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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Dos homes i un origen
El president de la Generalitat de 
Catalunya, Artur Mas, i el cap de 
l’oposició que més ha exercit de 
cap però menys d’oposició,  Ori-
ol Junqueras, s’han erigit com a 
líders absoluts del procés sobi-
ranista català. Ningú no els ho 
ha demanat, però ambdós s’en-
testen a continuar apartant les 
pedres d’aquest camí de sentit 
únic per on transcorre el tortuós 
viatge cap a Ítaca que alguns in-
sisteixen a apedregar.

La història de Catalunya és la 
que és, i això no ho canviaran ni 
ells ni ningú, i partint d’aquesta 
història, una història col·lectiva 
de país, tot apunta que el camí 
que hem emprès no sembla del 
tot desencaminat, un cop per-
mesa la redundància. De totes 
maneres, ningú no ha vist el fi-
nal del camí, simplement l’intu-
ïm, i cadascú fa les seves càba-
les personals (i professionals) al 
respecte d’això.

Dos periodistes, un marcada-
ment d’esquerres i l’altre encara 
més marcadament de dretes, i 
dues persones pertanyents al 
que coneixem com a societat ci-
vil amb perfils similars opinen en 
aquest número de 7accents so-
bre la convocatòria d’eleccions 
anticipades per part de Mas. 
Quatre opinions que fan palès 
que el camí existeix però que 
cadascú és lliure de recorre’l o 
no i de quina manera.

Quan adquirim uns bitllets de 
tren, hem d’elegir l’origen i el 
destí. L’origen, en aquest cas, 
està representat per Mas i Jun-
queras, sense els quals, hi esti-
guem d’acord o no, ni tan sols 
tindríem la possibilitat de plan-
tejar-nos iniciar aquest viatge. 
Ells ens han reservat els bitllets i 
ens estan fent les maletes, però 
si hi anem i on anem serà la nos-
tra decisió. Que ningú no ho 
oblidi. Ni nosaltres, ni ells.

Ets sapiosexual?
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Artur Mas ha convocat eleccions 
anticipades per al 27-S 
aprofitant el fervor independentista 
dels últims anys, que es 
remunta a les retallades a l’Estatut 

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

En els últims mesos, després 
de la consulta sobiranista (o 
procés de participació ciuta-
dana) del 9 de novembre de 
2014, feta sense l’empara de 
la llei espanyola i amb la par-
ticipació de més de 2.300.000 
persones, sembla que el fer-
vor independentista ha agafat 
embranzida. Tant és així que 
el president de la Generalitat, 
Artur Mas, el dia 14 de gener 
d’enguany anunciava la con-
vocatòria d’eleccions antici-
pades per al 27 de setembre 
amb l’objectiu de sentir-se le-
gitimat davant les urnes en el 
cas que s’endegui un procés 
ferm cap a la independència 
de Catalunya. De mutu acord 
amb el president d’ERC, Ori-
ol Junqueras, Mas va exposar 
que aniran en llistes separa-
des però compartint un full 
de ruta comú. Una  notícia 
que s’ha valorat de diferent 
manera en funció del color 
polític. Així, Àngel Ros, actual 
alcalde de Lleida i president 
del PSC, creu que l’avança-
ment electoral “és una mala 
notícia i no és bo per a l’eco-
nomia ni per a l’ocupació”. 
El paer en cap apunta que 
s’han plantejat els comicis en 
termes estrictament identi-
taris. Una consideració que 
comparteix la presidenta del 
Partit Popular a Lleida, Dolors 
López. Els altres partits ho 
veuen des d’una perspectiva 
més optimista. Parafrasejant 
l’alcaldable per ERC a la Pa-
eria, Carles Vega,“s’ha desen-
callat la situació”. 
Amb aquesta convocatòria 
d’eleccions anticipada, els 
lleidatans seran cridats tres 
cops a les urnes aquest 2015 i 
es preveu que la qüestió naci-
onalista eclipsi bona part del 

Dalt, l’Estatut del 2006 i el Parlament de Catalunya el dia que s’aprova una proposta de pacte 
fiscal. Sota, la primera manifestació pel dret a decidir i dels indignats a Madrid.

Retorn 
30

setembre
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juliol
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febrer
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15
maig
2011
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a les urnes

Dalt, Mas i Rajoy debatent sobre el pacte fiscal i una manifestació a Llei-
da. Sota, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir i l’última gran manifestació.

debat polític. Però d’on prové 
aquesta multiplicació d’inde-
pendentistes?
Podem remuntar-nos a l’apro-
vació del nou Estatut de Cata-
lunya, sota la presidència de 
Pasqual Maragall, el 2006. El 
text rep el vot a favor de 120 
diputats i només els 15 dipu-
tats del Partit Popular hi voten 
en contra. El nou document 
aporta novetats en matèria 
de simbologia i sobre el ca-
ràcter nacional, la llengua i els 
drets històrics, però es veu re-
tallat quan passa pel Congrés 
i pel Senat. El dia que el text 
entra a les Corts espanyoles, 
el PP comença una campa-
nya de recollida de signatures 
en contra  del document i la 
Plataforma pel Dret a Decidir, 
que agrupa diverses entitats 
i membres de la societat civil 
de Catalunya, es manifesta 
per reclamar que, com a na-
ció, “el poble català té dret 
a decidir”. El 18 de juny del 
2006 el text s’aprova en refe-
rèndum amb la participació 
de cinc milions de persones, 
però un mes després els po-
pulars presenten davant del 
Tribunal Constitucional un re-
curs d’inconstitucionalitat i es 

recorren 114 dels 223 articles. 
Amb el Govern del tripartit, 
l’1 de desembre de 2007, des 
de la mateixa plataforma, es 
convoca una segona manifes-
tació en què, entre d’altres 
demandes, s’exigeix un tracte 
fiscal més just. És la manifes-
tació amb més gent que s’ha 
organitzat fins al moment,  
després del 2003 contra la 
guerra de l’Irak.
Durant els mesos següents, 
es crea la primera consulta 
no vinculant sobre la inde-
pendència a Arenys de Munt, 
el 13 de setembre de 2009, i 
desenes de municipis s’hi afe-
giran durant el proper any i 
mig. Un mes després, dotze 
diaris amb seu a Catalunya 
publiquen una editorial con-
junta titulada “La dignitat de 
Catalunya”, que obté un am-
pli ressò. En l’escrit s’exposa 
el que es considera un tracte 
ofensiu a l’Estatut, encallat al 
Tribunal Constitucional. Des-
prés de quatre anys, el TC de-
clara inconstitucionals 14 arti-
cles de l’Estatut i fixa com han 
d’interpretar-se 23 preceptes. 
La sentència desencadena 
una gran manifestació de re-
buig el 10 de juliol de 2010 

20
setembre

2012

30
juny
2012

26
juny
2013

11
setembre

2014
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Óscar Uceda
Delegat a Lleida de 
Societat Civil Catalana

La independència ni la volem, ni ens convé

A Catalunya, el sentiment 
independentista ha estat 
històricament minoritari tot 
i les diverses conjuntures 
polítiques i econòmiques.
Paradoxalment, en els 
darrers quatre anys pràc-
ticament la meitat de la 
població catalana s’ha fet 
independentista trencant 
la barrera del 15% per pri-
mer cop des de la Transició. 
Quan preguntes el perquè 
als “nouvinguts”, les res-
postes són gairebé sempre 
les mateixes: ”Espanya ens 
roba”, “independents se-
rem rics...”, molt en la línia 
dels eslògans que el sepa-
ratisme es dedica a esten-

dre des de fa quatre anys. 
Tot va començar quan el  
president Mas decideix que 
l’única solució per fer front 
al descomunal deute de la 
Generalitat és el pacte fis-
cal. 
Una vegada desestimada 
aquesta possibilitat per 
part del govern central i 
fent honor a les amenaces 
que al respecte va fer pú-
blicament, tots els esforços 
del seu govern han estat 
dirigits cap a la indepen-
dència. 
Els arguments per popu-
laritzar el “procés” són els 
típics del nacionalisme po-
lític tradicional, que consis-
teix en desviar tota la culpa 
cap un enemic teòricament 
extern: Espanya. 
Una Espanya mostrada com 
l’origen de tots els nostres 
mals, una Espanya que ens 
roba, ens maltracta i ens 
oprimeix. 
El missatge, en un context 
de crisi brutal, ha fet arrels 
i la llavor de l’odi ja ha es-
tat plantada al bell mig de 
la societat catalana perquè 

aquesta campanya victimis-
ta i cega ha oblidat una re-
alitat fonamental. 
Espanya no és un subjecte 
inanimat, és tot el poble 
espanyol, amb la ironia que 
més de dos terceres parts 
dels catalans es consideren 
també espanyols segons 
les enquestes de la pròpia 
Generalitat.
Paradoxalment, mai una 
Catalunya democràtica ha-
via tingut un nivell tant alt 
d’autogovern. 
Tot i això, la propaganda 
separatista ha aconseguit 
que la sensació sigui la con-
trària en un bon nombre de 
ciutadans.
Avui ens veiem immersos 
en una deriva preocupant 
que està tenint conseqüèn-
cies greus i, per això, fa nou 
mesos un grup de catalans, 
avui desenes de milers, 
vam decidir tirar endavant 
Societat Civil Catalana per 
donar veu a aquells cata-
lans que com nosaltres es-
tem convençuts que la in-
dependència ni la volem ni 
ens convé.

L. A. Pérez de la 
Pinta
Periodista

Disfruten de la función

De un tiempo a esta parte y 
dado el cariz casi “chipiriti-
fláutico” que ha adquirido la 
política catalana, he decidi-
do revisar mi lista de analis-
tas de cabecera. No queda 
otra: desde que Mas inició 
esta venturosa Hégira; la va-
lía de nuestros líderes, sus 
fulls de ruta y esa altura de 
miras que incluso Joaquín 
Costa hubiera querido para 
sí mismo, deja fuera de jue-
go hasta a unos eventuales 
Eric Hobsbawm y José Or-
tega y Gasset redivivos. Por 
eso, recurro a mi abuelo. 
Les doy datos: tiene 88 años, 
nació en Barruelo de Santu-

llán (Palencia), es de oficio 
tornero mecánico y las ha 
visto duras, maduras y hasta 
podridas. 
Desde la sana –remarco– in-
dependencia que dan los 
años y el no deber nada a 
nadie, mi abuelo dibujó es-
tas Navidades la mejor defi-
nición del sainete en el que 
vivimos. Para él, el aún Molt 
Honorable Artur Mas no es 
más que la cara de una “cua-
drilla de golfos” que, al vér-
selas venir, decidió aliarse 
con “una banda de locos” 
–los de ERC, CUP y la socie-
tat civil– para convencer a 
“varios millones de tontos”  
–el pastoreable rebaño de la 
bona gent nacionalista– de 
que lo mejor era reventarlo 
todo para ver si se perdían 
los papeles, engañaban a 
los locos y los tontos se ol-
vidaban de lo ladrones que 
eran los pastores. Hoy, ahí 
siguen, pero la vereda por 
la que nos llevan –opina mi 
abuelo– igual lleva a mal si-
tio. Créanme: sabe de qué 
habla: tenía diez años cuan-
do diversas bandas de bo-

bos sinvergüenzas se junta-
ron para convencer de cosas 
varias a millones de tontos 
y la cosa se les fue de las 
manos. Entre unos y otros, 
y después de matarse du-
rante tres años, dejaron Es-
paña como un erial del que 
se hizo cargo quien saben 
todos ustedes con las conse-
cuencias que bien conocen. 
Mis vecinos de al lado, se-
guro, verán las cosas de otro 
modo, pero bueno... no dis-
cutiré con ellos. Al fin y al 
cabo, y siguiendo la descrip-
ción del procés que hizo mi 
abuelo, o son golfos, o son 
tontos o están locos y avan-
zan además armados con 
algo tan peligroso e irracio-
nal como la fe. Y sobre fe y 
con apóstoles –fíjense en sus 
parábolas–, mejor no discu-
tir. Tomen por tanto asiento 
hasta el 27-S, rían y disfruten 
y, si la cosa va a más, ya ha-
blaremos. O cogeremos la 
maleta, porque de apósto-
les, fe, Hégiras, Processos, 
Largas Marchas y Cruzadas 
creo que estamos todos 
bien servidos.   

convocada per més de 1.500 
entitats. El novembre del 
mateix any hi ha eleccions al 
Parlament. CiU guanya amb 
62 escons i suposa la fi del tri-
partit. El nou president de la 
Generalitat és Artur Mas, que 
presenta la proposta de pacte 
fiscal com a punt central del 
programa. 
En aquest context també cal 
remarcar el naixement del 
moviment dels “indignats” el 
15 de maig del 2011. Inicial-
ment, s’origina a 58 ciutats 
d’arreu d’Espanya, i centenars 
de persones es concentren i 
organitzen actes reivindica-
tius que mostren una gran 
desafecció política a causa de 
la forta crisi econòmica i els 
casos de corrupció. 
El Partit Popular guanya les 
eleccions generals i Mariano 
Rajoy és nomenat president. 
A les municipals de l’any 

2012, els partits sobiranistes 
guanyen alcaldies importants, 
però el PSC manté Lleida i 
Tarragona. 

Finançament
Per entendre aquesta deman-
da independentista, un punt 
clau és la falta de consens per 
establir un model de finança-
ment propi per a Catalunya 
que frenaria molts secessio-
nistes. El Parlament  aprova el 
maig del 2012 una proposta 
de pacte fiscal que Mas nego-
ciarà amb Rajoy, però després 
d’una tensa reunió anuncia 
que no hi ha hagut entesa. 
Més tard, CiU convoca elec-
cions el 25 de novembre de 
2012 i perd 12 escons en rela-
ció amb els resultats del 2010. 
Aquests tres últims anys que-
den marcats per tres grans 
manifestacions, coincidint 
amb la Diada de l’Onze de 

A l’esquerra, imatge de la façana del Tribunal 
Constitucional. A la dreta, un avi exercint el 
dret a vot el dia del 9-N.

No

29
setembre

2014

19
novembre

2014
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Gabriel Pena
Poeta i emprenedor

La determinació ens farà lliures

Posicionar-se en contra del 
procés que Catalunya ha 
encetat després que l’Estat 
espanyol condemnés l’Esta-
tut a poc més d’un apèndix 
de la Constitució és com 
creure que la sort existeix. 
És entestar-se a romandre 
dins la caixa de les espases 
del mag i creuar els dits per 
tal que el metall, en el millor 
dels casos, només se’ns em-
porti la cartera per davant. 
Efectivament la sort no exis-
teix. La sort és una qüestió 
d’actitud, de determinació 
davant la vida. Això és el 
que els catalans hem adop-
tat al llarg del procés que, a 

diferència d’altres que hem 
viscut, no només persisteix 
en el temps sinó que es 
consolida. Al meu entendre 
aquesta consolidació arrela 
perquè com a col·lectiu hem 
sabut prendre distància res-
pecte del dogma implícit en 
el moment polític que estem 
vivint. I què vol dir saber dis-
tanciar-nos-en? Els dogmes 
van ser útils quan no teníem 
la qualitat i la immediatesa 
d’accés a la informació que 
tenim avui. Aleshores les 
opcions polítiques eren car-
tesianes, úniques. La cruïlla 
de les opcions polítiques de-
terminava quins camins eren 
transitables. Fora dels límits 
imposats per les sigles era 
impensable comprendre el 
rumb d’un poble. D’això no 
fa pas massa. I mentre Espa-
nya encara s’escolta mitjans 
de comunicació inquisidors 
i es debat entre partits po-
lítics extemporanis (la prova 
és que el partit revelació és 
tant o més extemporani que 
els altres), Catalunya enfila 
un procés camp a través li-

derat per la societat. 
Un procés capaç d’esborrar 
els vells camins del dogma. 
Només un moviment liderat 
per la societat civil pot esde-
venir determinant.
Desvinculat de la sort dels 
altres o de la voluntat aliena 
al poble. Si no fos així, si la 
brúixola del procés fos in-
fectada de dogma, ja haurí-
em claudicat a l’hostilitat de 
l’Estat. Però no ho hem fet 
ni ho farem. La determinació 
ens situa davant d’un camp 
obert. Sigui quin sigui el 
camí que fem, serà el correc-
te. Tardarem més o menys, 
però arribarem on vulguem 
arribar. Aquest és l’avan-
tatge del procés: nosaltres 
decidim cap on anem, quin 
tipus de ciutadans del món 
volem ser. No ens condicio-
na res. Hem perdut els dog-
mes. Som diversitat. Som un 
poble unit i alegre. L’alterna-
tiva és continuar dempeus 
al mig de la cruïlla esperant 
que alguna cosa, potser una 
estranya puresa refinada, 
decideixi per nosaltres. 

Miquel M. Gamisans
Consultor de 
comunicació

El pacte del burro

Entre l’ètica de la convic-
ció i l’ètica de la respon-
sabilitat. L’esperit de Max 
Weber va planar sobre el 
Palau la tarda del 14 de 
gener. I és que Mas i Jun-
queras són dos homes amb 
qui preferiria no haver-hi 
de negociar. 
Els qui els han tractat 
d’aprop saben de la ferme-
sa de la seva determinació 
després de prendre una 
decisió. Compten fins a 
100 abans de decidir, cert. 
Però després poden arri-
bar a ser inflexibles. 
Aquella tarda, tots dos van 
baixar del burro. Per això 
l’acord és un bon acord. 

Perquè tots dos cedeixen 
part del seu posicionament 
inicial. I ningú no té sensa-
ció d’haver estat derrotat. 
És a dir, tots dos hi gua-
nyen. És un bon acord per 
la base electoral de Con-
vergència i Esquerra que 
no és altra que el gruix de 
la bona gent que ha sortit 
al carrer massivament els 
Onzes de setembre i que 
no entenia aquesta baralla 
dels darrers dos mesos es-
til sis del matí al pàrquing 
de la Wonder: molt soroll i 
res de bo.
I és un bon acord pel con-
junt de ciutadans de Cata-
lunya que tindran el dret de 
jutjar amb una papereta. 
Costa d’entendre aquells 
que tenen al·lèrgia a les 
urnes. En la lògica unionis-
ta, si Mas i Junqueras són 
un desastre que han portat 
Catalunya a les portes de 
l’apocalipsi, ja els castiga-
rà el poble de Catalunya 
oi? O és que creuen que 
el poble de Catalunya és 
burro? Potser, per ells, ho 
és quan vota el que no els 

agrada. 
Tenen un petit problema 
els qui així pensen: Catalu-
nya no és Corea del Nord i 
s’estan topant amb una so-
cietat que cada dia se sent 
més lliure. És a dir, més crí-
tica i llegida. 
Estem en un país on els te-
òrics del catastrofisme no 
l’encerten. On la genera-
ció de la Transició està tan 
rabiüda com desorientada 
perquè li ha passat el tren 
de la història per sobre. Un 
país del segle XXI. Unes 
generacions que tenen poc 
a perdre i tot per guanyar. 
Ara sí que s’acosta l’hora 
de la veritat. Caldrà con-
creció per escrit de tots els 
qui estan –de debò– dispo-
sats a saltar la paret. 
La Catalunya de la indefi-
nició és enemiga de la Ca-
talunya Lliure. El 27-S sa-
brem el veredicte del judici 
del poble. 
Vistos els precedents i el 
que tenim, el més prudent 
és arriscar-se. Perquè se-
rem allò que estiguem dis-
posats a arriscar.

setembre. El 2012, més d’1,5 
milions de persones es ma-
nifesten a Barcelona amb el 
lema “Catalunya, nou Estat 
d’Europa”. El 2013 es crea 
la Via Catalana, una cadena 
humana d’uns 400 quilòme-
tres en què hi participen més 
d’1,5 milions de persones i 
el 2014 es repeteix l’acte re-
ivindicatiu amb 1,8 milions de 
persones realitzant una gran 
“V” a Barcelona. Es tracta de 
la manifestació més multitudi-
nària de la història d’Europa. 
El 2014 ha estat marcat per la 
consulta del 9-N. El president 
de la Generalitat i els dirigents 
de CiU, ERC, ICV i la CUP 
anuncien un acord per formu-
lar una consulta sobre si es vol 
que Catalunya esdevingui un 
Estat. El referèndum divideix 
el PSC. Es convoca la consulta 

el 27 de setembre del 2014, 
aprofitant la nova Llei de con-
sultes no referendàries, però 
en una acció trepidant el TC 
la suspèn dos dies després. 
Tot i això, la pugna es manté, 
el Govern convoca una nova 
modalitat de consulta i el PP 
reacciona; a proposta dels 
populars, la Fiscalia es quere-
lla contra Mas i les conselleres 
Joana Ortega i Irene Rigau. 
Sota l’aspecte de procés par-
ticipatiu, 2,3 milions de per-
sones (un 35% del cens) par-
ticipen en la votació i un 80% 
vota sí a la independència. 
Aprofitant l’embranzida, Mas 
convoca eleccions i el procés 
continua dividint sobiranistes 
i unionistes. Caldrà esperar a 
les urnes per saber com con-
tinua... 

Sota, el fiscal Torres-Dulce, que s’ha 
querellat contra Mas i el president anunciant 
l’avançament electoral. 

Sí

9
novembre

2014

14
gener
2015
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GERARD MARTÍNEZ
Vas aprovar dos plans gene-
rals de Lleida com a alcalde, 
el primer, el de 1979-1995. 
Imagino que té molt a veure 
amb la ciutat que et vas tro-
bar...

