiada per la ciutat 
amb la mirada posada en el 
protagonisme i les aportaci-
ons de les dones al llarg de 
la història.

dijous
22
Palito en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Considerada per molts com 
la successora natural de Ja-
vier Krahe, amb qui ha com-
partit escenari en els darrers 
anys, la cantautora gallega 
Alba Sandoval Palito presen-
ta el seu àlbum de debut. 
Cançons plenes d’ironia, en-
giny i senzillesa.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Corazones de acero (16) 
dv. 22.30, ds. 20.15, 22.30, dg. 
18.15, 20.30, dl. 19.15, 22.15
_Big Hero 6 (CAT) (Apta)
ds. 18.00, dg. 16.10
_The Imitation Game (7)
dv. 22.30, ds. 22.30, dg. 18.15, 
20.20, dl. 22.15
_Dios mío ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
ds. 18.15, dg. 16.30, dl. 19.15
_La sal de la tierra (7)
ds. 20.15

MAJÈSTIC Tàrrega

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

ARMENGOL Bellpuig

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

CASAL Agramunt

_Dios mío ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
ds. 18.15
_El club de los incomprendidos 
(12)
ds. 22.15, dg. 17.00
_El juez (12)
dg. 19.30, dl. 22.00

LA LIRA Tremp

_Dios mío ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30, 
dl. 22.15
_Stand By Me Doraemon (Apta)
ds. 18.30, dg. 17.15

PARIS Solsona

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 

_Ninja Turtles (7)
dg. 17.00
_Dios mío ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
dg. 20.00

_V3nganza (12)
ds. 18.15, 22.00, dg. 17.00, 
19.15, dl. 22.00

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj
ALPICAT V3nganza (16) 16.20-18.25-20.30-22.35-00.40 12.10-14.15-16.20-18.25-20.30-22.35 16.20-18.25-20.30-22.35 
ALPICAT Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso (Apta)  11.45-13.20
ALPICAT Birdman (16) 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 que 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 Exodus: Dioses y reyes (12) 20.45-23.35 20.45 20.45 
ALPICAT Big Eyes (7) 16.05 12.1514.10-16.05 16.05   
ALPICAT El Hobbit: La batalla de los cinco ejercitos (12) 18.00-20.45-23.30 18.00-20.45 18.00-20.45
ALPICAT Paddigton (Apta) 16.00-17.50-19.40-21.30 12.20-14.10-16.00-17.50-19.40-21.30 16.00-17.50-19.40-21.30
ALPICAT Musarañas (18) 23.20  
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 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 Como acabar sin tu jefe 2 (12) 20.40-22.45-00.50 20.40-22.45 20.40-22.45   
ALPICAT Como acabar sin tu jefe 2 (12) 16.00 16.00 16.00
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo (7) 20.05 12.30-20.05 20.05
ALPICAT Se nos fue de las manos (12)  14.20 
ALPICAT El club de los incomprendidos (12)  18.05 18.05 18.05   
ALPICAT Interstellar (12)  21.55 21.55 21.55   
ALPICAT Ouija (16) 00.55  
ALPICAT Exodus: Dioses y reyes (12)  17.00 11.30-14.15-17.00 17.00   
ALPICAT El séptimo hijo (12) 19.45-21.45-23.45 19.45-21.45 19.45-21.45
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (CAT) Apta)  11.30     
ALPICAT La teoría del todo (Apta) 15.30-17.45-20.00-22.15-00.30 13.15-15.30-17.45-20.00-22.15 15.30-17.45-20.00-22.15
ALPICAT The Babadook (16)  15.40-17.30-19.20-21.10-23.00 12.00-13.50-15.40-17.30-19.20-21.10 15.40-17.30-19.20-21.10  
ALPICAT The Babadook (16) 00.50      
ALPICAT El jugador (16)  16.10 12.00-14.05-16.10 16.10
ALPICAT The Imitation Game (7) 18.15-20.20-22.25-00.30 18.15-20.20-22.25 18.15-20.20-22.25
ALPICAT Corazones de acero (16) 16.45-19.15-21.45-00.15 11.45-14.15-16.45-19.15-21.45 16.45-19.15-21.45  
ALPICAT Whiplash (12) 16.20-18.20-20.20-22.20-00.20 12.10-14.20-16.20-18.20-20.20-22.20 16.20-18.20-20.20-22.20  
ALPICAT El séptimo hijo (3D) (12) 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 (3D) (12) 19.45-22.30 19.45-22.30 19.45-22.30
 
LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00
LAUREN El gran hotel Budapest 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 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20
LAUREN Todo lo demás 20.20-22.20-00.20 20.20-22.20 20.20-22.20
LAUREN Perdida 16.00 16.00 
LAUREN Corazones de acero 16.15-19.00-22.00 16.15-19.00-22.00 16.15-19.00-22.00
LAUREN El corredor del laberinto 16.30-19.15 16.30-19.15 16.30-19.15
LAUREN Un final made in Hollywood 22.10-00.20 22.10 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 20.20-22.20-00.10 20.20-22.20-00.10 20.20-22.20-00.10

FUNATIC Kaplan (Apta) 15.00-20.55 15.00-20.55 15.00-20.55    
FUNATIC Luna en Brasil (12) 16.40 16.40 16.40
FUNATIC Leviatán (VOS) (Apta) 18.35 18.35 18.35
FUNATIC Walesa. La esperanza de un pueblo (7) 22.30 22.30 22.30
FUNATIC Quédate conmigo (7) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Rastres de Sàndal (CAT) (Apta) 16.35 16.35 16.35
FUNATIC Stand By Me Doraemon (CAT) (12) 16.35 16.35 16.35
FUNATIC Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? (Apta)  18.05-19.45 18.05-19.45 18.05-19.45
FUNATIC Ida (7) 21.25 21.25 21.25
FUNATIC La sal de la tierra (7) 16.40 16.40 16.40
FUNATIC Mr. Turner (12) 21.50 21.50 21.50
FUNATIC Siempre Alice (7) 15.00-18.30-20.10-22.45 15.00-18.30-20.10-22.45 15.00-18.30-20.10-22.45
  
PRINCIPAL Messi (Apta) 16.45 16.45 16.45
PRINCIPAL   El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 18.25 18.25 18.25
PRINCIPAL Interstellar (12) 21.05 21.05 21.05
PRINCIPAL The Imitation Game (7) 16.00-18.00-22.00 16.00-18.00-22.00 16.00-18.00-22.00
PRINCIPAL Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 20.00 20.00 20.00
PRINCIPAL Exodus: Dioses y reyes (12) 16.00 16.00 16.00
PRINCIPAL Magia a la luz de la luna (Apta) 18.45 18.45 18.45
PRINCIPAL Musarañas (18) 20.40-22.25 20.40-22.25 20.40-22.25

RAMBLA Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 16.30 16.30 16.30
RAMBLA Invencible (Unbroken) (12) 18.40-21.10 18.40-21.10 18.40-21.10 

V3nganza
La vida de l’exagent espe-
cial Bryan Mills (Liam Nee-
son) es veu inesperadament 

truncada després del brutal 
assassinat de la seva exdo-
na. Després de ser acusat 
de la seva mort, es veu obli-

gat a fugir de la implacable 
persecució de la CIA i l’FBI. 
Un cop més, haurà d’utilit-
zar les seves habilitats per 

fer justícia, donar caça als 
veritables assassins i prote-
gir l’únic que li queda a la 
vida: la seva filla.

_Big Hero 6 (Apta)
ds. 17.30, dg. 12.00
_Dios mío ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta) 
dg. 17.30
_Corazones de acero (16)
ds. 22.00, dg. 19.45. dl. 22.00

AJUNTAMENT 
Balaguer
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‘The Babadook’ arriba a les sales amb el 
terror psicològic que va captivar Sitges

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La prometedora pel·lícula 
de terror australiana que va 
aconseguir endur-se el premi 
especial del jurat en l’última 
edició del Festival de Cinema 
de Sitges ja és aquí. Jennifer 
Kent escriu i dirigeix The Ba-
badook, un thriller psicològic 

que narra la història d’Amelia, 
una jove vídua que, després 
de la mort del seu marit, trac-
ta de criar sola un fill conflic-
tiu, Samuel. Un recurrent mal-
son sobre un monstre que el 
persegueix envaeix la ment 
del nen i, a poc a poc, la de 
la seva mare. La trama s’enra-
reix més amb el descobriment 
d’un estrany llibre titulat The 
Babadook.

Cartell promocional de ‘Babadook’, la nova 
pel·lícula de Jennifer Kent.

El ‘biopic’ 
romàntic sobre 
Stephen Hawking 
arriba als cinemes

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

James Marsh dirigeix The 
Theory of Everything, el tan 
esperat biopic d’Stephen 
Hawking, el prestigiós ci-
entífic britànic conegut per 
les seves teories sobre sin-
gularitats espaitemporals i 
el seu estudi sobre els fo-
rats negres. Amb un guió 
d’Anthony McCarten, la 
història narra la relació en-
tre Hawking i la seva prime-
ra esposa, Jane Wilde, que 
va jugar un paper important 
en la continuació del treball 
del físic, malgrat l’esclerosi 
que va començar a desen-
volupar.