ANTONI SIURANA
El primer pla es va aprovar en 
l’últim Ple del consistori pre-
democràtic, encara que asse-
guts al primer banc estàvem 
els representants dels partits 
polítics de la ciutat, que haví-
em negociat el pla general des 
del carrer. Lleida era una ciutat 
desagregada, partida pel riu, 
i els barris perifèrics estaven 
totalment desconnectats de 
la ciutat. Tot això va provo-
car una sèrie de diferències 
socials, tant a nivell d’equipa-
ments com d’identitat, conse-
qüència d’haver explotat els 
recursos de la ciutat sense que 
l’Ajuntament hi intervingués. 
El gran combat era saltar el 
riu, unificar infraestructures 
per permetre les comunica-
cions entre barris i dotar-los 
d’equipaments similars. I el pla 
va funcionar, n’estic molt orgu-
llós. Ara el problema el tenim 
més al centre que als barris.

G. M.
Vas deixar de ser paer en 
cap a finals de 2003. El pla 
general de 1995-2015, que 
acaba enguany, s’ha desen-
volupat com volies?

A. S.
Sí i no. Pensa que el pressu-
post del 1979 era de 750 mi-
lions de pessetes. Vam tardar 
tres o quatre anys a fer obra 
pública visible. El clavegueram 
de Cappont no existia, el del 
Canyeret s’havia trencat, no 
hi havia llum en zones sen-
ceres de Magraners... Totes 
aquestes infraestructures van 
requerir molt esforç, per això 
les obres més vistoses van 
estar temps a produir-se. Ara 
hem aconseguit el creixement 
urbà necessari per tal d’acabar 
d’omplir Cappont i connectar 
Balàfia i Pardinyes amb la zona 
del Secà i l’àrea residencial 
de la carretera d’Osca amb la 
ciutat. Però hem descuidat el 
parc urbà del centre de la ciu-
tat. De fet, quan ets alcalde, 
has de tenir en compte el que 
no funciona però també el que 
funciona. El nou pla s’haurà de 

Antoni
Siurana
Alcalde de Lleida 
durant 23 anys,
conseller
d’Agricultura
del Govern de
Pasqual Maragall 
i membre històric 
del PSC. I més de 
dues hores
d’entrevista. Avui 
fem història amb
Antoni Siurana
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fixar en el centre de la 
ciutat i en connec-

tar un costat i 
l’altre de 

l ’ e s t a -
ció.

G. M.
En el pla general que s’aca-
ba enguany es preveien 
144.000 habitants per a Llei-
da el 2015, però en tenim 
125.000. Per què aquest 
desfasament demogràfic?

A. S.
Es tracta d’una desfasament 
global causat per la crisi. Quan 
vam fer el segon pla, les im-
migracions eren importants, 
però la piràmide de població 
prevista i l’influx de nous ha-
bitants no existeixen. Ara es 
produeix l’efecte contrari, 
la sortida de gent de Lleida 
cap a fora. Esperem que si-
gui temporal...

G. M.
S’han complert les 

expectatives que hi 
havia amb el pas 
del TGV per Llei-
da?

A. S.
Crec que sí. 
Lleida havia 
d’estar con-
nectada amb 
infraestruc-
tures a grans 
espais de 
consum, si no, 
hauria quedat 
en una posició 
totalment mar-

ginal. De fet, la mo-
bilitat de la ciutadania 
s’accentua cada dia, 
de la mateixa ma-

nera que l’àmbit 
de despla-

çament. Totes les infraestruc-
tures de mobilitat humana 
esdevenen cabdals per al de-
senvolupament d’un territori.

G. M.
I què me’n diu de l’aeroport? 
No hi ha manera que s’enlai-
ri... ni que s’hi enlairi ningú!

A. S.
Que consti que l’aeroport no 
estava previst en cap pla... Per 
començar, caldria tenir decisió 
sobre aquesta infraestructu-
ra des d’aquí. Si no es fa des 
de Lleida un pla estratègic de 
l’aeroport, no ens en sortirem, 
és impossible. L’aeroport no 
serà nostre fins que no ens el 
fem nostre.

G. M.
Haguessis construït obres de 
l’envergadura de la Llotja o 
el pont del Príncep de Via-
na?

A. S.
L’Àngel (Ros) ha fet una gran 
obra d’Ajuntament i estic molt 
orgullós que hagi continuat la 
meva feina, tan positiva per a 
la ciutat. Per tant, no em pro-
nunciaré sobre aquest tema, 
però sí que és cert que el Pa-
lau de Congressos és fruit de 
la venda d’accions d’Indullei-
da que tenia Mercolleida. Ja 
hi havia la idea d’ubicar al vol-
tant de Mercolleida una mena 
de sala de congressos per 
donar la capitalitat que es me-
reix a l’agricultura lleidatana. 
Hi havia la iniciativa de fer-ho, 
però no em tocar dir ara si jo 
ho hauria fet igual o no.

G. M.
Després d’anys 

d ’ e n f r o n t a -
ments amb 

qui va ser 
r e g i d o r 
d ’ E R C , 

X a v i e r 
S à e z , 
al fi-

n a l 
vas 

acabar formant govern de 
coalició amb ell, juntament 
amb ICV, el setembre de 
2003. Poc temps vau estar 
junts, perquè tres mesos 
més tard vas deixar de ser 
alcalde per ocupar el càrrec 
de conseller d’Agricultura. 
Marxar va ser un alleujament 
o t’hagués agradat seguir al 
capdavant d’aquell tripartit?

A. S.
Manar amb ERC sempre és 
complicat. Recorda que ERC 
va pactar amb UCD i Pujol en 
el primer Govern català, que 
és justament el que ha marcat 
tot els problemes que té ara 
Catalunya. El cafè per a tots 
neix d’un acord entre Suárez 
i Pujol que ERC consent. No 
sé quin pacte hi va haver en-
tre ambdós, però no hi ha 
retorn. Què és el que va do-
nar Convergència a UCD que 
atorgués la presidència del 
Parlament a ERC? Cap conse-
ller, cap atribució a UCD dins 
del territori català... Sempre 
m’ha quedat aquest dubte, 
un dubte que es repeteix en 
el cas d’ERC amb el seu com-
portament erràtic a l’hora de 
pactar, com ja va demostrar 
en aquest primer tripartit de la 
història. No hi ha una coherèn-
cia ideològica, tenen una ide-
ologia completament elàstica. 
De totes maneres, encara que 
governar amb ERC sigui difícil, 
penso que ho hauria pogut fer 
perfectament. 

G. M.
Després de les eleccions de 
2003, preferies pactar amb 
el PP de Pilar Arnalot en lloc 
d’editar un tripartit amb Xa-
vier Sàez? 

A. S.
A part de les controvèrsies 
municipals, sempre he tingut 
una bona relació amb Arnalot. 
De fet, un dels meus objectius 
era que després de ser alcalde 
la gent em seguís tenint esti-
ma. A més, em sento gratificat 
que hi hagi molt bona relació 
amb gairebé tots els polí-
tics que m’han envoltat, des 
d’Unió Democràtica fins als 
comunistes. La Pilar Arnalot, 
que ara ens fa patir amb els 
seus problemes de salut, me 
l’estimo molt, però al PP no 
tant, així que no, no hauria 

preferit pactar amb ella.

G. M.
Vas destacar 

per ser l’al-
calde del 

consens, 
p e r ò 
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El sistema
assembleari és 

contrari a la 
democràcia

l’actual equip de govern va 
preferir trencar molt ràpid 
amb la línia que havia marcat 
el “siuranisme”. Què n’opi-
nes? 

A. S.
Els meus col·laboradors s’havi-
en fet grans i es va produir una 
renovació, que era normal, per 
tant, no crec que hi hagués 
cap malícia. Crec que l’Àngel 
ha seguit una línia similar a la 
meva, però el problema és 
que la política en global s’ha 
tensat més en els darrers anys. 
De totes maneres, l’Àngel 
també és un alcalde apreciat 
per tothom.

G. M.
Tan apreciat com tu?

A. S.
Tu t’has estimat totes les teves 
parelles de la mateixa mane-
ra? Doncs ja està.

G. M.
Valora’l com a alcalde.

A. S.
Ser ex de qualsevol cosa, en 
general, es porta molt mala-
ment. Per tant, com a exalcal-
de, em costa valorar l’alcalde 
actual, però li poso bona nota. 
Els ajuntaments d’ara ho tenen 
molt difícil, nosaltres gaudí-
em de més autonomia. D’una 
banda, la Generalitat mai no 
ha cregut en els ajuntaments, 
per això van començar a venir 
consellers pel territori, amb 
l’objectiu de fer acció elec-
toral discrepant de l’Ajunta-
ment. De l’altra, ara s’hi uneix 
un Estat que tampoc no creu 
en els ajuntaments, retallant 
a tort i a dret. Mentre nosal-
tres podíem fer pressupostos 
creixents, a ells els toca fer es-
forços de captació més impor-
tant. Aquest fet deixa l’acció 
de govern actual en una situa-
ció de dificultat màxima.

G. M.
Àngel Ros, però, va dir que 
no es tornaria a presentar. 

Potser et vol superar en lon-
gevitat...

A. S.
França és un dels models de-
mocràtics que millor funciona 
perquè els alcaldes governen 
durant molts anys. La modera-
ció que produeix l’edat és bà-
sica, i el país, en canvi, sembla 
que ens vulgui segregar. Fixa’t 
en la convocatòria d’eleccions 
per part de Mas, flanquejat 
per dues persones que, diuen, 
són de la societat civil. En quin 
nom parlen de la societat civil? 
O és que jo no ho sóc ja? Això 
es anòmal. Vila d’Abadal, que 
discrepa d’Unió Democràtica i 
ataca Duran i Lleida, que for-
ma part del Govern. O Muriel 
Casals, d’Òmnium Cultural, 
una entitat cultural, no políti-
ca, de la qual, dissortadament, 
ens n’hem de donar de baixa, 
ja no pel que defensa, sinó per 
com ho defensa. La democrà-
cia ha de ser consultar a tots, 
amb respecte pels que no opi-
nin igual, i això en aquest país 
fluixeja.

G. M.
D’acord, però no m’has con-
testat. Trobes correcte que 
Ros es torni a presentar tot 
i haver dit que no ho faria?

A. S.
Per què no demanem regene-
ració a les empreses privades 
amb tanta insistència?

G. M.
Les empreses privades no 
són de la nostra incumbèn-
cia. Els afers públics, sí.

A. S.
Sí, i és per això que el canvi 
generacional està bé, quant a 
concepte de relleu, per tal que 
el polític no s’anquilosi al po-
der i se’n faci abusador. Però 
els joves no han de perquè 
ser més bons que els grans. 
Hi ha persones completament 
vàlides al Congrés i al Parla-
ment que podrien continuar 
perfectament, no té sentit el 
seu relleu. També és el cas de 
l’Àngel a la Paeria.

G. M.
Cap on va actualment 

el PSC?

A. S.
Cap al mateix lloc 
de sempre. El PSC 
és un partit sòlid. I 
s’ha de vigilar què 

es vota, perquè no és 
igual la mantega que 

la margarina. A més, ara 
es produeix una mena de 
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L’alcalde
Siurana, al

seu despatx.
Fotos: Òscar 

Buetas

caos global amb la reivindica-
ció del benestar social. La gent 
ha d’entendre que uns ho fan 
i els altres només ho diuen. El 
PSC té una història de compor-
tament de govern extraordinà-
ria. I s’equivocarà qui busqui 
una alternativa. La nostra soli-
desa ve també dels que hi són, 
gent amb autoritat moral.

G. M.
Menys autoritat moral que 
històrics del partit com els 
germans Maragall, Marina 
Geli o Joaquim Nadal, que ja 
no hi són?

A. S.
Em sap molt greu el tema dels 
Maragall, em posa molt trist, 
perquè no ho entenc. Són op-
cions personals... Però ideolò-
giques? Tinc dubtes.

G. M.
La setmana passada es 
van convocar eleccions per 
aquest 27 de setembre. Quin 
és el teu parer?

A. S.
Un govern que no arriba al fi-
nal de la legislatura cap de les 
vegades que ha governat és 
que no funciona. La seva po-
lítica de retallades indiscrimi-
nades, la poca presència dels 
consellers al territori... Tot això 
denota una falta de projecte.  
És un govern fracassat que, 
sobre una emoció ciutadana, 
pretén perpetuar-se al poder. 
Quan et presentes a unes elec-
cions és perquè creus que pots 
aconseguir que la gent tingui 
millor qualitat de vida i més fu-
tur. Mas no s’hauria de tornar a 
presentar.

G. M.
I com valores l’actuació de 
Mariano Rajoy?

A. S.
La bona gent que va votar el 
PP devien pensar que, com 
que els de dretes tenen estu-
dis, ens sabrien treure de la 
crisi. Però han demostrat que 
no tenien massa estudis o bé 
que no han estudiat massa. No 
aconseguirem tenir la ciutada-
nia una altra vegada entusias-
mada si no veuen que hi ha 
gestos de bona voluntat d’uns 
polítics que realment facin un 
esforç per sortir del problema.

G. M.
Qui preferiries com a candi-
dat del PSOE per governar?

A. S.
El que el partit decideixi. Sem-
pre. Esdevé absolutament ne-

No hi va haver
conspiració en 
el dinar amb el 

general Armada

cessari que la gent tingui disci-
plina de partit. I això no es pot 
produir mai en un sistema as-
sembleari, que és el fruit d’una 
emoció. Votar a mà alçada és 
contrari a la democràcia.

G. M.
Podemos  és flor d’un dia o 
acabarà sent partit de go-
vern?

A. S.
Podemos és culpa de tots. I 
haurien de saber que no pots 
sumar diferent si ets d’un partit 
o d’un altre, ja que sempre su-
marà el mateix. Podemos ofe-
reix el reclam de la protesta, 
no la via de la solució. Escol-
tarem tothom, però no tenim 
mecanismes per resoldre-ho... 
Això no serveix! Es tracta que 
els talentosos aprofitin la seva 
intel·ligència i la posin al servei 
de la societat. I si jo lluito per 
la societat amb la meva apor-
tació personal, he de tenir les 
mateixes compensacions eco-
nòmiques que qualsevol acti-
vitat professional. Demonitzar 
la política com una eina d’enri-
quiment no té sentit. I això de 
publicar el patrimoni dels regi-
dors de la Paeria... Ets més bo 
a l’hora de fer política per tenir 
menys patrimoni? Aquest con-
trol no li correspon a la socie-
tat. Ja només falta que li pre-
guntin a un polític què es gasta 
en una nit... El que li correspon 
a la societat és que no hi hagi 
enriquiment il·lícit, res més.

G. M.
Com és  possible que hagin 
sorgit tants casos de corrup-
ció en els partits i en les ins-
titucions?

A. S.
Molts són universitaris. De car-
reres que no tenen sortida a la 
vida econòmica real. Perquè 
ningú no contracta assalariats 
que siguin llicenciats en se-
gons què. És difícil del no èxit 
arribar a l’èxit, no? No ens hau-
ria de poder administrar qui no 
ha pogut tirar endavant les 
seves activitats econòmiques. 
Tinc dubtes sobre tot plegat... 
En una universitat hi ha els bri-
llants i els que s’hi refugien, 
perquè la universitat és endo-
gàmica. I aquests últims són els 
perillosos.

G. M.
T’has plantejat escriure les 
teves memòries?

A. S.
Estic treballant-hi, però no 
seran unes memòries pròpi-
ament dites, com fan alguns 

dels meus companys, plenes 
de cofoismes personals. Sim-
plement explicaran la meva 
visió de les coses.

G. M.
Podrem llegir en aquestes 
memòries el nom del quinzè 
regidor que et va donar el 
vot en la moció de censura 
contra Manel Oronich de fa 
25 anys?

A. S.
No. El vot és personal. Això 
no té cap interès per als ciuta-
dans, és pura xafarderia.

G. M.
Tampoc no té cap mena d’in-
terès per a la ciutadania co-
nèixer què va passar en el 
famós sopar a casa teva set-
manes abans del 23-F amb el 
general Armada i altres des-
tacats dirigents polítics?

A. S.
Va ser un dinar. Érem l’Enrique 
Múgica, d’UGT, el Joan Raven-
tós, el general, la meva dona i 
jo. Raventós em va trucar per 
dir-me que l’Armada volia ci-
tar-se amb mi discretament. El 
vaig convidar a casa. Vam par-
lar de política, de Lleida... No 
hi va haver cap conspiració si 
és això el que estàs insinu-
ant. Si haguéssim conspi-
rat, amb tot el que han 
arribat a buscar sobre 
mi, hauria sortit a la 
llum, no en tinguis 
cap dubte. 

G. M.
Què fa actualment 
l’alcalde Siurana?

A. S.
Sóc president de la Fundació 
Shalom. I llegeixo i escric. Gau-
deixo culturalment.
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L’aeroport d’Alguaire
busca enlairar-se 
Cinc anys 
després de 
l’estrena, 
l’aeròdrom 
no ha assolit 
les 
expectatives 
de 
passatgers. 
Tot i això, el 
dèficit s’ha 
reduït 
a la meitat 
i els seus 
artífexs 
defensen la 
inversió per 
aconseguir
projectar 
Lleida al 
món

27.735
2011

PASSATGERS

57.665
2010

PASSATGERS
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Després d’anys de reivindi-
cacions, el febrer del 2010 es 
posa en funcionament l’aero-
port de Lleida-Alguaire. Inau-
gurat el 17 de gener del ma-
teix any, la plataforma pretén 
projectar les terres de Lleida 
al món i contribuir a millorar 
l’equilibri del territori. Su-
posa la primera construcció 
d’un aeroport per part de la 
Generalitat.  Segons un es-
tudi presentat l’any 2007 i 
encarregat per la Cambra de 
Comerç amb el suport de la 
Diputació de Lleida, “la nova 
infraestructura aeroportuària 
dinamitzarà l’entorn socioe-

conòmic de la zona”. Té una 
doble vocació: d’una banda, 
el transport de viatgers (pre-
veu donar servei als habitants 
de Ponent, altres zones de 
Catalunya i Aragó, el turisme 
de l’esquí i l’esport d’aventu-
ra i els viatges de negocis) i, 
d’altra banda, el transport de 
mercaderies.  De fet, valora 
la xifra de 6.000 tones anuals 
de mercaderies a través de 
serveis de paqueteria, mis-
satgeria, productes peribles i 
terciaris. 
La infraestructura, construïda 
sobre un espai de 368 hec-
tàrees en el Pla del Sas, té 
un cost total de 95 milions 
d’euros, que inclou la torre 
de control, una terminal de 
passatgers, una plataforma 
per als avions de 39.500 m2 i 

32.607
2014

PASSATGERS

32.402
2013

PASSATGERS

35.513
2012

PASSATGERS
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Dels 46 
aeroports 
d’AENA, 
només la 

meitat són 
rendibles

La Generalitat 
ubica l’aeroport 
a Alguaire

2004

S’aprova el Pla 
director de 
l’aeròdrom

2006

Un estudi preveu 
400.000 
passatgers

2007

Comença la 
construcció de la 
terminal

2009

S’inaugura amb 
un vol des de 
Barcelona

2010

Comencen a 
operar les
primeres línies 

2010

Una prioritat 
del territori 
defensada a 
ultrança pels 
agents implicats

Miquel Pueyo
L’aeroport era neces-
sari i el seu cost ha 
estat molt moderat 
en relació amb estruc-
tures com l’AVE o les 
autopistes.

Joan Simó
Si volem millorar-ne 
la rendibilitat ,“cal 
apostar per les mer-
caderies i per afavorir 
les exportacions dels 
productes agrícoles. 

Àngel Ros 
Cal progressar per 
obrir noves línies 
d’activitat turística al 
servei del Pirineu i la 
plana i desenvolupar 
altres línies d’activitat.

una pista de 2.500 metres de 
llargada per 61 metres d’am-
plada, que és l’equivalent a la 
tercera pista de l’Aeroport de 
Barcelona. Durant el primer 
any es planteja com a objectiu  
assolir entre 50.000 i 100.000 
passatgers; una xifra que hau-
ria de superar els 400.000 en 
un termini de deu anys. 
Passat el primer lustre des 
de la seva posada en marxa, 
les dades constaten que no 
s’ha arribat al volum de pas-
satgers previst. Tot i que el 
primer any es van registrar un 
total de 57.665 operacions 
comercials, els anys següents 
han rondat les 30.000 anu-
als (27.735 el 2011; 35.513 
el 2012; 32.402 el 2013, i 
32.607 el 2014). A més, la ter-
minal tampoc ha quallat com 
a transport de mercaderies i 
s’ha reconegut més per aco-
llir esdeveniments esportius 
com el Campionat d’Espanya 
de Vols Acrobàtics, l’October-
tairfest i el LleidaAirChallenge 
que no pas per la freqüència 
de vols i passatgers.  Ara bé, 
tot i que cal valorar si es van 
sobredimensionar les expec-
tatives, els seus principals 
impulsors continuen apostant 

per aquesta infraestructura 
i en remarquen tant la seva 
necessitat com la seva funci-
onalitat pel territori. Així ma-
teix, el dèficit de gestió de les 
instal·lacions s’ha reduït a la 
meitat, passant dels 6,5 mi-
lions d’euros el 2011 als 3,5 
del 2014. Cal tenir en comp-
te que, segons el president 
d’Aena, José Manuel Vargas, 
dels 46 aeroports que formen 
la xarxa, aproximadament no-
més la meitat són rendibles.

Els inicis del projecte
L’any 2004, amb el Govern 
del tripartit, la Generalitat de-
cideix ubicar un aeroport re-
gional al municipi d’Alguaire. 
Durant anys s’havia apostat 
per l’ampliació de l’aeròdrom 
d’Alfés, però la pressió 
per protegir els 
valors naturals 
obliga a bus-
car-hi un nou 
e m p l a ç a -
ment.  Es 
tracta del 
primer ae-
roport co-
mercial pro-
mogut per la 
Generalitat (tots 

els existents depenien d’AE-
NA). El 2006 s’aprova el Pla 
director de l’aeroport Lleida-
Alguaire i les obres de cons-
trucció de la torre de control i 
de la primera terminal s’inici-
en el 2007. 
Com a mesura de promoció, 
durant el primer any, les líni-
es aèries que operin a Lleida 
tindran descomptes i ajudes 
econòmiques en funció de la 
quantitat de passatgers.  Així, 
el mes d’octubre de 2009, 
la companyia Vueling confir-
ma dos vols setmanals a Pa-
rís i Palma i Rayanair posa a 
la venda els primers bitllets 
d’Alguaire a Milà i a Frank-
furt.  Des del mes d’abril, l’ae-
roport assumirà uns setze vols 
setmanals. 

El novembre de 2009, 
la Generalitat ini-

cia la licitació 
de la gestió 

de l’aero-
port, pro-
p o s a d a 
per un pe-
ríode d’en-
tre 25 i 35 

anys. L’em-
presa gestora 

podrà explotar 

el desenvolupament logístic 
de la instal·lació però haurà 
de fer-se càrrec del mante-
niment i de l’ampliació de la 
infraestructura. Cap empresa 
s’hi mostra interessada. 

Inauguració
Un retard d’AENA en el per-
mís de tramitació aèria força 
l’ajornament de la inaugura-
ció, prevista per a finals del 
2009. Finalment, l’estrena és 
el 17 de gener de 2010 amb 
un vol de Barcelona a Lleida 
mitjançant un Airbus de la 
companyia Vueling. Entre els 
passatgers hi ha el president 
de la Generalitat del moment, 
José Montilla, acompanyat de 
l’alcalde Àngel Ros i altres di-
rectius que, amb discursos tri-
omfals, destaquen la impor-
tància de la infraestructura 
per al reequilibri territorial de 
Catalunya i per al desenvolu-
pament econòmic de les ter-
res de Lleida i el Pirineu. 
L’endemà de la inauguració, 
els primers vols de Vueling 
exhaureixen tots els bitllets. 
La companyia ofereix dos vols 
setmanals a París i a Palma. 
Així mateix, a l’abril comen-
ça a operar Ryanair, també 
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Imatges de la 
pista i de les 
instal·lacions 
de l’aeroport 

d’Alguaire, 
interiors i exte-

riors.  
Foto:  

Departament 
de  Territori i 

Sostenibilitat / 
Javi Enjuanes

Marxen les línies 
low cost per falta 
de passatgers

2011

Es crea la taula 
estratègica per 
buscar inversió

2011

Thomas Cook 
comença a operar 
per cinc anys

2011

Se celebra 
l’Octoberairfest 

2013

Celebració del 
LleidaAirChallenge 

2014

Comença a 
operar l’aerolínia 
israeliana Arkia

2014

Els pr imers anys de v ida

Ramon Farré
L’aeroport manté els 
actius i busquem to-
tes les vies de pro-
moció possibles. Fun-
ciona, ha funcionat i 
funcionarà. 

Jaume Gilabert
A banda dels vols co-
mercials, l’aeròdrom 
està cridat a ser un 
aeroport de referèn-
cia en altres àmbits, i 
d’això no se’n parla. 

Joan Reñé
El president de la Di-
putació de Lleida no 
s’ha pronunciat al res-
pecte de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire.

anuncia vols la companyia Air 
Nostrum (filial de baix cost 
d’Ibèria) a Eivissa i Menorca 
i Pyrenair estrana noves rutes 
per a la temporada de neu. 
Paral·lelament, la Generalitat 
firma un acord amb Neilson 
Active Holidays per portar 
40.000 passatgers britànics 
cada temporada d’hivern. 
En el primer any de funcio-
nament, la valoració de l’ae-
roport d’Alguaire és positiva. 
Ofereix 6 destinacions i 22 
vols setmanals. En compara-
ció amb els dinou aeroports 
espanyols amb un trànsit in-
ferior als 400.000 passatgers, 
Alguaire ocupa la vuitena po-
sició, per darrere de Badajoz 
i davant de l’aeroport de Sa-
lamanca. De moment, però, 
segons el director de Ports i 
Aeroports de Catalunya, Ori-
ol Balaguer, l’aeròdrom no 
acollirà vols de mercaderies, 
a l’espera d’un estudi econò-
mic. 

Marxa de línies low cost
Poc abans de celebrar-se un 
any de l’entrada en funci-
onament de l’aeròdrom, la 
Generalitat anuncia per al 
març la suspensió, de mutu 

acord, del vol setmanal de 
Vueling Lleida-Barcelona per 
la baixa ocupació (només 
s’omplia un 3-4% de la capa-
citat). Poc després, l’empresa 
deixa d’operar a l’aeroport 
i suprimeix també la ruta de 
Palma cancel·lant els últims 
vols previstos. No passa gaire 
temps que Pyrenair comunica 
la paralització de la venda de 
bitllets entre Alguaire i Vigo 
per a la resta de temporada, 
ja que la previsió de passat-
gers tampoc arriba al llin-
dar esperat, i deixa d’operar 
per la inviabilitat econòmica 
de mantenir només la ruta a 
Madrid, tot i tenir una bona 
ocupació.  Ryanar s’apunta al 
carro i informa que no pres-
tarà més serveis a l’aeroport 
d’Alguaire si la Genera-
litat no augmenta 
la subvenció. 
El president 
de la Gene-
ralitat, Artur 
Mas, decla-
ra que re-
butja “les 
p re s s i o n s 
poc pre-
sentables de 
determinades 

companyies”  i l’”amenaça” 
de Ryanair es confirma.  
Davant la pèrdua de línies, la 
Paeria aprova una moció unà-
nime per demanar al Govern 
un suport efectiu i explícit al 
futur de l’aeroport i el presi-
dent de la Diputació, Jaume 
Gilabert, reclama que la Ge-
neralitat busqui nous opera-
dors i que es millorin les ne-
gociacions amb Ryanair.
El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder, 
declara que el futur de l’ae-
roport no pot dependre de 
les subvencions en funció de 
cada passatger i Àngel Ros 
exigeix un tracte igualitari 
amb els aeroports de Reus i 
Girona. 

Vies de promoció 
El 2011 es crea una 

taula estratègi-
ca per buscar 

vies de pro-
moció de 
l’aeroport 
i redac-
tar un pla 
de negoci. 

S’aprofiten 
les instal-

lacions per ce-

lebrar el Campionat d’Espa-
nya de Vols Acrobàtics durant 
tres anys consecutius i acollir 
la celebració de l’October-
tairfest l’octubre de 2013 i el 
LleidaAirChallenge, les curses 
d’AirRace que atreuran unes 
6.000 persones a l’aeroport 
el juny del 2014. A més, l’ae-
ròdrom ocupa el panorama 
mediàtic per ser l’escenari de 
diversos espots publicitaris, 
principalment d’automòbils 
i, en una ocasió, se’l bate-
ja com l’aeroport de l’amor.
Actualment, l’aviació general 
pot utilitzar aquest aeroport 
cada dia de la setmana com a 
punt de sortida i entrada per 
a activitats d’escoles de vol i 
trobades d’aviació general, 
entre d’altres. 

Thomas Cook i Arkia
En aquests moments, a banda 
dels vols a Palma de Mallorca 
d’Air Nostrum, a l’aeroport 
operen Thomas Cook i Ar-
kia. El primer va començar el 
desembre del 2011, durant 
la temporada d’hivern, amb 
un acord de permanència de 
cinc anys. Porta passatgers de 
ciutats britàniques. La segona 
és Arkia, una línia israeliana 

El primer any 
Alguaire

 ofereix 22 
vols 

setmanals
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Compatibilitat amb 
l’aeroport de la Seu 

d’Urgell
L’ aeroport de Lleida-Alguaire, juntament amb el de la Seu d’Urgell 

estan gestionats per Aeroports de Catalunya, una societat pública de 
la Generalitat dins del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Des d’aquest 8 de gener la infraestructura de la Seu ha passat de con-
siderar-se un aeròdrom a convertir-se en un aeroport comercial. Però 

són compatibles les dues instal·lacions a les comarques lleidatanes? La 
Generalitat sosté que l’inici dels vols comercials a l’aeroport pot repre-
sentar un revulsiu tant per a Andorra com per a Catalunya. En aquest 
sentit, segons l’alcalde de la capital de l’Alt Urgell, Albert Batalla, el 
tipus de vols que tindran són diferents. En el cas d’Alguaire, la pis-

ta té 2 quilòmetres i el de la Seu, només 1,3; per tant, encabirà, 
avions de dimensions més petites de fins a quaranta places. 
Així opina Ramon Farré, que considera que no hi ha compe-

tència donada la distància de dues hores entre els dos 
municipis i les diferències d’ubicació, altitud i mida 

de la pista. De moment, Thomas Cook manté 
els vols britànics a Alguaire. Caldrà veure 

com es gestionen els possibles 
nous operadors. 

de Tel-Aviv que va començar 
a operar aquest passat estiu i 
ofereix deu vols durant la tem-
porada d’hivern. 

El transport de mercaderies
Al llarg d’aquests cinc anys, 
malgrat l’interès del sector 
agropecuari, no s’ha desenvo-
lupat el transport de mercade-
ries, una de les vies de negoci 
que es plantejava inicialment. 
A més, també falta consolidar 
la idea que l’aeroport funcioni 
com un centre d’emmagatze-

matge, manteniment i repara-
ció d’avions. 
D’altra banda, un dels proble-
mes és la falta d’una política 
comercial i turística més activa 
per atreure nous tour opera-
dors més enllà de les curses 
i dels festivals aeris. Cal tenir 
en compte que molts dels 
passatgers que aterren a l’ae-
roport tenen Andorra com a 
principal destinació turística. 

En defensa 
Jaume Gilabert, president de 

Aeroport Companyia 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Barcelona El Prat Vueling 225 283 0 0 0  

Mallorca  Vueling/Air Nostrum 15.388 7.137 5.446 6.827 7.287 

París Vueling 9.845         

Frankfurt-Hann Ryanair 13.367 6.659       

Milan Bérgamo Ryanair 12.902 6.636       

Eivissa  AirNostrum 711 586 495 703 915 

Maó AirNostrum 865 628 1.497 879 1.163 

Vigo  Pyrenair   295       

Madrid Pyrenair   357       

London-Gatwick Neilson-Thomas Cook   1.016 11.165 7.973 6.140 

Manchester Neilson-Thomas Cook   488 5.903 4.842 5.034 

Belfast Neilson-Thomas Cook   212 4.083 2.743   

Bristol Neilson-Thomas Cook     2.174 2.665 2.523 

Birminghan Neilson-Thomas Cook     2.177 2.583 2.409 

Southampton Neilson-Thomas Cook       228 1.558 

Tel-Aviv Arkia         1.662 

TOTALS comercial   53.303 24.297 32.940 29.443 28.691 168.674

TOTALS general   4.362 3.438 2.573 2.959 3.916 17.248

TOTALS  (c+g)   57.665 27.735 35.513 32.402 32.607 185.922

OPERACIONS COMERCIALS de 2010 a 2015

la Diputació de Lleida durant 
la inauguració de l’aeròdrom, 
considera que és un gran en-
cert perquè situa Lleida al 
món i, juntament amb el canal 
Segarra-Garrigues, és una de 
les dues grans construccions 
del territori. Gilabert creu que 
ha tingut un cost econòmic ra-
onable en comparació a altres 
aeroports com el de Màlaga o 
Ciudad Real però que neces-
sita temps per créixer i con-
solidar-se, ja que va arribar en 
plena crisi econòmica. L’ales-
hores delegat del Govern, Mi-
quel Pueyo, també es mostra 
convençut que “era necessari 
un aeroport petit-mitjà perquè 
el reclamaven l’Ajuntament 
de Lleida, la Cambra de Co-
merç, l’hostaleria, interessava 
al Principat d’Andorra, i el seu 
cost (construcció, equipament 
i manteniment) era moderat 
en relació amb estructures 
com l’AVE o les autopistes”. 
Tot i que no s’han complert les 
expectatives de passatgers, 
Gilabert apunta que “no es 
pot mirar a curt termini” i que 
“mai serà un aeroport de re-
ferència comercial, perquè no 
tenim ni la capacitat turística 
ni el volum de població”. Tot i 
això, remarca que l’aeròdrom 
està cridat a ser un aeroport 
de referència en altres àmbits 
i no se’n parla. Destaca com a 
infraestructura amb capacitat 
d’emmagatzematge i repara-

ció d’avions i com a platafor-
ma de transport agroalimen-
tari. El president de la Cambra 
de Comerç, Joan Simó, es 
mostra convençut que la in-
fraestructura era necessària  i 
que “avui en dia no s’hagués 
pogut construir”. Per a Simó, 
si volem millorar-ne la rendibi-
litat “cal apostar per les mer-
caderies i per afavorir que les 
exportacions dels productes 
agrícoles s’obrin pas a d’altres 
països des d’Alguaire”.
Amb la problemàtica de la 
boira, l’expresident de la Di-
putació afirma que hauria de 
ser prioritari trobar-hi una 
solució, tot i que és consci-
ent que aquesta passa per la 
instal·lació de mecanismes 
antiboira (ILD) que tenen un 
cost difícilment assumible si 
no hi ha un volum de viatgers 
alt.  En aquest sentit, l’actu-
al delegat del Govern de la 
Generalitat, Ramon Farré, 
considera que, ara per ara, 
“és de somiatruites pensar 
en inversions multimilionàries 
pel rendiment que se’n pot 
treure, ja que el problema de 
la boira afecta dos o tres diu-
menge l’any”. Farré destaca 
els actius de l’aeroport, manté 
que “funciona, ha funcionat i 
funcionarà” i remarca que “no 
hi ha cap mes en què alguna 
companyia no s’hi interessi”.

Vista nocturna de 
la infraestructura 
aèria, que ha estat 
l’escenari d’alguns 
espots publicitaris 
recents. 
Foto: Departament 
de Sostenibilitat
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Els joves de Lleida es
capbussen en el viatge cap 

a l’èxit convertint-se en 
emprenedors i desafiant la 
crisi amb la cerca de noves 

oportunitats de negoci
L’Estela es passa 
el cap de set-
mana viatjant 
de fira en fira 
venent les seves 
creacions. Fotos: 
Ares Valdés i 
Estela Aguilar

Joves amb talent, 
creacions amb 

Estela 
Aguilar

Creaciones y 
arte Estela

enginy
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Maurizio 
Sartori

Ariadna 
Nieto

El Maurizio i l’Ariadna 
són els creadors de 
Nus Creacions. Fo-

tos: Ares Valdés i Nus 
Creacions

Nus 
Creacions

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El brillant Alfred Hitchcock 
deia que si hi ha alguna cosa 
més important que la lògi-
ca és la imaginació, “perquè 
poder crear i donar-li forma 
al que passa pel nostre cap 
és qüestió de creure en nos-
altres mateixos”. Amb aquest 
consell es va presentar l’ar-
tista Estela Aguilar, de Crea-
ciones y arte Estela, una jove 
emprenedora que es guanya 
la vida elaborant i venent les 
seves creacions. 
L’objectiu de qualsevol em-
prenedor és poder guanyar-se 
la vida amb la seva tasca, un 
futur que molts veuen encara 
lluny. Des de GLOBALleida, 
s’ha fet un estudi de les em-
preses que es tenen localit-
zades als Centres d’Empre-
ses de la Xarxa i, en total, a 
Lleida, hi ha 615 persones 

que han tingut la intenció de 
crear una empresa entre 2009 
i 2014 (fins al mes de juny). 
D’aquestes, només 120 ho 
han fet realitat. Un altre estu-
di, el de Global Entrepeneurs-
hip Monitor (GEM) Catalunya 
2013, publica que a Lleida hi 
ha 24.253 persones involucra-
des en la creació d’empreses. 
Dades més positives que les 
anteriors i que situen la capi-
tal del Segrià com la demar-
cació més emprenedora, amb 
un 8,6% de la població total. 
La segueixen Barcelona amb 
una taxa del 6,7% i 
Girona, la taxa de 
la qual se si-
tua en el 6%. 
D’altra ban-
da, Tarra-
gona està a 
la cua amb 
una taxa 
del 5,1%. 
S e g o n s 
aquest estudi, 
Lleida ocuparia 

una posició destacada pel 
que fa a l’emprenedoria no 
només en el conjunt de Ca-
talunya i de l’Estat, sinó que 
també es trobaria per sobre 
de la mitjana europea, situa-
da en el 6,74%.
Aquesta aposta per l’em-
prenedoria, però, és causa-
efecte de la situació de crisi 
i de l’augment de persones 
en situació d’atur? Segons 
aquest mateix informe, a par-
tir de 2011 es va disparar el 
nombre d’emprenedors a 
Lleida, passant del 5% al 17% 

el 2012. En un any, el 
nombre de joves 

emprenedors 
va triplicar el 
seu percen-
tatge, però 
sense sa-
ber les cau-
ses aquest 
va tornar a 

disminuir, si-
tuant-se l’any 

2013 en el 8,6% 

referit. 
L’Estela 
feia dos 
a n y s 
que es 
trobava 
a l’atur;  
a causa 
d’una ma-
laltia, la van 
fer fora de la 
feina i, després de 
tenir molt temps lliu-
re i una successió de portes 
tancades, es va llançar a la 
piscina tirant endavant el seu 
projecte. Després de quatre 
anys, l’Estela viu de la seva 
empresa, Creaciones y Arte 
Estela. El secret? “Enamo-
rar-te del teu projecte i defen-
sar-lo a mort”, assegura. 
Tot i que confessa que va sus-
pendre educació artística a 
l’escola, ara es dedica a l’ar-
tesania, deixant volar la seva 
imaginació. Dins el seu gran 
repertori, s’hi poden trobar 
joies, clauers, àlbums de fotos 

i peces decoratives, fetes amb 
argila i emprant la tècnica del 
scrapbooking. A banda de 
vendre per Internet, es passa 
els caps de setmana anant de 
fira en fira muntant el seu es-
tand, la majoria de les vega-
des disfressada de medieval 
i donant a conèixer les seves 
últimes creacions. 
L’Estela formaria part del grup 
dels 25 joves emprenedors 
dels 120 anomenats abans 
que venien de l’atur abans de 
crear una empresa. Segons 

El 2013 hi 
havia a Lleida 

24.253 
emprenedors 

segons un 
estudi
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Dídac 
Royo

RoYo

Imatge de l’artista Dídac Royo 
i de les seves creacions artísti-

ques.
Fotos: Ares Valdés i RoYo

l’estudi de GLOBALleida, 
quasi la meitat de les perso-
nes emprenedores venien de 
l’atur, la qual cosa defineix 
aquesta opció professional 
com una emprenedoria per 
necessitat i no d’iniciativa 
pròpia.

Estudiant i emprenedor
El Dídac Royo és un jove 
aprenent lleidatà que ja ha 
demostrat el seu talent com 
a dissenyador, creant produc-
tes únics, que aporten un toc 
de distinció al dia a dia. Tot i 
això, continua estudiant per 
especialitzar-se més en la seva 
passió. Es tracta de les seves 
espardenyes, “les de tota la 
vida”. A banda de ser un cal-
çat de moda, Royo les ha con-
vertit en una peça apta per a 

totes les estacions de l’any. 
“Les espardenyes solen ser 
un calçat d’estiu, però n’he 
creat unes folrades de lla-
na per portar-les a l’hivern”, 
explica. Les seves creacions 
destaquen per ser peces dis-
senyades, serigrafiades i co-
sides a mà, la qual cosa els 
aporta un valor únic. A banda 
d’espardenyes, Royo crea 
també fundes per a 
portàtils, tauletes 
electròniques, 
necessers i co-
ixins. 
Com l’Estela 
i la majoria 
d’emprene-
dors que no 
tenen encara 
el seu propi ta-
ller, el menjador 
i les golfes de casa 

es converteixen en la millor 
fàbrica d’invents. Per  millo-
rar aquesta situació, des de 
la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Lleida s’està 
duent a terme una iniciativa 
per facilitar que joves empre-
nedors puguin llogar locals 
buits al centre històric. “Amb 
el regidor Fèlix Larrosa estem 
assentant les bases d’un pro-
grama perquè els locals que 
estan buits tinguin un lloguer 
molt baix amb l’objectiu que 

dos o tres joves s’agru-
pin i puguin tenir 

el seu local per 
treballar i 

vendre els 
seus pro-
ductes”, 
explica el 
r e g i d o r 
de Joven-

tut, Oriol 
Yu g u e r o . 