David Lynch ja 
prepara la seva 
nova pel·lícula 
sobre... un mico?

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Així ho detallava el propi di-
rector en una entrevista per 
a The Guardian: “Ara ma-
teix estic sobretot escrivint, 
fent una pintura i també 
estic construint una cadira. 
M’encanta construir coses, i 
això és per a una pel·lícula 
d’un mico. Estic treballant 
amb un mico anomenat 
Jack, i això sortirà en algun 
moment. No és un ximpan-
zé, el mico va venir des de 
Sud-amèrica”. El director 
també es troba immers en 
la producció de l’esperada 
continuació de Twin Peaks.

7è
art
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VISUAL
Tot el que hauries de saber i 
encara no saps sobre ‘Battle 
Creek’, el més nou de Gilligan
La nova sèrie del creador de ‘Breaking Bad’ s’estrenarà l’1 de març

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ja ho veníem anunciant des 
de fa algunes setmanes, i és 
que Vince Gilligan, el creador 
de Breaking Bad, torna. Batt-
le Creek és el nom de la nova 
ficció policíaca que ens porta 
sota el braç. Segur que recor-
deu la història. Fa dotze anys, 
un Vince Gilligan una mica 
més jove que el d’ara venia 
al canal nord-americà CBS un 
guió de ficció televisiva so-
bre una parella d’agents de 
policia. Un guió que, gràcies 
a l’ajuda del creador de Hou-
se, David Shore, finalment 
veurà la llum el proper dia 1 
d’aquest mateix any. Així és, 
els creadors de House i Brea-
king Bad uneixen forces. Una 
curiosa fórmula que ens fa 
dubtar del seu resultat, però 
que igualment ens morim de 
ganes per veure. No obstant 
això, no tot són bones notí-
cies, ja que el propi Gilligan 
ha declarat que no ha pogut 
implicar-se en el projecte tant 
com li hauria agradat, i es que 
actualment es troba immers 
en la realització de Better call 
Saul, l’spin-off de la reeixida 
sèrie sobre metanfetamina 
blava.
Battle Creek és una drama po-
licíac centrat en un detectiu i 
un agent del FBI que tenen 

Imatge promocional de 
‘Battle Creek’, la nova 
sèrie de Vince Gilligan 
(‘Breaking Bad’) i David 
Shore (‘House’).

Bryan Singer
dirigeix

el pilot de
‘Battle Creek’

diferents visions del món. Cí-
nics, astuts i reis de l’engany, 
hauran de descobrir si les se-
ves habilitats són suficients 
per aconseguir la tranquil·litat 
als carrers de Battle Creek, 
ciutat de l’Estat de Michigan.
Dean Winters (John Wick) es 
fica en la pell d’un dels detec-
tius protagonistes, Russ Ag-
new, que forma equip al cos-
tat del detectiu Fontanelle, 
interpretat per Kal Penn, qui 
mira amb recel el nouvingut 
agent de l’FBI Milton Cham-
berlain, Josh Duhamel (Las 

Vegas). Els detectius treba-
llen sota les ordres de la 

comandant Guziewicz, 
interpretada per Janet 
McTeer.
És probable que 
després d’una pri-
mera lectura enca-
ra no estigueu molt 
convençuts, i no us 

culpo, la història no és 
que sembli gran cosa, 

i és que poc té a veure 
amb els anteriors projectes 

dels seus creadors. Vaja, que 
si no fos perquè tenim la cer-
tesa que ells estan al darrere, 
segurament no faríem molt 
cas a aquesta nova parella de 
policies.
De moment, CBS ja ha donat 
llum verda a una primera tem-
porada de la nova ficció de 

l’exguionista d’X-Files, que 
comptarà amb tretze episo-
dis. El seu pilot estarà dirigit 
per Bryan Singer (X-Men), 
que tornarà a treballar al cos-
tat del showrunner de la sèrie, 
David Shore, després d’haver 
dirigit el primer capítol de 
House, el 2004, més o menys 

quan CBS deia no al ressusci-
tat projecte de Vince Gilligan.
Sota el lema “No tots els poli-
cies són companys”, acaba de 
presentar-se el primer tràiler 
promocional de Battle Creek. 
Per fi podem fer un cop d’ull 
a l’aspecte dels detectius de 
Gilligan i Shore. Una comis-
saria en ruïnes, amb un equip 
bastant freak que demana a 
crits un canvi. Humor àcid i 
crim decideixen donar-se la 
mà a la ciutat de Michigan. 
Una atmosfera de sèrie me-
nor, a l’estil de The Menta-
list o Castle, que sens dubte 
ens sabrà entretenir setma-
na rere setmana, encara que 
possiblement sense arribar a 
creuar la frontera més pro de 
la ficció televisiva. O aquesta 
és la meva humil opinió. Ben-
volgut lector, no et conformis 
amb les meves paraules i atre-
veix-te a jutjar tu mateix.