Fins ara, els 
joves que vul-

guin poden acudir a la Pal-
ma, el Centre de Recursos 
Juvenils, per tal de treballar, 
però “això no és un taller i els 
volem donar la possibilitat de 
tenir-ne un de propi”. Tots els 
detalls del projecte es dona-
ran a conèixer entre finals de 
gener i principis de febrer. 
Un dels interessats en aquest 
projecte podria ser Nus Cre-
acions, una marca amb segell 
lleidatà que pretén revalorit-
zar i fomentar una manera de 
treballar sostenible, local, a 
petita escala i on el procés de 
creació i producció sigui arte-
sanal. Com tot emprenedor i 
creador artesanal, l’Ariadna 
i el Maurizio viatgen de fira 
en fira i promocionen la seva 
marca a través d’Internet, do-
nant a conèixer els seus pro-
ductes de qualitat, que van 
des de la costura a l’autoedi-
ció de llibres i de la il·lustració 
a la pintura de murals. Tot i 
així, es poden trobar algunes 

de les seves creacions a la 
botiga Són la Pera de Lleida 
(avinguda Blondel, 50). 
La seva col·lecció més cone-
guda és la de “No tots els 
monstres són dolents”, en 
què, a través de la imagina-
ció, els monstres es conver-
teixen en éssers bons, que 
eduquen i fomenten la crea-
ció d’històries. 
Tot i la seva gran dedicació, 
no es poden centrar úni-
cament en Nus Creacions. 
Només fa un any que han 
començat i, per ara, “només 
ens dóna un sou”. L’Ariadna 
és arqueòloga i combina la 
seva feina amb la persecució 
de monstres i plasmant so-
bre el paper totes les idees 
creatives que té. El Maurizio 
és un dissenyador italià que, 
enamorat de Catalunya, es 
va traslladar a Lleida el 2008 
i manté diferents feines de 
disseny gràfic. Actualment es 
troben mirant un local dels 
oferts per l’Ajuntament de 
Lleida. “Ens encantaria tenir 
un taller-aparador, perquè 
li donaria un valor afegit i la 
gent podria visualitzar direc-
tament el que fem”, comenta 
l’Ariadna. 
Els creadors consideren que 
la forma més efectiva per 
vendre un producte artesà és 
mostrar-li el procés d’elabo-

Joventut 
llogarà locals 

del centre
 històric a

joves 
emprenedors
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La 
majoria 

d’emprenedors 
es trobaven a 

l’atur

Tatiana 
Cercós

Artèria

La Tatiana i les joies artísti-
ques que elabora ella ma-

teixa al seu taller.
Foto: Tatiana Cercós

ració. “Molta gent es queixa 
que els nostres productes són 
molt cars, però si els mostrem 
i argumentem que es tracta 
de productes únics i fets a 
mà, els adquireixen”, explica 
l’Estela, de Creaciones y arte 
Estela. 
Cada vegada més, les fires 
acullen més estands d’arte-
sania, encara que el públic no 
està del tot familiaritzat amb 
el fet que un producte artesa-
nal té un preu més elevat que 
un altre de fabricat en sèrie. 
L’Estela explica que, en el seu 
cas, ven més en les fires peti-
tes que en les grans i que les 
comarques lleidatanes són 
el seu públic més difícil. Tot 
i que hi ha una gran compe-
tència, els joves emprenedors 
no creuen que aquest sigui el 
problema, ja que “si una cosa 
la fas bé, aquesta serà única”. 
Davant la crisi econòmica, la 
Tatiana Cercós també va op-
tar per portar més enllà les 
seves petites creacions amb 
la marca Artèria. La Tatiana 
és capaç de transformar un fil 
de llautó en una polsera i una 
peça de plata en una joia in-
novadora. Tot i que està molt 
contenta amb el resultat que 
aconsegueix, confessa que 
“si tingués un treball de vuit 
hores, no m’hagués plantejat 
ser emprenedora”. Actual-
ment, la Tatiana combina la 
seva passió treballant com a 
monitora en una escola i, com 
la resta d’emprenedors, viatja 
per les fires de la demarcació 
ampliant horitzons i públic. 
Segons l’estudi de GLOBA-
Lleida, dels 120 emprenedors 
que han aconseguit crear una 
empresa, el 43% estava tre-
ballant abans de començar a 
emprendre. 

Projecte Crea2
La Tatiana, el Maurizio, l’Ari-
adna, el Dídac i l’Estela tenen 
en comú que els quatre, a 
banda de ser joves referents 
de l’emprenedoria, han par-
ticipat en alguna edició del 
Mercat de les Idees de Llei-
da. “Un projecte que va co-
mençar el 2012 i que porta 

Molts joves 
combinen la 

seva 
feina amb 
l’artesania

per nom Crea2”, explica el 
regidor de Joventut, Oriol Yu-
guero. El Mercat de les Idees 
està adreçat a joves artesans 
d’edats compreses entre els 
16 i els 35 anys i poden ven-
dre i exposar les seves creaci-
ons a l’Eix Comercial. Donada 
la llista d’espera que van te-
nir el primer any, el 2013 es 
van celebrar dues edicions 
i el 2014, tres. A partir d’ara 
es continuarà amb aquest 
format amb edicions a l’abril, 
al setembre i a l’octubre. “Al 
marge que puguin tenir un 
lloc per exposar a la via públi-
ca i vendre, volíem dinamitzar 
aquest grup de joves perquè 
es coneguessin”, explica Ori-
ol Yuguero. El regidor admet 
que fins ara havien descuidat 

els joves creadors i per això 
van crear Crea2, un  projecte  
per  promoure  l’emprenedo-
ria artística entre la població 
jove. Està dirigit per Guillem 
Ferran, dissenyador  industrial  
de  producte, i  consisteix  a  
participar  en una  experièn-

cia  formativa  per  dissenyar 
i elaborar productes artesans 
de marxandatge i/o souvenirs 
que identifiquin  Lleida amb la 
intenció de comercialitzar-los. 
Dels divuit participants, cinc 
projectes han estat triats per-
què es venguin a les entitats 

públiques, com les joies de 
l’Estela, que ara es troben a 
la Seu Vella. També van ser 
elegits el projecte del Joc del 
Seguici de la Festa Major de 
l’Ariadna Nieto i el Maurizio 
Sartori i el projecte Fermalls 
de la Tatiana Cercós, que en-
tén la joia com un record de 
la natura. 
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La Fira de l’Oli de les
Garrigues celebra la seva 52a 

edició, la més internacional 
dels últims anys, amb prop 

de 70.000 visitants

L’oli de la
nostra
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 ARES VALDÉS
 LES BORGES BLANQUES

www.7accents.cat

“Una tradició”; així defineixen 
els propietaris dels estands el 
seu pas per la Fira de l’Oli de 
les Garrigues. N’hi havia que 
venien per primera vegada, 
com l’Amelia García, de San-
tiago de Compostel·la, que, 
amb una petita mostra del 
que representa Galícia, oferia 
alguns dels seus productes 
més típics, com l’empanada 
gallega. Receptes suculentes 
que li obrien la gana a qual-
sevol. I n’hi havia d’altres, 
com el Gabriel Alsina del Molí 
d’Oli de la Noguera o el Ben-
jamí Aran de la Cooperativa 
de Bellaguarda, que compli-
en la seva setzena i desena 
edició respectivament. Però 
aquests només eren alguns 
dels 150 estands que con-
feccionaven la 52a edició de 
la Fira de l’Oli Qualitat Verge 

terra

La 52a Fira de 
l’Oli va rebre 
70.000 visitants 
i es van vendre 
63.000 litres d’oli.
Fotos: Òscar Bue-
tas

nostra
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Extra de les Borges Blanques. 
L’alcalde de la localitat, Enric 
Mir, va definir la Fira d’en-
guany com la millor dels úl-
tims anys. En total,  va rebre 
70.000 visitants (300 més que 
l’any passat) i es van vendre 
63.000 litres d’oli, els matei-
xos que el 2014. Aquestes són 
les dades oficials que s’han fa-
cilitat des de la Fira. El perio-
dista Miquel Andreu, del diari 
Som Garrigues,  però, expli-
ca en un article d’opinió que 
aquestes xifres estan “massa 
inflades”. “Els 6.300 m2 d’ex-
posició no donen per acollir 
70.000 persones i si s’hagues-
sin venut 63.000 litres d’oli, 
cada expositor hauria d’haver 
venut una garrafa d’oli de 5 
litres cada dos minuts durant 
els tres dies del certamen”, 
argumenta Andreu.
Tot i així, aquest any no serà 
recordat per la quantitat de 
litres venuts o no, sinó per 
transformar una fira local en 
una fira internacional. Per pri-
mera vegada, van venir tres 
distribuïdors d’Alemanya, 
Àustria i Suïssa de productes 
agroalimentaris per tal d’es-
tablir sinergies amb els pro-
ductors de la zona i donar a 
conèixer l’oli i els productes 
de la comarca. Segons l’alcal-
de de les Borges Blanques, 
Enric Mir, aquestes relacions 
“van ser fructíferes” i en va 
destacar les bones sensacions 
per part dels experts. Pel que 
fa als expositors, molts d’ells 
van assegurar que esperaven 
“més moviment de gent”.
Tant aquells que feia temps 
que participaven a través 
d’un estand a la Fira com els 
nouvinguts, van coincidir a 
explicar que la Fira els oferia 
una oportunitat per donar-se 
a conèixer i aconseguir clients 
més que no pas per vendre 
grans quantitats d’oli. “La 
gent ve aquí a conèixer el nos-
tre oli i quan comprova que 
és bo, acaba venint a la co-
operativa a buscar-ne més”, 
explicava Benjamí Aran, de 
la Cooperativa de Bellaguar-
da, guardonada per vuitè any, 
amb el Premi de l’Oli Verge 
Extra Fruitat Verd Dolç. 
Per tal de continuar poten-
ciant i exportant la qualitat 
agroalimentària del territori, 
la Fira de l’Oli de les Borges 
es va agermanar amb la Frui-
ta de Lleida i la Denominació 
d’Origen Protegida (DOP) Les 
Garrigues amb la Indicació 
Geogràfica Protegida (IGP) 
Calçot de Valls durant la cele-

bració de la Fira. 
Reinventar-se o perdre, amb 
aquest lema es presentaven 
molts agricultors a la Fira per 
oferir novetats i atraure així 
més clients. És el cas de l’es-
tand del Gabriel Alsina, del 
Molí d’Oli de la Noguera, que 
oferia fins a catorze varietats 
d’olis i explicava que enca-
ra en tenia més per donar a 
conèixer. Altres optaven per 
oferir degustacions, cremes 
d’oli d’oliva o cosmètics natu-
rals. Però a la Fira no només 
hi havia oli, sinó una gran va-
rietat de productes artesans. 
Expositors d’embotits, dol-
ços, coques de recapte, fruits 

secs, olives i formatges acom-
panyaven els estands tradici-
onals de la Fira, aportant un 
valor afegit al certamen. 
La varietat dels expositors 
també era geogràfica ja que 
entre els 150 estands hi havia 
comerciants vinguts d’arreu 
de l’Estat, com ara la parada 
de formatges del Patxi Zulae-
ta, vingut del País Basc, o la  ja 
mencionada parada de dolços 
gallecs de l’Amelia García, de 
Santiago de Compostel·la. 
Són comerciants que partci-
pen en diverses fires de l’Estat 
i que, donat l’abast de la Fira 
de l’Oli, van decidir fer una 

parada a les Borges Blanques. 
Una altra novetat, a més de 
l’aposta per la internaciona-
lització, va ser la de donar a 
conèixer la Fira a través de les 
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A banda de tastar mil i una varietats d’oli 
d’oliva, també hi havia embotits,
formatges, dolços, coques de recapte i 
inclús, un tast de vins. Fotos: Òscar Buetas

noves tecnologies. A banda 
d’utilitzar els mètodes tra-
dicionals de publicitat com 
falques de ràdio i cartells, es 
va optar per crear dues apli-

cacions mòbils per fer la Fira 
més accessible. Una d’elles va 
ser la creada pels alumnes de 
l’Institut Josep Vallverdú de 
les Borges Blanques, que van 

ser els guanyadors d’un con-
curs per perfeccionar l’app 
Turisme Garrigues, que enca-
ra es pot consultar. L’altra va 
ser l’app de la Fira de l’Oli, on 
es van poder consultar les úl-
times notícies de la Fira, que 
arribaven en forma de missat-
ge als usuaris. Per primera ve-
gada, també hi havia un plató 
de televisió des d’on Les Bor-
gesTV emetia el seu progra-
ma de la Fira, en què es va 
retransmetre i entrevistar en 
directe els protagonistes del 
certamen.
D’entre les novetats, va des-
tacar també la figura de l’Oli-
veta, que, a banda d’animar 
el públic infantil, compartia 
tallers amb els infants. I és 
que la Fira de l’Oli no és no-
més un espai de compraven-

da d’oli i on es deixen tastar 
mil i un productes, sinó que 
és també un espai on s’oferei-
xen diverses activitats per a 
tot el públic, per exemple, el 
tast de vins que va organitzar 
la Diputació de Lleida, en què 
els participants es van conver-
tir per uns minuts en somme-
liers o, en alguns casos, apre-
nents de sommelier. A banda, 
des del Consell Comarcal de 
les Garrigues es van idear pa-
quets turístics que oferien la 
possibilitat de passar el cap 
de setmana a la comarca amb 
tot inclòs. 
L’Escola d’Hoteleria de Lleida 
també hi va ser present do-
nant a conèixer diverses re-
ceptes fetes a base d’oli. Va 
crear una gran expectació el 
gelat d’oli, fet a partir de ni-
trogen i del qual sortia fum. 
A diferència de la resta d’es-
tands, aquest no venia res, 
només mostrava com l’oli es 
podia convertir en un ingre-
dient magnífic per crear plats 
innovadors, com les infusions 
amb fulla d’olivera, les pirule-
tes de iogurt amb fruita o els 
panets amb forma de sabati-
lla  que contenien oli i espèci-
es aromàtiques diferents.
Com cada edició, per acomi-
adar la Fira es va fer el lliura-
ment dels premis. L’empresa 
Garrigues Emprèn va rebre el 
premi a la millor iniciativa, ja 
que implantarà una xarxa de 
botigues d’oli als mercats de 
Barcelona; el Grup Plimón va 
rebre el premi a la iniciativa 
empresarial per la seva inver-
sió de quasi 3 milions d’euros 
a les Borges, i l’aplicació per 
a mòbils Turisme Garrigues, 
dels alumnes de l’Institut Jo-
sep Vallverdú, va ser distin-
gida amb la millor iniciativa 
turística.
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El ‘drift’ s’ha convertit en una disciplina 
esportiva que està guanyant cada cop més 
adeptes a Espanya i Lleida, en especial a 
Almenar, que pot presumir d’un dels pilots 
amb més projecció del panorama estatal, 
Joan Caballer, qui demostra 
el seu bon saber fer 
tant dins com 
fora de la pista

Derrapant 
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Derrapant 

 ÒSCAR BUETAS
 JUNEDA

www.7accents.cat

Espectacular, vibrant, apas-
sionant, trepidant, capaç de 
fer que el públic assistent en 
un circuit es plantegi com 
els pilots són capaços de fer 
derrapar el cotxe, en paral·lel 
al rival, sense sortir-se de la 
pista i de manera controlada, 
desafiant les lleis de la física. 
Així és el drift, una disciplina 
de l’automobilisme que està 
guanyant molts adeptes.
La demarcació de Lleida està 
ben representada per l’equip 
d’Almenar FG Performance, 
al capdavant del qual està el 
pilot Joan Caballer. Amb 33 
anys, aquest lleidatà, mecà-
nic de professió, s’ha conver-
tit en un bon referent per als 
que s’inicien com amateurs a 
l’Open Slalom Drift Espanya 
(OSD), competició en la qual 
la passada temporada va fi-
nalitzar quart. “En el moment 
que estic dins del cotxe des-
connecto de tot, només pen-
so a veure per on puc traçar o 
com entrar en una corba. És 
com si desaparegués el món 
mentre jo mentre estic al meu 
cotxe. A més, durant la com-
petició no hi ha marge d’er-
ror, perquè has de buscar els 
límits”, apunta un esportista 
en el qual queda patent que 
s’ha de gaudir dins i fora dels 
circuits.
Però el Joan no va arribar 
de manera casual al món del 
drift. Aficionat al món del 
motor, el va descobrir veient 
pel·lícules i vídeos. Mogut 
per l’espectacularitat i l’es-
til de conducció, amb el seu 
germà Xavi va decidir poten-
ciar un Toyota Celica del 1986 

cap a l’èxit
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Del Japó a Europa,
passant pels Estats Units
El drift va néixer al Japó a principi dels 
anys vuitanta quan els pilots japonesos 
fugien dels estrets i curts carrers de la 
capital, situant les seves curses il·legals 
a les carreteres de les muntanyes prope-
res. L’any 1988 es va dur a terme la pri-
mera cursa organitzada de manera legal 
de drift i es va establir com a disciplina 
pròpia, amb pilots especialment prepa-
rats, de la mateixa manera que els seus 
vehicles. Més tard, a mitjans dels anys no-
ranta, va donar el salt als Estats Units, i 
fa uns anys es va instaurar a Europa. Cal 
destacar que en aquests campionats no 
es competeix contra el rellotge, sinó per 
l’estil, l’habilitat i la destresa.

i convertir-lo en un cotxe de 
drift. Va començar derrapant 
en tandes lliures i l’any 2009 
va assistir a una cursa del 
campionat de drift, on va de-
cidir fer el salt a la competi-
ció. Actualment, amb el seu 
Nissan 200sx s13 de més de 
400 cavalls i el seu estil, s’ha 
convertit en un pilot punter. 
“Vam començar com a hobby 
i, poc a poc, vam anar aga-
fant mans. A Juneda ens van 
oferir la possibilitat de poder 
competir en la categoria peti-
ta de l’Open Slalom Drift. Ho 
vam acceptar, perquè era una 
bona oportunitat”, explica el 
d’Almenar.

Sense cap tipus de perill
Moltes persones es plante-
gen si estan davant d’una 
disciplina segura. Qui millor 
per afirmar que sí que els 
mateixos pilots, aquells que 
conviuen amb les mesures 
de seguretat extremes dels 
circuits i la normativa que, 
per sort, eviten lamentacions. 
“Sempre ha d’estar controlat. 
En els campionats hi ha unes 
mesures de seguretat molt 
grans, de la mateixa manera 
que en els cotxes”, informa 
Joan Caballer. A més, puntu-
alitza que durant les proves 
no s’agafen velocitats molt 
altes i, per tant, només es po-

den trencar para-xocs, llantes 
o altres elements mecànics: 
“És gairebé impossible fer-te  
mal o fer mal a algú”.
Però els vídeos que apareixen 
a les xarxes socials de curses 
il·legals han tacat el nom del 
drift: “Hi ha gent que relaci-
ona el drift amb els insensats 
que surten a la carretera o 
van als polígons, on no hi ha 
cap tipus de seguretat. Una 
cosa és allò i una altra compe-
tir de manera professional”. 
Per això, la seva família té una 
certa tranquil·litat quan el veu 
competir.

Una disciplina cara
De la mateixa manera que 
altres disciplines del món del 
motor, estem davant d’una de 
cara, ja que els costos que su-
posa preparar un cotxe i par-
ticipar són elevats, malgrat 
els patrocinis. Bona mostra 
d’això és que al Nissan 200sx 
s13 li han fet infinitat de mo-
dificacions, deixant només de 
sèrie el xassís, per tal de llui-
tar amb els més forts. Sense 
oblidar que no han d’haver-hi 
contratemps que signifiquin 
un augment de costos. “Has 
d’assumir el fet de poder te-
nir un cop, ja que tothom té 
accidents en el món del mo-
tor. Quan estàs competint, 
fent una bona batalla, i llui-

tes pel podi, trencar alguna 
cosa en aquell moment és la 
decepció total”, manifesta 
l’ilerdenc. Però Joan Caballer 
anuncia que de cara a la pro-
pera temporada el cotxe tin-
drà canvis importants.
En aquest sentit, argumen-
ta que “quan és un hobby, 
amb un cotxe antic sempre 
busques oportunitats en ro-
des, suspensions, etc., i no és 
car. Però a nivell professional, 
sempre intentes millorar el 
cotxe, amb tot nou”. Aquí en-
tren en joc els patrocinadors i 

les persones que ajuden amb 
tot plegat. “Hem hagut de 
lluitar molt i sort que jo i el 
meu germà som mecànics. El 
patrocini es manté tenint una 
bona imatge i sempre estant 
presents, amb constància, 
sense oblidar els resultats”.
A més, la destresa del pilot 
també és fonamental, “ja que 
ha de trobar els límits del cot-
xe i, a partir d’aquí, entra en 
joc la potència i les prestaci-
ons del vehicle”, la qual cosa 
fa pensar que “és necessària 
molta pràctica. Amb nocions 

es pot aconseguir, però és di-
fícil estar al capdamunt”.
Però la realitat és que és força 
complicat entrenar, ja que no-
més es pot fer a circuits com 
el de Juneda, on s’entrena 
Joan Caballer. “Al carrer no es 
pot practicar i no entra al cap 
de ningú que tingui dos dits 
de seny, perquè pots fer mal 
a algú o provocar accidents”. 
Així, la clau per ser reconegut 
està en “la constància i en do-
nar guerra i canya a la resta”, 
apunta amb un somriure a la 
cara.
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Circuit/Prova Data
Juneda 20/21 de març

Olaberria 11/12 d’abril

Ricardo Tormo 21 de juny

Jarama 5 de juliol

KOE Ricardo Tormo 20/21 setembre

Navarra 10/11 d’octubre

Show València Gymkhana Per decidir

Show Benidorm Per decidir

Open Slalom Drift 2015

La visió dels mecànics
Una part fonamental de 
l’equip lleidatà són els me-
cànics. D’aquesta manera, la 

formació ilerdenca s’ha con-
vertit en una família unida per 
la passió pel motor, en la qual 
cap membre s’imaginava fa 

uns anys que gaudiria direc-
tament del drift. Així, Xavier 
Caballer (germà del Joan), 
Jaume Branzuela, Oriol Torra 
i Jesús Vilanova són deter-
minants per assolir objectius. 
Tots viuen el drift d’una ma-
nera especial i els nervis estan 
presents sempre que es com-
peteix. “Quan el Joan està a la 
pista, tots tenim molts nervis i 
crec que patim més que ell”, 
manifesta el Xavier, ja que a 
més de germà també és me-
cànic de professió i sap bé el 
que costa preparar el cotxe. 
“Veient el cotxe en moviment 
et vénen al cap les hores que 

hem invertit, i això es tradueix 
en uns moments de tensió. 
Però quan el veus, gaudeixes, 
sobretot quan aconsegueix 
un bon resultat”, puntualitza. 
En la mateixa línia es mostra 
el Jaume en matissar que “la 
nostra fusió és veure que fun-
ciona tot i que res falla, és a 
dir, que el pilot ho tingui tot 
perfecte”.
D’altra banda, l’estrès és 
evident durant les cites es-
portives, sobretot quan es 
trenca alguna peça del cotxe 
i aquesta s’ha de canviar per 
continuar. “Normalment se 
soluciona i s’ha de córrer com 

es pugui”, analitza el Xavier. 
De fet, una de les coses més 
importants és que tots són 
vitals. “Tots tenim un paper 
dins de l’equip i la nostra fei-
na és que el Joan només es 
preocupi de córrer”, afegeix.
Cal recordar que el Joan Ca-
baller és mecànic de profes-
sió i tots els seus companys 
coincideixen en assenyalar 
que és difícil intentar que es 
dediqui només a conduir. “En 
el moment que falla alguna 
cosa és el primer que es fica 
de cap per solucionar-ho, 
com la resta dels que tenim 
aquella tasca. Quan succe-
eix, li hem de dir que surti i 
que es tranquil·litzi”, indica el 
seu germà. Però reconeix que 
“com més ulls hi ha, més fàcil 
és trobar l’avaria. L’opinió de 
tots és fonamental”.
Els bons resultats aconseguits 
pel pilot lleidatà fan possi-
ble que tots els integrants es 
mostrin optimistes a l’hora 
d’analitzar el seu futur. “En 
la temporada que acaba de 
l’Open Slalom Drift Espanya 
podria haver acabat tercer, 
però l’entrebancada en l’úl-
tima cursa el va relegar a la 
quarta posició. Com a pilot, 
està progressant molt, i com 
millor màquina tingui, més 
lluny arribarà”, apunta Xavier 
Caballer, mentre que Jaume 
Branzuela indica que “ens 
falta trobar un patrocinador 
fort, perquè costejar-ho tot és 
molt difícil”.

A cinc anys d’altres països
En aquests moments, Japó, 
els Estats Units i la Gran Bre-
tanya són el mirall en el qual 
mirar-se. A Espanya, el drift 
està creixent, però, encara 
queda molt de camí per recór-
rer. “Estem a cinc anys lluny 
dels països capdavanters. Els 
motors i les preparacions que 
fem servir a Espanya són els 
que s’utilitzaven als Estats 
Units fa cinc anys. Seria un 
somni tenir les màquines que 
tenen. Ens hi estem comen-
çant a assemblar, però ens 
queda molt per caminar”, ex-
pressa Joan Caballer. Qui sap 
si en un futur els pilots com ell 
seran reconeguts de la mane-
ra que es mereixen i podran 
viure d’allò que els agrada. 
“El problema que tenim és 
la crisi, però actualment hi ha 
una molt bona pedrera. Però 
en un futur penso que es po-
drà viure del drift, ja que ara 
els circuits s’omplen”, con-
clou el d’Almenar.

El cotxe de Joan Caballer ha patit infinitat 
de modificacions per tal de poder lluitar 
amb els cotxes i rivals més punters de l’Es-
tat espanyol, i tots els membres de l’equip 
són fonamentals per triomfar.
Fotos: Javi Enjuanes



DIVENDRES 23 de GENER DE 201532



DIVENDRES 23 de GENER DE 2015 33

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Dibuixos hiperrealistes que 
s’arriben a confondre amb 
fotografies. Aquesta és una 
tendència radical de la pintu-
ra realista sorgida als Estats 
Units a finals dels anys sei-
xanta que proposa reproduir 
la realitat amb més fidelitat i 
objectivitat que la fotografia. 
A l’altra banda es troba el fo-
torealisme, un gènere inclòs 
en la pintura que consisteix 
a fer un quadre a partir d’una 
fotografia, considerada com 

una variant de l’hiperrealisme. 
Per sort, Lleida s’està fent un 
forat dins del món d’aquestes 
disciplines encara que no tin-
gui grans espais habilitats per 
mostrar aquest tipus d’art.
Artistes com Oriol Arumí i 
Mike Sardà (més conegut a 
les xarxes socials com Miike 
Drawings) estan fent possible 
que moltes mirades se centrin 
en la capital del Segrià. En 
les seves exposicions queda 
palès tot el seu potencial. El 
Bar Ítaca de Lleida acull ac-
tualment i fins a l’1 de març 
una mostra del jove lleidatà. 
De fet, gairebé qualsevol lloc 
pot esdevenir un espai únic 

Artistes com Oriol Arumí i 
Mike Sardà deixen palès que 

l’art pot captivar tothom,
encara que s’hagi d’exposar 

en espais “alternatius”

Un llapis, 
un paper 
i un món 

al qual 
sorprendre
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En paraules 
d’Arumí, “un 

jove ha de 
tenir il·lusió 
i dedicació”

Sardà apunta 
que “si 

un artista 
s’encasella té 

un problema”

En les fotografies de les pàgines anteriors apareix Mike Sardà 
amb algunes de les seves obres. En aquestes dues pàgines es pot 

veure Oriol Arumí amb alguns dels seus dibuixos. 
Fotos: M. S. / Ò. B. / O. A.

on quedar meravellat amb el  
resultat que els artistes fan 
amb un llapis i un paper.
En aquest sentit, a l’hora de 
parlar de la falta d’espais llei-
datans de promoció cultural, 
Arumí argumenta que “Lleida 
no destaca, precisament, per 
ser una ciutat amb molt de 
moviment artístic, però és un 
estímul poder contribuir a ge-
nerar interès per aquest món. 
M’agrada que hi hagi tota 
mena de formes d’expressió 
artística i tot tipus de sales 
on anar a veure art”, comenta 
l’artista, nascut a Vic, criat a 
Ripoll i que es considera llei-
datà, “malgrat que l’accent 
em delati”, a causa de la seva 
vinculació familiar.
Igualment, Sardà denuncia 
que falten llocs específics on 
poder mostrar les creacions. 
“Quan comences, has de fer-
ho en llocs underground”, 
però té l’esperança que 
s’obrin nous espais. “Hi ha 
la necessitat de més espais 
alternatius sense els seus ar-
tistes habituals i on les obres  
siguin diferents. Per sort, hi 
ha petits llocs, com bars, que 
aposten per nosaltres”.
Per aquesta raó, les associaci-
ons d’art lleidatanes tenen un 
paper fonamental: promoure 
i donar a conèixer l’obra dels 
artistes, com bé explica Aru-
mí. “Durant dos anys he estat 
exposant al mercat d’art del 
Pati de les Comèdies, la qual 
cosa m’ha permès introdu-
ir-me molt ràpidament en el 
món artístic de Lleida”, expli-
ca. Tot i així, Sardà indica que 
“hi ha gent que els mercats 
se’ls pren com un lloc on pas-
sar l’estona. Tot gira entorn 
de la falta de cultura, perquè 
a l’estranger està més valo-
rat. Queda un llarg camí a fer, 
però tot arribarà”.
A més, Arumí és molt clar a 
l’hora de parlar de què es pot 
veure a la Terra Ferma, així 
com a la resta de l’Estat es-

panyol: “A Lleida, l’art es veu 
amb comptagotes i potser és 
culpa de la boira. A Catalunya 
i Espanya en general hi ha 
un bon nivell i varietat. Quan 
acabem de sortir de la crisi, 
és d’esperar que l’art tornarà 
a entrar amb més freqüència 
a totes les llars”. Per aques-
ta raó, Sardà fa incidència en 
que “l’art no està ben pagat. 
Hi ha persones que no ente-
nen que hi ha una feina dar-
rere d’elaboració que s’ha de 
pagar. Falta molta conscienci-
ació i cultura des de petit”.

Senzillesa complexa
Un llapis i un paper. Amb això 
n’hi ha prou per crear unes 
realitats que poden fascinar  
tothom, i és el que atrau ar-

tistes capaços de superar les 
fotografies. “Amb un llapis 
i un paper et pots instal·lar 
a qualsevol lloc i posar-te a 
dibuixar immediatament. A 
més, requereix d’una inver-
sió mínima, la tècnica és molt 
senzilla i les possibilitats ex-
pressives són enormes. M’en-
canta la idea de crear mons 
on l’espectador s’acabi sub-
mergint amb uns recursos tan 
primaris”, expressa Arumí. En 
la mateixa línia es mostra Sar-
dà quan diu que “és amb el 
que més em sento realitzat”.
Però no sempre és fàcil i els 
dubtes i les pors poden fer 
acte de presència. “Un di-
buix requereix molta feina. 
Les meves pors principals són 
encertar un bon tema i que el 
paper no pateixi cap accident 
durant la realització”, apunta 
Arumí, per a qui “l’hiperrea-
lisme està tan explotat que 
procuro allunyar-me’n cada 
cop més, fent que es noti de-
liberadament que es tracta 
d’una obra feta a mà”, però, 
com diu Sardà, “sense forçar 
res”. Qui aposta pel blanc i 
negre ho fa “per facilitat, per-
què és amb el que s’aprèn i, 
també, per preu. Respecte a 

les pors, aquestes només se 
superen enfrontant-te a elles 
i corregint els errors”.
El que està clar és que tècni-
cament no hi ha límits, tal com 
afirma Oriol Arumí, encara 
que puntualitza que, “compa-
rant-ho amb la pintura a l’oli i, 
especialment, amb la pintura 
mural, és evident que dibui-
xant no pots abastar mesures 
tan grans ni aplicar el color de 
la mateixa manera”. Ara bé, 
per Sardà, “els límits estan en 
la mida del paper on dibuixis, 
però no t’has de posar límits, 
ja que si un artista s’encasella 
té un problema. S’ha de se-
guir evolucionant”.

Tot un futur per davant
A mesura que els anys van 
passant, apareixen joves ar-
tistes que sorprenen. L’ex-
periència li permet a l’Oriol 
Arumí, de 42 anys, parlar amb 
propietat en afirmar que “vinc 
de viure dos anys al Camerun, 
on he conviscut amb joves 
artistes d’allà. Comparant-ho 

amb la seva realitat, es pot dir 
que a Lleida sí que hi ha opor-
tunitats. Un jove artista ha de 
tenir il·lusió pel que fa, molta 
dedicació i una mica de sort”.
Davant d’això, i també per ex-
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Segons Sardà, 
“falta molta 

conscienciació 
i cultura des 

de petits”

periència pròpia, Sardà expo-
sa que “a Lleida la gent jove 
s’ha de moure molt i parlar 
amb molta gent, encara que 
a vegades et trobes portes 
tancades”. Llavors, la solució 
al problema pot semblar fàcil, 
però a la vegada és complica-
da, perquè radica en “trobar 
la persona indicada o exposar 
en un lloc on et vegin”.
Així doncs, és evident que no 
tothom pot viure de l’art, ja 
que, com diu Arumí, “depèn 

de si fas coses originals, que 
aquestes agradin a qui s’ho 
pot permetre i de saber-ho 
vendre”. I perquè sigui possi-
ble, és necessari que existeixi 
una major cultura. “M’agrada-
ria que hi hagués més cultura, 
més gent inquieta, més in-
versió institucional, etc. Però 
com en tot desert, hi ha petits 
oasis que em fan pensar que 
l’art no està empobrit, només 
més amagat”.
D’això en pot donar fe el llei-

datà de 25 anys Sardà, qui 
des de fa un any aproxima-
dament intenta viure de les 
seves obres d’art. “M’he de 
moure molt, i avui, per a mi, 
és impossible viure de l’art”. 
Curiosament, aquesta circum-
stància l’ha portat a vendre sa-
marretes amb els seus dibui-
xos a través d’Internet amb la 
mentalitat que, “de mica en 
mica, aniran tirant les coses 
cap endavant”. Sardà denun-
cia que existeix una certa falta 
de formació cultural des de la 
infantesa, la qual cosa fa que, 
“per a les persones que no 
estan al nostre voltant, l’art 
no sigui tan apreciat. La so-
lució és ben fàcil: donar-ho a 
conèixer. Això fa pen-
sar que l’art pot 
estar empobrit, 
perquè gran 
part de la 
s o c i e t a t 
només se 
centra en 
les disci-
plines que 
s’han donat 
més a conèi-
xer, com el sur-

realisme”.
En definitiva, opina que tam-
poc és bo encasellar-se en un 
únic estil, sinó que s’ha d’anar 
més enllà, com per exemple 
aventurar-se en l’art urbà, el 
qual “saps que és efímer i, 
per això, fas obres més des-
preocupades, amb més solte-
sa i, a vegades, més agosara-
des. Però per sobre de tot hi 
ha la satisfacció de saber que 
està a l’abast de tothom”, ex-
plica Arumí, mentre que Sar-
dà afegeix que “se li ha de 
donar una oportunitat a abso-
lutament tot”.
La tecnologia també ha fet 
possible que molts artistes 
obrin les seves ments i que la 

considerin una bona 
aliada, “ja que 

qualsevol eina 
és bona per 
crear. En 
l’art, el fi 
justifica el 
mitjà i sóc 
un fort de-
fensor que 

es puguin 
emprar tota 

mena de noves 

tecnologies per a la creació 
de qualsevol tipus d’obra. 
Ara bé, per sobre de tot s’ha 
de tenir la idea, el projecte i 
l’ambició de fer coses cada 
vegada més complexes”, 
apunta Arumí. Però Sardà es 
distancia del seu company de 
professió dient que “s’ha de 
diferenciar, perquè el digital, 
malgrat tenir molt de mèrit, 
dóna facilitats”.

Etern debat
Arribats a aquest punt, sem-
pre sorgeix l’etern debat: 
l’artista neix o es crea? Arumí 
ho té clar quan diu que “tots 
naixem plens de llavors de 
tota mena. L’entorn familiar 
i les circumstàncies amb què 
et vas trobant fan que crei-
xin més unes que d’altres. 
Ara s’han de tenir, si no, per 
molt que reguis, no germina-
rà res”. En aquest sentit gira 
l’opinió de Sardà quan apun-
ta que “és una barreja de les 
dues coses. Una persona pot 
aprendre, però segons quines 
tècniques no es poden adqui-
rir, es tenen”.
De la mateixa manera, la 
qüestió respecte de si l’artis-
ta ha de ser autodidacta o ha 
de seguir formant-se, queda 
aparcada per a Arumí, llicen-
ciat en Belles Arts. Per ell, “va 
en funció de la curiositat de 
cadascú o la necessitat de re-
soldre aspectes tècnics que a 
vegades costen molt d’apren-
dre per un mateix. És bo po-
der accedir a una formació 
impartida per professionals 
del món de l’art”. Davant seu 
hi ha un artista d’una altra ge-
neració, Mike Sardà, qui rea-
firma que “és molt important 
algun tipus de formació”, en-
cara que reflexiona que “avui 
és molt més fàcil ser autodi-
dacta. Per exemple, a Internet 
hi ha vídeos tutorials, encara 
que realment són necessaris 
una bona base i consells de 
bons professionals”.
Estic davant de l’obra d’Arumí 
i Sardà. Em pregunto com és 
capaç l’artista d’igualar i, fins 
i tot, superar la realitat que 
mostra una fotografia amb 
només un llapis i un paper. 
Potser és veritat que s’ha de 
tenir un do, no només per di-
buixar, sinó també per deixar 
fascinat tot aquell que con-
templa les seves creacions.
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la teva 
opinió és 

important

Tots junts, hem
de remar en la
mateixa direcció!
Alcarràs està dividit. Fem 
aquesta afirmació des de 
l’estima més profunda cap 
al poble que ens ha vist créi-
xer. Ens dol ser tan durs, 
però des de l’agrupació 
electoral Sempre Alcarràs 
pensem que per solucionar 
un problema primer cal de-
tectar-lo. 
Fent una mica d’història de 
tots els Governs municipals 
des de l’arribada de la de-
mocràcia, trobem governs 
d’ERC (4 anys; 1a legislatura 
democràtica), PSC (12 anys), 
i CiU (16 anys). 
Les regles del joc d’aquests 
32 anys obligava els servi-
dors públics a estar en un 

partit polític o en un altre, 
però l’objectiu d’aquells ho-
mes i d’aquelles dones era 
fer poble per damunt de 
tot. Amb les seves virtuts i 
els seus defectes, cadascú 
en el seu temps va fer el que 
tocava i el que la ciutadania 
demanava. 
En les darreres eleccions 
municipals, el poble va de-
manar un canvi, natural i 
gens traumàtic, en el qual 
molts ciutadans havíem di-
positat esperances de tor-
nar als orígens d’Alcarràs. 
Aquest canvi, a l’hora de la 
veritat, no s’ha complert. 
Amb diferents matisos, els 
actuals governants han co-
piat la pitjor versió del que 
van criticar en els seus pre-
decessors. 
En els últims temps, la frac-
tura entre els membres de 
l’Ajuntament que governen 
i els que no és evident. En 
lloc de curar ferides les han 
fet més profundes. A sobre, 
estem perdent un temps 
preciós per tal de recupe-

rar la identitat alcarrassina 
que tant se’n van parlar en 
campanya electoral. Al final, 
l’ordre dels factors no ha al-
terat el resultat.
Des de Sempre Alcarràs 
hem detectat que la ciuta-
dania vol canviar la manera 
de governar. Vol tornar a 
l’essència del “fer poble”, 
enterrant les ferides i dei-
xant de parlar de les herèn-
cies negatives del passat.
Junts hem de remar en la 
mateixa direcció, marcant 
un objectiu comú, de nom 
Alcarràs.
Amb aquest sentit, pensem 
donar responsabilitats de 
Govern a tots i cadascun 
dels regidors i regidores 
que configuren el nostre 
consistori. Hem de fer equip 
per tal de preservar el nom i 
la identitat del nostre poble. 
I en aquest equip hi hem 
d’estar tots; governants, tre-
balladors de l’Ajuntament i 
ciutadania en general. 
I sempre fer-ho per sobre 
d’interessos de partit i d’es-

tratègies marcades per les 
cúpules dels partits polítics.
Hem de fer poble!

MANEL EZQUERRA
SEMPRE ALCARRÀS

L’Escola Països 
Catalans no té 
dret a escollir?
Després d’haver presentat 
al·legacions i d’haver man-
tingut diverses reunions 
amb el director dels SSTT 
d’ensenyament, senyor Mi-
quel Àngel Cullerés, la pro-
posta d’aquest es manté 
en donar com a única ads-
cripció per a secundària als 
alumnes de l’Escola Països 
Catalans l’institut Torrevi-
cens, catalogat pel mateix 
departament com a centre 
de màxima complexitat. 
En cap cas hi ha hagut ar-
guments sòlids per justificar 

per què la majoria de cen-
tres de Lleida ciutat tenen 
una doble o triple adscripció 
i nosaltres no, per què s’ha 
modificat la doble adscrip-
ció existent a les escoles de 
Balàfia fins l’any passat i per 
què  l’escola Sant Jordi es 
considera de la zona escolar 
i l’institut Montsuar no.
Davant d’aquesta greu dis-
criminació envers l’escola 
Països Catalans i el conse-
qüent perjudici per als seus 
alumnes, acabem creient 
que la designació d’única 
adscripció no ha estat feta 
atenent a criteris tècnics, 
sinó a criteris subjectius, 
parcials i de caire polític.
Senyor Cullerés, troba cohe-
rent que un centre de doble 
línia tingui com a única ads-
cripció un centre de màxima 
complexitat? Senyor Culle-
rés, per què no aplica la lò-
gica?

PARES I MARES DE
L’ESCOLA PAÏSOS

CATALANS DE LLEIDA
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Dos homes i un destí
Entrevistar l’alcalde Siurana ha 
estat un honor. Tal com ho va 
ser entrevistar el president Pu-
jol abans de la seva hecatombe. 
Ambdós eren monstres polítics, 
actualment espècies en perill 
d’extinció que de ben segur Pa-
blo Iglesias exhibiria amb orgull 
en un hipotètic parc temàtic de 
nom Casta Park. De totes mane-
res, Siurana ha aconseguit allò 
que molts governants anhelen: 
ser estimats després de gover-
nar. Quan li demano si Ros tam-
bé ho aconseguirà, em pregunta 
si jo he estimat totes les meves 
parelles de la mateixa manera. 
La cosa es posa interessant...