OPiNiÓ
Estimar sense tocar molt, millor gens
Recordo que cap al 2008 un amic 
m’ensenyava exaltat una escena que 
mostrava un nen corrent a través d’un 
camp de blat increïblement bonic. “Fi-
xa’t en el camp. Està fet totalment en 
3D!”, em deia. Aleshores ens entusias-
mava la idea d’aprendre animació 3D. 
Per desgràcia, la cosa no va quallar. 
Així és com vaig conèixer Pushing Dai-
sies (coneguda a Espanya com Crian-
do malvas), una de les comèdies dra-
màtiques més boniques i adorables 
(sí, adorables) que he vist mai. La seva 

història girava entorn de Ned, un pas-
tisser que tenia el poder de ressuscitar 
els morts només tocant-los. No obstant 
això, la cosa tenia les seves pegues, ja 
que si Ned tornava a tocar el ressusci-
tat, aquest tornava a morir. A més, si 
no el tornava a tocar seixanta segons 
després d’haver-ho fet per primera ve-
gada, un altre ésser viu a l’atzar queia 
fulminat. La cosa es complicava quan 
el pastisser ressuscita l’amor de la seva 
vida. Què fas per no tocar l’amor de la 
teva vida? Com deia, adorable.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

Don Draper ens diu adéu. ‘Mad Men’
s’acomiadarà a partir del 5 de abril

 D. M.
 LLEIDA

Vuit mesos és el temps que 
hem hagut d’esperar per 
conèixer la data d’emissió 
del tan anhelat desenllaç de 
Mad Men. La segona part 
de l’última temporada de la 
reeixida sèrie comptarà amb 
set episodis, que comença-
ran a emetre’s a partir del 5 
d’abril al canal AMC. Matt-

hew Weiner, creador de la 
ficció, ha expressat el seu 
entusiasme per la recta final 
de la història de Don Dra-
per: “No puc esperar que la 
gent ho vegi. Cadascun dels 
últims set episodis és com 
un final”. “Agraeixo als fans 
haver-se unit a nosaltres en 
aquest camí i esperem que 
hagi significat per a ells tant 
com ho ha significat per a 
nosaltres”.

Foto promocional de l’estrena de la recta 
final de ‘Mad Men’, de Matthew Weiner.

7accents.cat

Movistar Series pren exemple i 
ja prepara la seva pròpia ficció

Fotografia del director de cinema sevillà Alberto Rodríguez, durant el 
rodatge d’una seqüència de la pel·lícula ‘Grupo 7’.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Movistar Series agafa embran-
zida i es llança a la produc-
ció pròpia de sèries, seguint 
l’exemple de les grans i noves 
plataformes nord-americanes 
d’entreteniment. Com ja fe-
ien Netflix amb Orange is the 
new Black o, més recentment, 
Amazon amb Transparent, 
el canal temàtic de Movistar 
ja prepara una sèrie amb Al-
berto Rodríguez, director de 
La isla mínima. Al seu costat 

disposarà de l’ajuda del pro-
ductor José Antonio Félez, 
amb qui realitzarà una ficció 
ambientada en la Sevilla del 
segle XVI.
El director de Continguts Glo-
bal de Movistar TV, Domingo 
Corral, declarava que “la pro-
ducció original serà una part 
essencial de Movistar Series 
i tenim clar el que busquem: 
talent. Alberto Rodríguez és 
un grandíssim fitxatge”.
Encara en fases de prepro-
ducció, la primera ficció de 
collita pròpia per a Movistar 
TV, podria començar a ro-

dar-se el 2016. Serà un thriller 
ambientat a la ciutat de Sevi-
lla del segle XVI, assolada per 
la pesta bubònica. 
Encara que falten per conèi-
xer més detalls, com el títol o 
els actors que formaran part 
de l’elenc, el director de Gru-
po 7, recentment nominat en 
disset categories dels premis 
Goya, ha manifestat la seva 
alegria davant la imminent 
producció: “estic expectant 
i feliç davant la idea de co-
mençar un projecte ambiciós, 
basat en una idea compartida 
amb Rafael Cobos”.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