Siurana i Ros són dos alcaldes 
amb més similituds que dife-
rències. El primer, un home 
d’excessos, i el segon, un polí-
tic excessiu, han marcat l’etapa 
democràtica de l’Ajuntament 
de Lleida. Dos homes de per-
sonalitat forta, amb ànsies de 
protagonisme, afables en públic 
però altius en privat. Ambdós 
són socialistes, un per convic-
ció, l’altre per interès, a jutjar 
pel dispar grau d’exhibicionis-
me de la marca en les respec-
tives campanyes electorals. I 
ambdues trajectòries han estat 
marcades per fets polèmics. 
Mentre Siurana era esquitxat 

pel cas Oronich i pels seus so-
nats “amiguismes”, Ros  té en el 
seu pas per la Caixa i en el rau-
rau mediàtic que genera el seu 
gendre com a cap de gabinet 
les seves particulars bèsties ne-
gres. Els uneix el seu carisma i la 
seva intel·ligència. Els separa la 
capacitat de consens del primer 
i el desig de ruptura del segon. 
Ens agradi o no, però, els dos 
són història viva de la política 
lleidatana.
De fet, el “siuranisme” és un ter-
me que hom usa per referir-se a 
l’etapa de Siurana al capdavant 
de la Paeria. El “rosisme”, en 
canvi, és un terme per inventar 

al qual aspira Ros. Són dos ho-
mes i un destí: convertir-se en 
“ismes”. Siurana ja ha assolit el 
seu objectiu. Ros encara no, i ho 
té difícil, no perquè el seu llegat 
esdevingui millor o pitjor, sinó 
perquè Internet, les xarxes soci-
als i el periodisme ciutadà, entre 
d’altres, esdevenen un desgast 
constant per a la seva figura.
Tanmateix, després de massa 
anys en què Ros i Siurana hagin 
decidit lliurement cap on anà-
vem, aviat ens tocarà a nosaltres 
recordar d’on venim. Només 
així sabrem per on començar a 
buscar l’únic “isme” que ens en-
globa a tots: el “lleidatanisme”.
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la teva 
opinió és 

important
Una Crida a la con-
fluència Comuna
Vivim temps molt durs per 
la majoria de les persones 
que ens envolten. Excepte 
una minoria que cada cop és 
més rica, la major part de la 
població cada dia té menys 
recursos, menys drets i un fu-
tur molt més fosc que el que 
tenia la generació que el va 
precedir. Els grans partits del 
sistema (PP-CiU-PSC) han es-
fondrat la vida de milers de 
ciutadans i ciutadanes. Impli-
cats com estan en les causes 
de la crisi que estem vivint, 
són incapaços de trobar cap 
solució per a un poble que 
pateix, i per bastir els reptes 
que ens ha portat el nou se-
gle. I en mig de tot plegat, 
l’ofensiva neoliberal que ens 
arriba des de la Troika Euro-
pea o l’FMI fa que molta gent 
estiguem entre l’espasa i la 
paret i amb la necessitat de 
veure canvis. Com a respos-
ta a aquesta situació moltes 
esquerres gregues s’han unit 
a Syriza, i esperem que el 
pròxim dia 25 ens donin una 
alegria i es converteixi en un 
canvi a nivell mundial.
Les esquerres transformado-
res tenim un alt grau de res-
ponsabilitat vers el poble en 
moments així. Cal que esti-
guem a l’alçada de les seves 
demandes. Hem d’apartar les 
nostres diferències, per im-
portants que aquestes siguin, 
no vetar ningú i trobar allò 
que ens uneix. Solament amb 
moltes i altes dosis de gene-
rositat, comprensió i empatia 
per part de tothom, serem ca-
paços d’unir-nos. No és l’ho-
ra d’anar separats, és l’hora 
de sumar. No és l’hora d’anar 
contra ningú, és l’hora de 
construir. No és l’hora de mi-
rar-nos les ferides i els errors 

comesos, és l’hora de somiar 
col·lectivament i fer realitat 
aquests somnis.
Segurament perquè tinc ben 
clar que el camí de la conflu-
ència de les forces d’esquer-
ra és important, vaig assistir 
individualment a les primeres 
reunions del Comú de Lleida. 
Posteriorment, vaig assistir 
com a candidat d’ICV a les 
primeres taules de negociació 
amb partits polítics, o bé han 
anat altres persones en nom 
de l’organització. Seré sincer, 
crec que al projecte li manca 
encara molta reflexió i anàlisi, 
però també crec que és una 
bona oportunitat que Lleida 
ha d’aprofitar. Però sol serà 
una oportunitat si rellancem 
la taula de negociació i diàleg 
amb la Crida per Lleida, sense 
ella, la unitat no té gaire sen-
tit.
Per molt que la unitat de les 
esquerres sigui ja un fet al 
carrer, es visqui amb bastanta 
naturalitat a molts moviments 
socials o fins i tot visqui al cor 
de moltes persones, cal cons-
truir-la també a les urnes. És 
aquí on rau el veritable repte 
de tots.
Sincerament, no té gaire 
sentit que tothom anem per 
separat quan les urgències 
socials que clamen per un 
canvi són un crit ciutadà. Per 
separat, sol serem grans de 
sorra, junts podem esdevenir 
un moviment imparable que 
construeixi autèntics canvis a 
una ciutat assedegada de po-
lítica pel bé comú.
De ben segur, mai cap de 
nosaltres estarem d’acord 
al 100% en un programa, en 
unes llistes, en unes persones 
i fins i tot en una manera de 
treballar. Però estic segur que 
hi ha un mínim comú que ens 
uneix i ens pot portar a un nou 
espai polític que pugui donar 
la resposta urgent que la gent 
de Lleida necessita per poder 

viure en un futur digne i amb 
esperança.
La clau de la Unitat Popular 
que va portar al triomf de Sal-
vador Allende a les eleccions 
xilenes de 1970 fou la trans-
versalitat de la seva candida-
tura. Des de l’esquerra cris-
tiana fins a la socialista més 
radical, van aconseguir tre-
ballar juntes i amb èxit totes 
aquelles persones que volien 
transformar la realitat. Si ells 
van ser capaços de superar 
les seves diferències a tot un 
país, igual que a la Syriza gre-
ga, què no serem capaços de 
fer nosaltres a la nostra ciutat?

EDUARD BACHES
ALCALDABLE A LA PAERIA 

PER ICV

Estem a prop!
El temps passa ràpidament i 
el projecte de les Llars del Se-
minari està a prop d’acomplir 
la seva primera etapa, que és 
la finalització de la construcció 
de 19 pisos socials, una sala 
comunitària polivalent i dos 
despatxos per l’atenció per-
sonalitzada.
Ha estat un repte gran arribar 
fins aquí. Han calgut la convic-
ció, la voluntat, les aportaci-
ons variades de moltes i molt 
diverses persones, entitats, 
empreses i administracions. 
Ha set necessari el treball de 
molts homes i dones volun-
tàries que han aportat i con-
tinuen aportant el millor de si 
mateixes.
Sí, estem molt a prop d’aca-
bar aquestes llars, de fet aviat 
les acabarem de pintar. Des-
prés caldrà col·locar-hi els ra-
diadors, moblar-los i posar-hi 
els electrodomèstics i altres 
equipaments necessaris.

Llavors ja haurem fet el cim?
NO! En aquell moment co-
mençarà una segona fase 
que és la definitiva i la qual és 
l’objectiu d’aquest projecte 
solidari. Aquesta fase tindrà 
diversos moments com ara el 
procés d’informació a famílies 
desnonades i en situació de 
vulnerabilitat, que serà gesti-
onat per dues entitats socials 
de la nostra ciutat.
Seguidament serà el procés 
de selecció del primer grup 
de famílies amb un protocol, 
preparat ja a hores d’ara, per 
la Comissió Social (equip tèc-
nic de voluntaris) que serà 
l’encarregat d’acompanyar 
aquesta etapa que donarà 
com a resultat l’elecció de les 
10 primeres famílies benefici-
àries de l’ús temporal d’una 
de les 19 llars socials.
I el moment decisiu serà l’ins-
tant en què aquestes primeres 
famílies s’instal·lin als pisos i 
comencin a participar activa-
ment en el Projecte Llars del 
Seminari.
Quan serà això? Voldríem que 
a l’abril poguessin ser cinc fa-
mílies i al maig altres cinc. Les 
altres nou s’aniran incorporant 
més tard, quan puguem equi-
par la resta d’habitatges.
Hi ha persones que ens mani-
festen i amb raó que no serà 
fàcil aconseguir allò que pre-
tenem.
Però què pretenem?
Quin és l’objectiu fonamental 
que ens ha portat a construir 
amb esforç 19 habitatges en 
una ala del Seminari de Llei-
da?
A mi personalment em ve una 
paraula: ESTIMAR!
Sí, i encarà que pugui sonar 
una mica desfasat, creiem 
sincerament que el fonament 
essencial d’aquest projecte 
social iniciat pel Bisbe Joan 
Piris, que compta amb la col-
laboració generosa de molta 
gent, és l’amor a les famílies 

desnonades i en situació de 
vulnerabilitat.
Un grup, malauradament pe-
tit, d’aquestes famílies po-
dran participar i beneficiar-se 
d’aquesta iniciativa solidària 
que s’està bastint amb amor, 
sota les seves concrecions de 
gratuïtat, participació, desig 
de millorar la societat fent 
les coses d’una altra manera, 
i protesta activa mitjançant 
la nostra proposta solidària, 
davant la situació injusta dels 
desnonaments.
Però estimar aquestes famílies 
té dues conviccions: CONFI-
ANÇA i SOMNI!
Confiem i somniem en les ca-
pacitats i forces internes que 
aquestes famílies tenen per 
tirar endavant, tot i les situ-
acions duríssimes que estan 
vivint.
Consegüentment el Projecte 
Llars del Seminari, al nostre 
entendre, té i tindrà com a fo-
nament ferm i com a innova-
dora raó de ser possibilitar un 
espai físic (els pisos i els espais 
comunitaris, i un marc de con-
vivència formatiu i transforma-
dor en el qual i amb la parti-
cipació activa de les mateixes 
famílies, voluntaris i professi-
onals puguin ajudar-se mútu-
ament a redescobrir, recupe-
rar capacitats i potencialitats 
personals per sortir-se’n en la 
vida i esdevenir ciutadans ac-
tius i de ple dret de la nostra 
societat.
Estem a prop però encara no 
hi hem arribat!
Comptem amb tu!

CARLES SANMARTÍN
DELEGAT DIOCESÀ DEL 

PROJECTE LLARS
DEL SEMINARI

...  opinio@7accents.cat  ...  @7accents  ...  facebook.com/7accents  ...  
instagram.com/7accents  ...  vimeo.com/7accents  ...  
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El trencanous
Pocs compositors han 
tingut el reconeixe-
ment d’en Txaikovski, 
l’autor rus del roman-
ticisme de qui avui en 
dia continuem escol-
tant magnífiques melodi-
es. Un home nascut en una 
família treballadora i que de 
ben petit va rebre classes de 
piano i en arribar a la majoria 
d’edat va ser admès al con-
servatori de San Petersburg 
per estudiar el que realment 
era la seva passió, la músi-
ca. Aquest era una persona 
cultivada en les arts, i as-
sistia regularment al teatre 
i a l’òpera, dedicant cada 
vegada amb més intensitat 
a professionalitzar la seva 
capacitat creativa en la qual 
s’apassionava. Fruit de tots 
els seus encerts ens queden 
magnífiques peces consi-
derades grans clàssics de la 
música. 
Fa uns dies es representava 
a la Llotja de Lleida uns dels 
seus tres ballets, El tren-
canous, basat en un conte 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

clàssic, El trencanous i el rei 
dels ratolins, on una joguina 
cobra vida la nit de Nadal 
i, fent una aliança amb els 
soldats, s’enfronta als rato-
lins que vaguen per la nit. 
Una estona d’entreteniment 
entre fantasia amb un esce-
nari ben decorat i un gran 
arbre central amb espelmes 
i regals plens d’il·lusions. Al 
capdavant una protagonista 
vestida de blanc nuclear, amb 
una clara falta de pes, i uns 
ballarins entregats incloent 
el sempre rialler arlequí. Un 
ballet visualment molt bonic 
amb vestits d’època romàn-
tica i d’opulència a l’interior 
de certs palaus. Danses noc-
turnes de ratolins detinguts 
per soldats d’armilla verme-

lla. I una protagonista petita, 
prima i moviments precisos, 
portada de la mà d’un ballarí 
seductor d’intens vestit ver-
mell. Com no ser feliç amb 
les dotze fades ballant sota 
la llum de les estrelles en 
una nit de neu?
A l’entreacte, en David Moli-
na, el nou xef del restaurant 
el Davall, està assegut en un 
tamboret al hall d’entrada 
de la cafeteria. Vesteix una 
jaqueta blanca de cuiner, 
ben botonada, i sembla es-
tar descansant del servei del 
dinar per agafar forces per 
servir els sopars, però està 
atent a tots els moviments 
que l’envolten. En David va 
participar en un programa 
de cuina, “Deja un sitio para 
el postre”, aquell que tenia 
com a jutge instructor el 
pastisser Torreblanca i com-
petidors d’alt nivell, i va gua-
nyar. Aquest és fill, com ho 
era en Txaikovski, de gent 
treballadora i, compartint la 
passió i l’art del seu pare al 
restaurant Cal Molina de Tor-

refarrera, es va fer cuiner. El 
seu pare estaria ben orgullós 
de veure el seu fill triomfant, 
amb bona part gràcies a ex-
periències d’aprenentatge 
que van compartir junts. En 
David observa i parla pausat, 
i explica que està començant 
un gran projecte, i per això 
ell es deixarà la pell, cuinant 
amb passió per tal de que 
els lleidatans tinguin una 
bona taula en un dels edificis 
més emblemàtics de la ciu-
tat que contribueix a la seva 
projecció. I per això cal de-
sitjar-li sort, perquè la resta, 
incloent el talent, ja el té.
L’espectacle va acabar amb 
els merescuts aplaudiments 
d’un públic feliç, gent ama-
ble i senzilla sense perru-
ques, guants de gala i carru-
atges de l’època dels darrer 
tsar Rus. Els protagonistes, 
agraïts, s’acomiadaven 
d’una nit de boira deixant-se 
reconèixer amb aquells 
somriures de satisfacció de 
qui sap que ha fet una molt 
bona feina.

 El xef David
Molina, com 
Txaikovski,  és 
fill de gent
treballadora

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

L’enèsima gota que fa vessar el vas
L’èxit del documental Ciu-
tat morta, emès el dissabte 
passat a la nit al 33, difí-
cilment haurà estat una 
sorpresa. Els diversos 
intents d’impedir-lo, si-
lenciar-lo i, finalment, 
relegar-lo al pitjor horari 
televisiu possible no van 
fer altra cosa que promo-
cionar-lo entre molta gent 
que, altrament, potser no 
n’hauria fet gaire cas. És el 
que sol passar en l’era de 
les xarxes socials, en què 
el Twitter, el Facebook i el 
WhatsApp, entre d’altres, 
pesen infinitament més 
que els mitjans de comuni-
cació tradicionals. Resultat: 

una quota de pantalla del 
20 %, una allau de visualit-
zacions al web de Televisió 
de Catalunya, indignació 
generalitzada i un escàndol 
majúscul que li anirà molt 
bé a tothom en any plurie-
lectoral.
A tall de resum, la peça nar-
ra la situació derivada d’uns 
fets ocorreguts el 4 de fe-
brer de 2006, quan una càr-
rega policial en un teatre 
ocupat de Barcelona es va 
saldar amb un agent de la 
Guàrdia Urbana greument 
ferit, tres joves detinguts al 
lloc dels fets i dos més, a 
posteriori, a l’Hospital del 
Mar. Els dubtes entorn de 

les proves i els testimonis 
aportats per les forces de 
l’ordre, les acusacions de 
tortura per part dels detin-
guts i l’atípic procés judicial 
celebrat, tot plegat agreu-
jat pel suïcidi d’una de les 
detingudes, implica en un 
sol cas tots els estaments 
del tan proclamat Estat 
de dret: institucions polí-
tiques, policials i judicials. 
Escala de color.
De segur que el tema farà 
córrer rius de tinta. Des de 
peticions de reobertura del 
cas fins a acusacions for-
mals de negligència i cor-
rupció, amb càrrecs d’ales-
hores i d’ara fent equilibris 

per fugir d’estudi sense 
caure en el parany d’encen-
dre gaire l’electorat, han 
estat només les primeres 
reaccions al documental. 
Caldrà veure com els uns i 
els altres canalitzen l’enèsi-
ma gota que, teòricament, 
hauria de fer vessar el vas.
Una altra cosa: el tsunami 
d’indignació generat en 
col·lectius tan propers als 
fets com són la mateixa po-
licia, alguns partits polítics, 
mitjans de comunicació i 
certs sectors de l’Adminis-
tració de justícia és encomi-
able. Deu haver estat molt 
dur reprimir-se durant tant 
de temps.
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Decorar, pintar,
foradar...

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Pòsters amb
xinxetes

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Odio conduir, el futbol, la 
natació sincronitzada, la 
mortadel·la sense olives, ca-
gar amb gent a la vora i repa-
rar, muntar i fer nyaps a casa.
Jo era molt feliç sense sa-
ber el que era un trepant, un 
martell, unes alicates o una 
punyetera clau Allen. Durant 
la meva adolescència quan 
necessitava fer algun tipus de 
nyap tenia una paraula màgi-
ca que sempre ho soluciona-
va tot: PAPAAA!!! Tot seguit, 
apareixia el meu pare, feia un 
pedaç horripilant per a les 
pupil·les de qualsevol perso-
na, animal, vegetal o cosa, i 
jo ja havia solucionat la meva 
tasca domèstica sense em-
brutar-me ni el dit petit.
Amb la Ceci, la meva vida 
va fer un tomb pel que fa al 
bricolatge. Al principi, tot 
ho arreglàvem amb xinxetes. 
Posàvem pòsters amb qua-
tre tatxes o amb una mena 
de moc blau que utilitzava 
la meva dona per enganxar 
coses a les parets. Llavors me 
n’hauria d’haver adonat, però 
no ho vaig fer. Està boja, però 
boja de remat. L’imperatiu va 
començar a ser que els pòs-
ters havien d’estar alineats i 
simètrics. Una vegada vaig 
penjar al lavabo la carota de 
l’Aznar per mirar-lo als ulls 
cada cop que hagués de do-
nar via lliure als meus esfín-
ters. Quina importància tenia 
que estigués alineat o no?
Després tot va anar a pitjor. 
En el primer pis que no com-
partíem amb altres estudiants 
va voler col·locar quadres 
d’uns bebès adormits realit-
zats per una fotògrafa espec-

tacularment especialitzada 
en la fotografia de nadons. 
Unes obres emmarcades que 
jo vaig titular com: “Mira, 
los niños muertos”. Repetia 
aquesta frase cada vegada 
que veia un d’aquests qua-
dres, i n’hi havia com mitja 
dotzena. Per penjar les obres 
va haver de venir a casa un 
company de la feina armat 
amb un trepant. Li vaig oferir 
un cafè i les meves mans van 
seguir immaculades.
Però els malèvols plans de la 
Cecilia van anar a més. Des 
de 2007 no hi ha ha any que 
no hagi hagut de pintar. Ho 
odio. He pintat la meva casa 
de Lleida diverses vegades, 
una botiga, una oficina, un 
pis a Barcelona. Conec diver-
sos tipus de pintura, regletes 
que s’enganxen, he col·locat 
llums, endolls, cables de telè-
fon, prestatgeries, vitrines... 
L’infern sona a trepant, tor-
navís, angoixa, horror i una 
dona cridant: “Alfonso, no 
queda simètric”.

Si no fos perquè tot val molts 
calerons, a cada canvi d’es-
tació guarniria la casa en 
funció del temps, de l’estat 
d’ànim i de les tendències en 
decoració. Canviaria els qua-
dres, el color de les parets i 
els coixins del sofà. Però em 
continc, perquè, sense cap 
mena de dubte, això acaba-
ria amb el nostre matrimoni 
ja que les meves inquietuds 
pel bricolatge són inversa-
ment proporcionals a les del 
meu marit. Si per ell fos, un 
pòster amb dues xinxetes se-
ria la decoració perfecta pel 
menjador. Si, a més, el pòs-
ter fos el cartell de Reservoir 
Dogs o de Pulp Fiction, enca-
ra millor.
Ara que ens hem fet trasllat 
estem immersos en el dis-
seny d’interiors del nou piset. 
Per sort ja hem superat la fu-
nesta fase inicial de la pintura 
de parets. Una etapa que és 
fatídica i carregosa precisa-
ment perquè ens n’ocupem 
nosaltres mateixos. Ho hem 

fet sempre i som autèntics 
experts en pintures, cin-
tes, corrons i cubetes. Però 
aquesta tasca sol ésser un 
niu de problemes per culpa 
de la meva exigència pel que 
fa a la perfecció de l’acabat 
i el poc valor que l’Alfonso li 
dóna. Vaja, que si la línia del 
sostre queda torta, jo no puc 
mirar a una altra banda, en 
canvi ell n’és immune i poc 
li importa aquesta imperfec-
ció. Digueu-me primmirada, 
però si no fos inflexible, casa 
meva podria arribar a conver-
tir-se en un pis d’estudiants.
Els viatges a la gran boti-
ga de decoració low cost 
no són, ni de lluny, el pitjor 
de tot aquest assumpte fa-
miliar. Els nervis els perdem 
després, quan un cop a casa, 
s’han de seguir unes (al meu 
entendre molt senzilles) ins-
truccions de muntatge que, 
per a l’Alfonso, semblen el 
codi indesxifrable del Disc 
de Festos de l’edat de Bron-
ze. Sorprenentment les ei-
nes li provoquen butllofes 
al palmell de la mà i tot el 
que munta sol acabar amb 
vàries peces a l’inrevés. La 
banda sonora d’aquests mo-
ments és una tortura de “me 
cago en todo” o “maldito el 
día...”.
Fa dies vam penjar els qua-
dres de damunt del sofà. Són 
una pena. Encara no tenen 
cap làmina i només mostren 
el fons gris que ve de sèrie. 
Estic buscant les imatges que 
harmonitzin amb la resta del 
saló, però m’urgia evitar que 
l’Alfonso aparegués amb al-
gun pòster del Tarantino dels 
noranta.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



 Operació dels Mossos 
d’Esquadra a Lleida contra 
la banda Lobos Callejeros

21·01
SOCIETAT

Hemodinàmica de 
l’Arnau de Vilanova 
obrirà les 24 hores

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El servei de la unitat d’he-
modinàmica de l’Hospital 
Arnau de Vilanova obrirà 
les 24 hores a mitjans de 
febrer segons va anunciar 
el passat dilluns el conseller 
de Sanitat, Boi Ruiz. També 
ho faran els hospitals Joan 
XXIII de Tarragona i el Jo-
sep Trueta de Girona per 
reduir el temps de resposta 
davant d’un infart. Fins al 
moment, només l’Hospital 
de Bellvitge, situat a l’Hos-
pitalet de Llobregat, dispo-
sa d’un servei de 24 hores.
La polèmica de l’obertura 
de la unitat d’hemodinàmi-
ca va saltar quan, el passat 
25 de desembre, un home 
va morir en el trasllat a Bar-
celona en estar tancada la 
unitat d’hemodinàmica de 
l’Hospital Joan XXIII de Tar-
ragona. Tot i així, el conse-
ller va aclarir que l’obertura 
no és una “causa-efecte” 
d’aquesta mort.

Detenen una vintena de persones, set d’elles menors

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Poc abans de les set del matí 
de dimecres, fins a un cen-
tenar d’agents dels Mossos 
d’Esquadra van iniciar una 
operació simultàniament a di-
versos carrers de la ciutat de 
Lleida contra la banda juvenil 
organitzada Lobos Callejeros. 
El col·lectiu està imputat per 
35 delictes, entre els quals hi 
figuren extorsions, amenaces, 
furts i robatoris diversos. 

Inspeccions a dotze cases
Els agents dels Mossos d’Es-
quadra van dur a terme re-
gistres a una dotzena d’habi-
tatges de la ciutat de Lleida, 
entre els carrers del Carme, 
del Nord, Sant Ruf i Alcalde 

Porqueres, durant els quals es 
van realitzar 22 detencions, 7 
de les quals a menors.
El carrer del Nord va quedar 
tallat al trànsit des de les set 

Moment d’una de 
les detencions en 
l’operació contra 
la banda Lobos 
Callejeros. 
Foto: G. M.

del matí i va ser el més con-
corregut pels efectius po-
licials. S’hi van dur a terme 
quatre registres i els Mossos 
d’Esquadra es van emportar 

material de tot tipus, com ara 
bicicletes que haurien estat 
robades per la banda Lobos 
Callejeros, que estaria inte-
grada majoritàriament per 
persones de nacionalitat es-
panyola d’origen marroquí i 
també subsaharià.

Una operació de mesos
Segons van informar els Mos-
sos d’Esquadra, fa mesos que 
estan treballant en l’operació, 
que encara no s’ha tancat, tot 
i que  creuen que han desar-
ticulat el gruix principal del 
grup.

SOCIETAT

L’Escola Alba 
mantindrà l’adscripció 
a l’IES Màrius Torres

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Escola Alba mantindrà 
l’adscripció a l’IES Màrius-
Torres, tal com reclamava 
la comunitat educativa, per 
estar dins dels instituts del 
Camp Escolar.

SOCIETAT

Els treballadors dels jutjats denuncien 
que passen fred a l’edifici del Canyeret

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La secció sindical d’UGT de-
nuncia el fred que pateixen 
els treballadors dels jutjats a 
les instal·lacions de l’edifici 
del Canyeret de Lleida. La for-
mació lamenta que, després 
de quatre anys i tres mesos 
de l’inici de les obres d’am-
pliació de les instal·lacions, 

amb l’aleshores consellera 
de Justícia Montserrat Tura i 
amb el vist-i-plau de l’alcal-
de de Lleida, Àngel Ros, no 
només no han finalitzat, sinó 
que “la inversió de prop d’1 
milió d’euros en el sistema de 
climatització de tot l’edifici ha 
demostrat, després de més 
de dos mesos, que no respon 
ni soluciona els problemes 
crònics d’aquest edifici”.

ECONOMIA

El Comú denuncia que Arnó-Sice reclama 
2,3 milions d’euros pels radars a la Paeria 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Comú de Lleida va presen-
tar dissabte passat una de-
núncia en què afirmava que 
l’empresa concessionària Ar-
nó-Sice reclamava 2,3 milions 
d’euros a la Paeria després 
que l’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, pugés el llindar de san-
cions a 65 km/h i ajornés més 

de quatre mesos la posada 
en marxa dels radars.
Tot i això, un informe encar-
regat per la Paeria poste-
riorment ha desestimat les 
reclamacions. Segons aquest 
estudi, després d’analitzar el 
plec de condicions del con-
tracte del servei, els límits de 
velocitat es van fixar conjun-
tament amb l’empresa con-
cessionària.

7accents.cat
www. el que hem fet 

bullir a la web 
aquesta setmana
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SOCIETAT

Els delictes i les faltes 
a Lleida disminueixen 
un 11,6% el 2014

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La ciutat de Lleida ha regis-
trat durant el 2014 una dis-
minució de l’11,6% dels de-
lictes i faltes. La xifra és la 
ponderació de la disminu-
ció d’un 16,3% del nombre 
de delictes i d’un 6% del 
nombre de faltes respecte 
al 2013. Així ho va explicar 
el passat dimecres l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, que 
va presidir la Junta Local de 
Seguretat.
Pel que fa a la gestió del 
trànsit, van anunciar que 
s’ha aconseguit reduir el 
nombre de ferits un 22,4% 
a la ciutat de Lleida l’any 
2014 gràcies a l’aplicació 
del Pla de Seguretat Vial.

ECONOMIA

JARC-COAG vol 
més pressupost 
per a Agricultura 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

JARC-COAG va exposar el 
passat dimarts que el pres-
supost d’Agricultura per al 
2015 és “clarament insufi-
cient i no dóna prou suport 
a les estructures agràries 
productives”. L’organitza-
ció  creu que el pressupost 
global consolida la reta-
llada del 41% dels darrers 
anys, que se situa en 317 
milions d’euros, i “es manté 
lluny de les necessitats i els 
reptes del sector”.

21·01
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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

CULTURA

Experts de la UdL identifiquen 
una altra obra inèdita de Sorolla

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Centre d’Art d’Època Mo-
derna (CAEM) de la Univer-
sitat de Lleida ha identificat 
una altra peça inèdita del pin-

19·01

tor valencià Joaquín Sorolla 
(1863-1923). Es tracta d’una 
pintura a l’oli sobre taula de 
petit format que ens mostra 
un paisatge valencià. 
Els tècnics creuen que l’obra, 
executada segurament del 

natural amb una tècnica molt 
depurada, hauria estat realit-
zada en els inicis de la seva 
carrera artística, concreta-
ment el 1881. Els exàmens 
basats en diferents radiacions 
electromagnètiques, com ara 

la llum blanca, la ultraviolada, 
la infraroja i els raigs X, han 
permès a l’equip del CAEM 
aproximar-se al procés de cre-
ació pictòrica de l’obra, con-
firmant els paral·lelismes tèc-
nics i estilístics entre aquesta 
pintura i el corpus de Joaquín 
Sorolla. Ara fa dos anys ex-
perts del CAEM també van 
treure a la llum una altra obra 
del pintor. El quadre titulat 
Estudi de Crist havia estat re-
alitzat durant els seus primers 
anys de formació. 



El Parlament aprova la 
Llei de l’Aran i reconeix el 
seu dret a decidir

21·01

SOCIETAT

Ferit menys greu en 
una allau al Parc del 
Cadí-Moixeró

 REDACCIÓ
 MONTELLÀ I MARTINET

Un jove va resultar ferit 
menys greu a causa d’una 
allau que va tenir lloc diu-
menge passat al Parc Na-
tural del Cadí-Moixeró. 
Un helicòpter del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) el va traslladar amb 
una lesió al turmell a l’Hos-
pital de la Seu d’Urgell. Se-
gons va informar la Direcció 
General de Protecció Civil 
(DGPC), l’avís de l’eslla-
vissada de neu es va rebre 
a les 14.57 hores a tocar 
del refugi Prat d’Aguiló, a 
2.037 metres i dins del ter-
me municipal de Montellà i 
Martinet, a la Cerdanya.
El perill d’allaus a la zona 
de la vessant nord del Ca-
dí-Moixeró era entre feble 
i moderat, mentre que el 
risc era marcat en el cas de 
l’Aran-Franja Nord de la Pa-
llaresa.
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Els aranesos podran votar en sis mesos
 REDACCIÓ
 BARCELONA

www.7accents.cat

El Ple del Parlament ha apro-
vat aquest dimecres la Llei del 
règim especial de l’Aran que 
substitueix la de 1990, amb 
el suport de tots els grups 
parlamentaris excepte el de 
Ciutadans (C’s) i, en diversos 
articles, el del Partit Popular 
de Catalunya (PPC). El docu-
ment reconeix la realitat na-
cional occitana, estableix els 
drets històrics i la identitat 
de l’Aran i li atorga el dret a 
decidir el seu futur. També 
s’estableix un termini de tres 
anys per revisar de forma bi-
lateral amb la Generalitat el 
model de finançament. Un 
cop acabats els tràmits parla-
mentaris, seran els aranesos 
aquells que tindran l’última 
paraula sobre la nova legis-
lació, ja que la mateixa llei 
preveu la convocatòria d’una 
consulta popular d’aquí a sis 
mesos per referendar el text. 
La Llei de l’Aran estableix que 
no es podrà incloure en cap 
altra divisió territorial que no 
sigui ella mateixa i especifica 
l’eliminació de qualsevol refe-
rència a la zona com a comar-
ca de manera que ara Cata-
lunya té quaranta comarques 

i l’Aran. El text protegeix la 
identitat i la cultura araneses 
i incrementa les competències 
del Conselh Generau d’Aran 
per gestionar els interessos 
del territori. També admet el 
dret dels aranesos a decidir el 
seu futur. Amb la nova Llei, es 
preveu que l’Aran tingui un di-
putat propi al Parlament, que 
serà votat només pels ara-
nesos, i podrà desenvolupar 
també les competències de la 
llengua occitana. La Llei reco-

Imatge d’arxiu 
d’un Ple del Parla-
ment.
Foto: Parlament 
de Catalunya

neix també el dret civil aranès, 
“una llarga reivindicació” se-
gons ha destacat el ponent de 
l’articulat, diputat i alcalde de 
Vielha, Àlex Moga.

SOCIETAT

Presumpte ciberatac 
jihadista a la web de 
Taurus d’Oliana

 REDACCIÓ
 OLIANA

La web de Taurus va patir 
aquest dijous un ciberatac, 
presumptament jihadista. 
Els Mossos investiguen si 
els atacants van confondre 
l’empresa amb un fabricant 
d’armes dels Estats Units 
que té el mateix nom.

ECONOMIA

Aprovat el projecte de les dues
rotondes de la N-260 a Castellciutat

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

El Ministeri de Foment ha 
aprovat el projecte defini-
tiu de les dues rotondes a la 
carretera N-260 a Castellciu-
tat, dins del terme municipal 
de la Seu d’Urgell. Es trac-
ta d’una llarga reivindicació 
dels veïns de la zona, que 
fa temps que demanen una 
solució per a aquest punt ne-
gre de l’Eix Pirinenc. El prò-

xim pas serà la licitació de 
les obres amb un pressupost 
estimat d’1,5 milions d’eu-
ros. Foment té pendents de 
licitació a Lleida els projectes 
d’ampliació de la calçada de 
la N-260 al seu pas per Ger-
ri de la Sal (2,7 milions d’eu-
ros), així com la rotonda de 
Margalef (980.000 euros). La 
subdelegada del Govern es-
panyol a Lleida, Inma Manso, 
confia que “el Ministeri les li-
citi aquest 2015”.

ECONOMIA

Programa de millores al corredor 
viari entre Tàrrega i Alfarràs

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

El secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Ricard Font, va 
presentar un programa d’ac-
tuacions de millora al corre-
dor que formen les carreteres 
C-53 i C-26 entre Tàrrega i 
Alfarràs, de 57,7 quilòmetres. 
En concret, a les vuit traves-
seres de l’eix: Anglesola, Tor-
nabous, la Fuliola, el Tarròs, 
Bellcaire d’Urgell, Castelló de 

Farfanya, Algerri i Alfarràs. El 
projecte, que concretarà la 
inversió necessària, estarà 
enllestit abans de la prima-
vera i s’impulsaran progres-
sivament els treballs durant 
aquest any i el que ve. L’ob-
jectiu és pacificar el trànsit i 
millorar la seguretat viària. La 
C-53 registra un trànsit d’uns 
7.800 vehicles diaris de mitja-
na, amb un 10% de vehicles 
pesants, i la C-26, uns 3.300, 
amb un 12% de pesants.

17·0120·0116·01

18·01

DIVENDRES 23 de GENER DE 201542

ECONOMIA

Torrefarrera  se 
suma a l’Internet 
més ràpid

 REDACCIÓ
 TORREFARRERA

www.7accents.cat

La companyia proveïdora 
de serveis de telecomuni-
cacions Adamo farà arribar 
a partir d’aquest abril el 
servei de fibra òptica als 
veïns de Torrefarrera des-
prés que el febrer de l’any 
passat la firma sueca iniciés 
el desplegament de la xar-
xa al seu Parc Empresarial. 
Torrefarrera serà la prime-
ra localitat lleidatana fora 
de la capital en gaudir de 
la connexió a Internet més 
ràpida de l’Estat, 1.000 
Mbps. En una primera fase 
es pretén oferir el servei a 
500 llars i en la segona fase 
arribar fins a les 2.000 llars. 
L’alcalde de la localitat, Jor-
di Latorre, considera que 
“la xarxa de fibra òptica 
suposarà un salt qualitatiu 
tant per a les llars com per a 
les empreses del municipi”.  
El servei de fibra òptica 
d’Adamo permet navegar 
per Internet a una velocitat 
deu o més vegades superi-
or a un ADSL convencional, 
amb un preu similar o inferi-
or (al voltant dels 36 euros, 
IVA inclòs). Amb aquest 
equipament, Torrefarrera 
formarà part de la xarxa 
d’Adamo FAST!, juntament 
amb Barcelona, Lleida, Gi-
rona, Viladecans, Badalona, 
i l’Hospitalet de Llobregat, 
entre d’altres. 
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L’Actel Força Lleida sella la 
permanència en un mal partit
16·01

Els de Prado, irregulars davant del Clínicas Rincón
 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va acon-
seguir la novena victòria de 
la temporada (65-57), la ter-
cera seguida, davant del cuer 
de la competició, el Clínicas 
Rincón. El joveníssim conjunt 
malagueny arribava a la capi-
tal del Segrià amb cinc baixes 
molt importants, però els dei-
xebles de Joaquín Prado mai 
no van acabar de trobar-se 
còmodes sobre la pista i la 
qualitat del matx va ser molt 
baixa. No obstant això, el tri-
omf permet deixar la perma-
nència a la LEB Or virtualment 
tancada i centrar-se en assolir 
fites majors en el que resta de 
temporada.
El Clínicas Rincón arribava a 
Lleida sense els seus tres mi-
llors jugadors, Richi Guillén, 
Alfonso Sánchez i Mo Solua-
de, lesionats. A més, el primer 
equip de l’Unicaja se’ls havia 
endut a Belemene i Karahod-
zic. El seu infortuni i, de re-
truc, el de tots els presents al 
Barris Nord continuava a tret-
ze minuts de l’inici del partit. 
La cistella en la qual realitza-
ven l’escalfament es trencava 
i el canvi provocava que l’en-
contre comencés amb mitja 
hora de retard. Tot plegat feia 
indicar un passeig del Força 

Fran Guerra fa 
una espectacular 
cistella davant de 
l’afició lleidatana.
Foto: Javi Enjua-
nes

HOQUEI

L’ICG Software 
Lleida suma un 
nou empat valuós

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
aconseguir a la pista del 
CP Manlleu sumar el tercer 
empat consecutiu. Amb el 
2-2, els lleidatans tenen un 
punt més, molt valuós a la 
classificació, el qual van 
dedicar a Andreu Tomàs, 
lesionat. A més, cal desta-
car que el conjunt d’Albert 
Folguera, que va viatjar 
amb dos juvenils a causa 
de l’absència del jugador 
lleidatà, va saber fer front 
a la fortalesa física rival.
Els ilerdencs van sortir 
molt forts, conscients que 
havien d’aprofitar qualse-
vol error dels locals. Quan 
restaven 24:10 per arribar 
al descans, Manu Necchi 
va obrir el marcador amb 
el 0-1. Malgrat tot, els afi-
cionats presents han se-
guit gaudint d’un bon es-
pectacle; el CP Manlleu es 
va llençar a per la igualada 
en el resultat, mentre que 
els visitants van continuar 
intentant ampliar la distàn-
cia. En el segon període, 
el CP Manlleu es va fer 
amb el control del partit. 
Així, Humberto da Silva 
va aconseguir empatar el 
resultat (24:44 pel final del 
partit), mentre que Santia-
go Teixidó li va donar la 
volta a l’electrònic a 16:43 
perquè s’acabés l’enfron-
tament. Els lleidatans no 
van abaixar els braços i el 
bon treball realitzat va te-
nir la seva recompensa a 
3:47 pel final, quan David 
Ballesteros va signar el 2-2 
definitiu.

17·01

FUTBOL

El Lleida Esportiu paga car un error 
defensiu i empata amb el Zaragoza B

 REDACCIÓ
 ZARAGOZA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va sumar un 
punt en la seva visita al camp 
del Real Zaragoza B (1-1) en 
un enfrontament on els lleida-
tans van estar acompanyats 
per més d’un centenar d’afici-
onats blaus. Els d’Imanol Idi-
akez van controlar la primera 
part del xoc, però un error 
defensiu de Baquero en la se-
gona meitat va impedir que la 

18·01

Lleida sobre la pista, i els pri-
mers minuts semblaven con-
firmar els pronòstics. El final 
del primer quart va mostrar 
un resultat de 22-11. Però el 
que havia de ser un partit per 
exhibir-se i fer gaudir el pú-
blic del Barris Nord va acabar 
convertint-se en tot el con-
trari. Els dos conjunts es van 
retirar als vestidors amb el 
30-22 en el marcador. Els de 
Prado van millorar substanci-
alment el seu joc en la repre-
sa i en el darrer període es va 
arribar amb el 54-34. Però el 
Força Lleida va baixar la seva 
intensitat i va patir fins al 65-
57 definitiu.

victòria viatgés amb ells. Per 
sort per als de la Terra Ferma, 
els ilerdencs es mantenen en 
la zona de play-off gràcies a 
la quarta posició. Cal destacar 
que en el conjunt lleidatà va 
debutar el lleidatà del juvenil 
Mario Peco, qui va debutar en 
el xoc davant dels aragonesos 
substituint Chupe en la sego-
na part i convertint-se així en 
el tercer component del plan-
ter en estrenar-se amb el con-
junt de la Terra Ferma aques-
ta temporada. Onze inicial lleidatà a Zaragoza. Foto: Lleida Esportiu

Els errors 
comesos en 

l’últim quart 
van fer patir 
els ilerdencs
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Ricard Pastó i Eva 
Ledesma s’imposen 
a la Cursa de l’Oli 

18·01

La cita va comptar amb 800 atletes
 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

www.7accents.cat

Els atletes Ricard Pastó i Eva 
Ledesma van ser els brillants 
guanyadors de la dotzena 
edició de la Cursa de l’Oli de 
les Borges Blanques. Aquesta 
és la cita amb la qual habi-
tualment s’inaugura la Lliga 
Ponent, i enguany va tornar a 
ser un èxit a tots els nivells, ja 
que la prova atlètica va comp-
tar amb 800 atletes. A més, 
aquest any els organitzadors 
també hi van col·laborar amb 
la Fundació Síndrome de Dra-
vet, de forma que qui així ho 
va desitjar va poder fer una 
doble inscripció solidària per 
ajudar aquesta entitat que 
treballa per finançar la inves-
tigació de fàrmacs útils per 
aquesta malaltia.
La cursa es va disputar sobre 
una distància única de 
10 quilòmetres, 
concretament 
10.360 me-
tres, una part 
dels quals 
per circuit 
urbà i l’altra 
part per ca-
mins del ter-
me. La sortida 
va tenir lloc al 

passeig del Terrall de la ca-
pital de les Garrigues, que va 

ser el mateix escena-
ri que va acollir 

l’arribada. Van 
rebre trofeus 
els tres pri-
mers de 
la general 
de cada 
c a t e g o -

ria (locals 
i equips) i, 

com a nove-

Moment de l’arri-
bada a la línia de 
meta de l’atleta 
Ricard Pastó en la 
cita esportiva que 
es va dur a terme 
a les Borges
Blanques.
Foto: Elisenda 
Giné

tat d’enguany, els guanyadors 
de la prova, tant el masculí 
com el femení, es van endur el 
seu pes en oli.

BÀSQUET

Primera derrota 
de l’any a casa 
del Pardinyes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Par-
dinyes va perdre al Bar-
ris Nord davant d’un bon 
equip com és el CB Quart 
Piscines Sant Feliu en el 
primer  enfrontament a 
casa de l’any 2015, per 60-
74, després d’un mal ter-
cer quart que va condem-
nar els jugadors locals. El 
primer quart va finalitzar 
15-20, mentre que els dos 
conjunts es van retirar als 
seus respectius vestidors 
amb el 36-34 en el marca-
dor. En la represa, el tercer 
quart va concloure 42-53, 
mentre que un mal final de 
partit va dur els ilerdencs 
a la derrota. En el proper 
partit,  el Flor de Vimbodí 
Pardinyes viatjarà al Pave-
lló Olímpic Espanya Indus-
trial per jugar davant del 
Jac Sants el diumenge 25 
de gener a partir de les 
20.00 hores.

17·01

CICLISME

Lleida acollirà l’Open d’Espanya 
Ultramarathon de BTT 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida acollirà el proper 7 
de febrer la primera prova 
de l’Open d’Espanya Ultra-
marathon de BTT, el primer 
circuit de proves d’aquestes 
característiques a nivell esta-
tal. Cal destacar que la cita 
esportiva comptarà amb uns 

200 ciclistes d’arreu de l’Es-
tat i, també, procedents de 
diferents punts de l’estran-
ger, els quals es preveu que 
participin en aquesta prova 
de resistència que, sota el 
nom de Ciutat de Lleida-
STM – MTB Ultramarathon, 
presenta un recorregut de 
123 quilòmetres per les ter-
res de Lleida amb 1.800 me-
tres de desnivell positiu.

16·01
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La distància 
de la cursa 
atlètica va 

ser de 10.360 
metres

DUATLÓ

Pelegrí i Freixenet 
guanyen la Duatló 
Popular d’Alpicat

 REDACCIÓ
 ALPICAT

www.7accents.cat

Els esportistes Jordi Pe-
legrí (Club Triatló Lleida) i 
Laura Freixenet (HC Alpi-
cat) van ser els guanyadors 
de la novena edició de la 
Duatló Popular d’Alpicat, 
una activitat esportiva que 
va reunir més de 220 par-
ticipants.