La Catalunya repel·lent
Observo una tendència força 
generalitzada a menysprear tot 
el que prové de Castella, per as-
sociar-ho a un gust obscè, fàcil 
i barroer; d’altra banda, aquest 
mateix pensament generalitzat 
considera el producte català to-
cat del refinament europeu i la 
gràcia divina. Aquesta condes-
cendència fa del català un pinxet 
no gens empàtic, ni frontera en-
fora ni frontera endins. Perquè 
demostra molta ignorància as-

sociar el castellà amb Paco Mar-
tínez Soria, Lina Morgan o Los 
Morancos i oblidar que Castella 
és depositària d’una cultura molt 
rica i molt seriosa que encara 
avui es manifesta i té cobertura 
des de diversos canals institucio-
nals que ja voldria Catalunya. En 
canvi aquesta està generalitzant 
una imatge de pagada de si ma-
teix, pija i filla de papà a través 
d’uns models que rebutgen el 
negatiu i no admeten la crítica. 

És la Catalunya 
de TV3, bar-
celonista i 
pujoliana, 
que cultiva 
l ’ e s p e r i t 
amb pseu-
d o c o r a l s , 
postres de-
construïts, pol-
seres vermelles i dis-
cursos d’entrenadors milionaris 
que ens volen fer matinar.

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

Antonio Martínez
 GERARD MARTÍNEZ

 LLEIDA

1. Un és cuiner o se’n fa?
En tots els oficis hi ha un 

“sentit ocult” que tard 
o d’hora surt. Des 

dels 14 anys m’he 
anat fent cuiner. 

I si ja aleshores 
volia ser-ho és 
que aquest 
“sentit” ja hi 
era

2.  Quin 
és el teu 
ú l t i m 
plat com 

a cuiner 
de L’Ànco-

ra?
Un arròs del 

Molí de Pals ne-
gre.

3. I el primer 

plat que com a jubilat?
Uns caragols a la gormanda 
amb gambes. 

4. Continuaràs cuinant o 
deixaràs que els altres et 
cuinin?
Cuinaré quan la meva dona 
m’ho demani. A casa mana 
ella. I, lògicament, gaudiré el 
dia que em cuinin.

5.  Què n’opines dels crí-
tics gastronòmics?
Els crítics gastronòmics obli-
gatòriament haurien de ser 
gent vinculada a aquest ofi-
ci, ja sigui cuiner o cambrer 
en actiu o retirats. Totes les 
crítiques, positives i negati-
ves, són respectables, sem-
pre que no impliquin faltes 
o acusacions directes. I amb 
respecte i delicadesa. 

6. Quin valor real té una 
estrella Michelin?

L’estrella Michelin compor-
ta un sector de public que 
busca anar als restaurants 
amb aquestes distincions. 
Les estrelles són molt difí-
cils d’aconseguir, no sempre 
són justes, són més difícils de 
mantenir i comporten molts 
mals de caps si algun any te 
la treuen.

7. Ara que L’Àncora tanca, 
recomana’ns un altre res-
taurant de Lleida on s’hi pu-
gui menjar igual de bé.
Cada restaurant té la seva 
pròpia cuina, i a Lleida te-
nim la sort que hi ha molts 
bons restaurants. Amb tot, 
per la meva nova situació ja 
de cuiner retirat, crec que 
he d’apostar per la joventut 
de la nostra ciutat. I a Llei-
da tenim un jove cuiner que 
promet molt. El seu nom és 
Ramon Tudela i el seu petit 
restaurant és el BOnum.

8. Quin era l’ingredient 
secret dels arrossos de 
L’Àncora?
Quatre ingredients et diré: la 
picada, l’arròs de Pals, l’amor 
i l’experiència.

9. A què penses dedicar 
els teus anys de jubilació?
Primer, a descansar i a fruir 
mes de casa i la dona. Viat-
jar mes sovint a la Val d’Aran 
i començar a escriure el llibre 
de la meva cuina. És el millor 
regal que puc deixar a tots el 
clients.

10. Quin és el teu plat 
preferit a l’hora de cuinar? 
I per menjar?
Per cuinar, els arrossos. Per 
menjar, les amanides.

11. Si no t’haguessis dedi-
cat a la cuina hauries estat...
Jugador de futbol. De fet, 
era el meu hobby.

Després de 23 anys i 23 dies, el restaurant L’Àncora tanca les portes per jubilació del cuiner i propietari,
  història viva de la cuina de casa nostra. Els millors arrossos de Lleida s’han quedat orfes.
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