18·01

ESCAC

Neix a Lleida 
la Lliga Escolar 
ADEJO per equips

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ADEJO (Acadèmia d’Es-
cacs Josep Oms i Club 
d’Escacs) ho té tot a punt 
per a la posada en marxa 
de la Lliga ADEJO - Cam-
pionat d’Escacs Escolar 
per equips que se celebra 
per primera vegada a les 
comarques lleidatanes. 
La competició s’iniciarà el 
proper 23 de gener al Col-
legi Claver. El Gran Mestre 
Internacional Josep Oms i 
el seu equip estan treba-
llant amb una vintena de 
centres escolars de la pro-
víncia, que seran els que 
ara entraran en joc.

19·01

GOLF
16·01

Carlos Pigem, ambaixador de Lleida, 
contribuirà a la difusió de la ciutat

El lleidatà Carlos Pigem.

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Carlos Pigem serà ambaixa-
dor de Lleida i continuarà 
contribuint a la difusió dels 
valors turístics i culturals de 
la ciutat. L’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, va signar el con-
veni de col·laboració i patro-
cini de l’Ajuntament de Lleida 
amb l’esportista, al qual ja 

s’hi van sumar el passat mes 
de setembre Àlex Màrquez, 
Saúl Craviotto, Xavi Colo-
mina i Isidre Esteve.  Així, 
doncs, aquesta col·laboració 
s’emmarca en les accions de 
la campanya Lleida Sport & 
Emotion, que promou la ciu-
tat de Lleida com a seu d’es-
deveniments esportius vin-
culant els ambaixadors a les 
línies de treball de promoció 
turística de la ciutat.



Llegendes
del futbol

El lleidatà campió 
de la primera Lliga

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 25 de juny de 1933 es va 
produir un fet tràgic al futbol 
espanyol. L’Atlético Club de 
Madrid estava fent una gira 
d’amistosos a Algèria. Des-
prés del partit, alguns juga-
dors van sortir a divertir-se i 
en algun moment van inten-
tar intercedir en una baralla. 
Malauradament, el succés va 
complicar-se, va aparèixer la 
policia i quatre d’ells van ser 
detinguts i maltractats fins al 
punt que Fernando Vigueras 
no va resistir l’abús i va morir 
a la mateixa comissaria d’Al-
ger. Va haver-hi reclamacions 
a França a nivell diplomàtic 
i fins i tot al Parlament es va 
parlar d’això. Els tres com-
panys, que també havien re-
but una pallissa i que van ser 
obligats a assegurar que Vi-
gueras havia mort de manera 
accidental si volien sortir vius 
d’allí, eren Alfonso Martínez, 
Pedro Mendaro i el nostre 
protagonista d’avui.
José Carlos Castillo va néi-
xer el 1908 (encara que altres 
fonts diuen 1905) a Cartage-
na, però podem dir que és 
lleidatà perquè la seva família 
va traslladar-se aquí quan ell 
tenia pocs mesos. És el pri-
mer crack de la nostra ciutat 
i va arribar a unes cotes im-
pensables als anys vint a Po-
nent, on el futbol no estava 
tan desenvolupat com a la 
resta de Catalunya; fites com 
ser titular indiscutible, al cos-
tat de mites com Samitier, a 
l’equip del FC Barcelona que 
va guanyar la primera Lliga de 
la història o debutar amb la 
selecció espanyola. 

Era un migcampista tot ter-
reny, tan bo en atac, on mos-
trava la seva visió de joc i el 
seu domini de la pilota, com 
en defensa, on arribava sem-
pre a tallar les escomeses ri-
vals i mostrava un gran joc 
aeri. Des que era un adoles-
cent va meravellar tothom 
que el va poder veure i podrí-
em aventurar que és el primer 
heroi aclamat massivament al 
Camp d’Esports. El complex 
esportiu va ser construït el 
1919 pel FC Joventut, un club 
poliesportiu promogut per la 
Joventut Republicana de Llei-
da, en la qual militaven Hum-
bert Torres o Alfred Perenya.
Així, doncs, de molt jove-
net Castillo ja jugava pel Jo-
ventut, delectant l’afició del 
Camp d’Esports. Va guanyar 
algun campionat provincial i 
el 1926, després d’una mag-
nífica exhibició en un amistós 
contra el FC Bar-
celona, aquest 
no va de-
saprofitar 
l’ocasió 
de fit-
xar- lo. 
M o l t 
aviat va 
f e r - s e 
amb la 
titularitat i 
no la va dei-
xar fins que sis 
anys després va 
marxar.
El 1928 va 
assolir el seu 
primer gran 
èxit, la Copa 
d’Espanya. El 
duel a Santan-
der davant  de 
la Real Sociedad 

en la final va ser èpic, ja que 
no hi havia llançaments de 
penals i van haver de jugar-se 
tres partits perquè els 
blaugranes es co-
ronessin campi-
ons. Concre-
tament, el 
primer d’ells 
mere ixer ia 
entrar en una 
antologia de 
partits llegen-
daris. Dos genis 
de l’art, cadascun 
en la seva especiali-
tat, havien anat com a espec-
tadors i en els dos va deixar 
una profunda petjada. Carlos 
Gardel, el cantant i composi-
tor argentí, i Rafael Alberti, 
el poeta andalús, es van co-
nèixer aquell dia i el que van 
veure els va deixar impactats. 
L’hongarès Franz Platko era el 
porter del Barça, i en aquest 

primer partit de la final va 
salvar un gol dels bas-

cos encara que pa-
gant el preu d’un 

trau al cap que 
va necessitar 
molts punts de 
sutura. Això sí, 
després d’un 
temps al ves-

tidor, va tornar 
amb un aparatós 

embenatge i va 
seguir parant 

tot el que 
li venia 
damunt . 
En veure 
això, la 
inspiració 
va arribar 

a Alberti, 
que va com-

pondre el cè-

lebre poema “Oda a Platko”.
Reprenguem el fil; allí estava 
veient-ho tot sobre del camp 
el nostre José Castillo, el llei-
datà que l’any següent va ser 
el jugador amb més minuts 
de l’equip campió de Lliga. Va 
tenir una trajectòria extraordi-
naria al Barça, jugant més de 
200 partits, fins que el 1932 
va fitxar per l’Atlético de Ma-
drid, on va viure la desgràcia 
amb què començàvem. Va es-
tar dos anys i després va anar 
al Sabadell, on el 1935 va fer 
una gran temporada que va 
dur els vallesans fins a la final 
de la Copa d’Espanya. El seu 
últim club abans de la Guerra 
Civil va ser el Girona i quan 
aquesta va començar va jugar 
uns mesos al Red Star, club de 
París que havia estat fundat 
per Jules Rimet, el creador 
del Mundial, i l’entrenador 
del qual era el mític argentí 
Guillermo Stabile, el màxim 
golejador de la primera cita 
mundialista, Uruguai’30.
Després de la Guerra, va tor-
nar a Espanya, però va estar 
sis mesos empresonat i va de-
cidir emigrar a Colòmbia, on 
va tenir alguna experiència 
com a tècnic del Santa Fe de 
Bogotà. Allí, a la capital co-
lombiana, va morir el 1981.

: 1923_ Comença 
la seva carrera al 
FC Joventut
Republicana
: 1926_ Fitxa pel 
FC Barcelona
: 1928_ Guanya la 
Copa d’Espanya 
en una final mítica 
davant de la Real 
Sociedad
: 1929_ El Barça, 
amb ell com a 
indiscutible titular, 
s’enduu la primera 
Lliga espanyola
: 1932/36_ Juga 
a l’Atlético de 
Madrid, Sabadell i 
Girona
: 1937_ El seu 
últim equip és el 
Red Star de París

Després de la 
Guerra Civil, 
va exiliar-se a 
Colombia, on 

va morir
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Va jugar més 
de 200 partits 

en sis anys 
amb el FC 
Barcelona

José Carlos 
Castillo

TRAJECTÒRIA
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‘CIUTAT MORTA’ REO-
BRE EL DEBAT SOBRE 
LES ACTUACIONS
POLICIALS

NO és farà mai justícia, 
mentre es condemni a tot 
un col·lectiu pel que fa un 
o uns dels seus membres, 
tant siguin okupes, polítics, 
jutges, policia etc... Si no es 
fa distinció, estem condem-
nant a molts innocents i això 
no és just.
Montse Font
 
Una de les preocupacions és 
si hi ha o no algun protocol 
als centres hospitalaris quan 

detecten un possible cas de 
tortura o víctima de violència 
policial. Hi ha protocols per 
víctimes de maltractaments 
infantils, de violència de gè-
nere... Com actua un metge 
en aquests casos, amb la 
policia davant? Bé ha de fer 
un informe... I aquí el tema 
de qui vigila qui ens vigila? 
Maria Tramuns

LA DGT VOL IMPOSAR 
LÍMITS DE VELOCITAT 
ALS VIANANTS 

Els vianants de més de 
quatre anys també hauran de 
passar la ITV?
Dídac Sabrià

També diran a quantes res-
piracions per minut hem de 
viure? 
Fina Colomer 

RAJOY: “LES PLEBIS-
CITÀRIES NO EXIS-
TEIXEN” 

Llavors, les plebisci-

tàries són els pares?
Ramon G. Aymamí

ARNÓ-SICE RECLAMA A 
LA PAERIA 2,3 MILIONS 
PER LA GESTIÓ DELS 
RADARS

Cuando se privatizan servi-
cios siempre surge esa “pro-
blemática”, la problemática 
del ¿”qué hay de lo mio”?
Luis Herrero

EL PAPA: “PER SER BONS 
CATÒLICS NO CAL 
TENIR FILLS COM A 
CONILLS”

Sóc ateu però reconec que 
per fi la comunitat cristiana té 
un papa que s’apropa 
als temps 

actuals.
Albert Nadal

Els de l’opus a replantejar-se 
la vida ara. Deuen pensar: i 
ara que foto jo amb 12 fills?
Sergi Arnau

EL DOCUMENTAL
‘CIUTAT MORTA’ 
REOBRE ELS 
INTERROGANTS
D’UN CAS JUTJAT 

Documental sobre corrup-
ció POLICIAL i JUDICIAL. I 
a petició d’un POLICIA un 
JUTGE obliga a censurar-ne 5 
minuts. Tot en ordre.
@eduardvoltas 

Censurant els 5 min. del 
vídeo de #CiutatMorta han 
aconseguit que fins i tot sigui 
més vist que el mateix 
documental... 
@lorentegf

Como eran okupas, dice Sar-
dá en @DebatAlRojoVivo, los 
periodistas no les prestamos 
atención. #autocrítica 
#CiutatMorta
@_anapastor_ 

M’encanta que després d’un 
documental hi hagi una mani.
@lotigre

EL PAPA RE-
CLAMA UNA 
PATERNITAT 
RESPONSA-
BLE

Ultracatólicos 
mirando a 
sus 12 hijos 
y cagándose 
en las últimas 
declaraciones 
del #Papa. 
@LoXabvi

EL GOVERN 
NO FIXA 
TERMINIS PER 
TANCAR EL 
FULL DE RUTA 

Seria clarificador per 
als electors votar a les 
municipals coneixent 
el full de ruta del #27S 
i sabent quins partits li 
donen suport
@MiquelPueyo

El PP VOL PROHIBIR
BOMBERS I MOSSOS 
PER LA  INDEPENDÈN-
CIA 

El PP enceta caça de bruixes 
contra els bombers inde-
pendentistes quan MAI dins 
bombers es diferencia les 
víctimes segons ideologia.
@ferrer_marc

onatime7

jmnzmanu

anpeti

marialuisarivera65

jordiborras

pomelistica

olgashak

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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Balaguer celebra la Festa dels Tres Tombs
Balaguer va celebrar el passat diumenge la Festa dels Tres Tombs amb motiu de la festivitat de 
Sant Antoni Abat, en què els animals van ser beneïts.

18·01
diumenge

¡¡Muchísimas felicidadeees 
Leoo!!

De parte de tus hijos, de tu marido, de tu nieto y de tus amigos, 
¡¡muchas felicidades!! Que pases un día genial, aunque sea me-
tida entre fogones.
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Periodista omnipresent 
Moi, moltes felicitats!
Aquest periodista esportiu omnipresent a la capital 
del Segrià compleix anys. Moi, els teus amics et de-
sitgem que passis un gran dia!

24·01
dissabte28·01

dimecres

Polígon El Segre, 407 · 25191 Lleida

Bars, restaurants, grups
i particulars

SERVEI A DOMICILI

VENDA de GEL
i CÒCTELS

Anastasia desmenteix
que  hagi passat pel quiròfan
La cantant ha volgut desmentir les crítiques que 
l’acusaven d’haver-se posat Botox a la cara pen-
jant un vídeo a Instagram on apareix normal.

21·01
dimecres
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1
2

7

4

3

5
6

Bròcoli

Nous

Arròs integral

Oli d’oliva verge 
extra

Xocolata negra

All

1. És la verdura de major va-
lor nutritiu per unitat de pes 
de producte comestible. És 
rica en vitamina C, àcid fòlic 
i niacina i una bona font de 
provitamina A i vitamina B.

2. La riquesa en vitamina C i 
àcid fòlic ha fet que les taron-
ges continguin els arguments 
necessaris per convèncer a 
persones que les incorporin 
en la seva dieta habitual. 

3. Els grans integrals conser-
ven part del segó de la pela. 
Així, la concentració de nutri-
ents i fitoquímics protectors 
és major.

4. Les propietats de l’all eren 
conegudes pels antics egip-
cis, hebreus, grecs i romans. 
Té excel·lents qualitats diürè-
tiques, depuratives, antisèpti-
ques i antibacterianes.

5. Encara que amb moderació, ja que és un 
aliment gras, cal no oblidar-se de les seves 
bondats. Combina la riquesa en flavonoides, 
zinc i fibra i les substàncies antioxidants.

6. L’oli és un autèntic bàlsam per al cos 
gràcies a la seva composició: prop del 85% 
del greix que conté és insaturat, el més 
saludable.

7. Les nous contenen àcids grassos polin-
saturats del tipus omega 3, un greix que té 
efectes cardiosaludables, i un agregat de 
compostos bioactius.

destaquem 
per les seves qualitats
nutricionals 7 aliments que són 
molt saludables, tenint en
compte que ara ens trobem
en plena època de dietes.
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Taronja



Els melanòcits, que són les 
cèl·lules que determinen 

els color del cabell en 
produir i barrejar els seus 
dos pigments bàsics, co-
mencen a reduir la seva 

activitat a partir dels 20 
anys.

? Per què el 
cul de les 
persones 
és rodó??

Existeixen dues teories. La primera diu que el gluti 
és la tapadura de l’anus i la seva forma rodona té 
el sentit d’impedir la sortida de mals olors. Però, 
d’altra banda, una altra més poètica diu que el cul 
deu la seva atractiva forma a que en realitat es trac-
ta d’un altre parell de pits i, d’aquesta manera, les 
natges imitarien el poder d’atracció que tenen els 
pits.
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els 7
perquès ?

Per què l’oli arriba a escalfar-se 
molt més que l’aigua??

La raó 
de per 
què s’es-
calfa molt 
més l’oli que l’ai-
gua està en la diferència del 
punt d’ebullició de cada subs-
tància, és a dir, la temperatura 

a la qual una substància 
canvia de líquid a 

gas. Un cop arri-
bat a aquest punt, 
l’energia tèrmica 
ja no s’utilitza 
per seguir es-
calfant el líquid 

en qüestió, sinó 
per convertir-lo 

en gas. Doncs bé, 
mentre que l’aigua bull 

a 100 °C i, a partir d’aquí, 
en lloc d’escalfar-se, es con-
verteix en vapor, l’oli conti-
nua escalfant-se fins superar 

els 200 °C. Per aquesta raó, 
hi ha referències històriques 
en les quals s’explica com 
els guerrers medievals po-
dien morir quan assaltaven 
un castell i els defensors els 
tiraven des de dalt de tot oli 
bullent. D’aquesta manera, 
la seva vida corria molt més 
perill que si els tiraven aigua 
bullent. Per tant, ara que sap 
quina és la raó per la qual 
succeeix això, estimat lector, 
vigila quan estiguis a la cuina, 
perquè queda demostrat que 
l’oli pot ser molt perillós.

Per què es va convertir en tot un
referent el lleidatà Ricard Viñes??

Als 7 
anys va 
encetar 
els seus 
e s t u d i s 
m u s i c a l s 
amb l’orga-
nista lleidatà 
Joaquim Ter-
raza. Als 10 anys, 
però, ja era, a Barcelo-
na, deixeble de Joan Baptis-
ta Pujol, pianista i formador 
de pianistes. També va rebre 
classes d’harmonia de Felip 
Pedrell. Amb només 12 anys, 
va guanyar el primer premi de 
piano de l’Escola Municipal de 

M ú s i c a 
de Barce-

lona, la qual cosa 
va facilitar que fos becat per 
anar a París a rebre lliçons de 
piano de Charles Wilfried de 
Bériot i de composició i har-
monia de Benjamin Godard 
i Albert Lavignac. Va obtenir 

el primer premi del Conserva-
tori de París. Va debutar com 
a concertista el 1895 a la fa-
mosa Sala Pleyel i el 1906 va 
ser elegit membre del Consell 
Superior del Conservatoire. 
Quan no era de gira (com en 
el període 1930-1935), vivia a 
París, si bé no va pedre mai el 
contacte amb Lleida, on tor-
nava per Festa Major. Es va 
establir finalment a Catalunya 
l’any 1940, possiblement a 
causa de l’ocupació alemanya 
de París, i va morir a Barcelo-
na tres anys més tard. Seguint 
el seu desig, va ser enterrat 
al cementiri de Lleida, al cos-
tat de la seva mare. Per altra 
banda, cal destacar que va 
tenir molt èxit com a intèr-
pret i divulgador de la música 
contemporània francesa i es-
panyola i que va fer centenars 
de concerts.

Per què polvoritza 
l’aerosol quan 
apretem el botó??

Els ae-
rosols són r e c i -
pients hermètics que inclouen 
gas pressuritzat que es bar-
reja amb el líquid que es vol 
polvoritzar. Quan apretem el 

botó, obrim una vàlvula que 
deixa escapar la barreja pres-
suritzada de gas i líquid. En 
entrar en contacte amb l’aire, 
el gas líquid recupera el seu 
estat gasós al mateix temps 
que arrossega la substància 
amb la qual estava barrejat, 
que surt amb força, però frag-
mentada en gotes molt pe-
tites. Això ho podem veure i 
comprovar en el nostre dia a 
dia.

Per què les 
bombolles 
són rodones??

La tensió superficial en la su-
perfície de la bombolla fa que 
les molècules s’uneixin el més 
fort possible. La bombolla 
tracta de mantenir el gas en 
el seu interior amb l’estructu-
ra més estable i la que tingui 
menor quantitat d’àrea de su-
perfície, i l’esfera és la figura 
amb la superfície més petita 

en comparació amb el seu vo-
lum. Per aquesta raó, necessi-
ta la menor quantitat d’ener-
gia per formar-se. Cal dir que 
la naturalesa acostumar a 
utilitzar els nivells més baixos 
d’energia, i la forma més eco-
nòmica és l’esfera, anomena-
da pels científics “estructura 
de superfície mínima”.

Per què els 
gossos són uns 
animals que 
panteixen tant??

La llengua dels gossos s’ha desenvolupat com un 
eficaç sistema de refredament. Per refredar el seu 
organisme, els gossos utilitzen l’evaporació de la 
saliva de la seva llengua. Quan un gos panteix, 
la seva llengua, que penja bastant, treu molt de 
flux salival que s’evapora amb rapidesa, refredant 
d’aquesta manera el torrent sanguini. A més, el 
panteix produeix un corrent d’aire.

Per què ens
surten pèls 
blancs en 
envellir?



AGE
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diven
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Xerrada
#femforalamàfia
LLOC: Sala Jaume Magre
HORA: 19.00 h
La CUP Lleida organitza la 
xerrada #femforalamàfia per 
parlar d’“El cas de la Llotja 
de Lleida” amb l’advocada 
Esther Sancho, sobre “L’ex-
poli de Catalunya Caixa” amb 
l’advocada Montserrat Vi-
nyets i sobre “Les portes gira-
tòries” amb el periodista del 
diari Crític Roger Palà. 

Manos de Topo, 
en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
A Manos de Topo li han cal-
gut tres anys per trobar una 
drecera des del seu anterior 
treball. Segueixen cantant-li 
a l’amor i a les relacions hu-
manes, però ara des de l’au-
toedició. Tot ple de paranys, 
igualment, per seguir fent 
cançons a la seva manera: 
drames quotidians i tragèdi-
es amb bata d’estar per casa, 
faldilles que amaguen grans 
secrets i llenceria exorcitzada 
per fer-ne bandera.

dis
sabte
24

Cens d’ocells 
hivernant al Parc 
de la Mitjana 
LLOC: Parc de la Mitjana
HORA: 09.00 h
Sortida per identificar i cen-
sar ocells aquàtics presents 
al parc de la Mitjana. Abans 
de sortir al camp es farà una 
sessió teòrica per presentar 
les principals espècies que 
es poden trobar, en què no 
cal tenir coneixements pre-
vis. Aquesta activitat forma 
part del Cens Internacional 
d’Ocells Aquàtics i es realitza 
simultàniament a tota Europa 
amb la intenció de fer el seu 
seguiment global.

Entrada gratuïta 
al Roda Roda
LLOC: Museu de l’Automoció 
de Lleida
HORA: 12.00 h
El quart dissabte de cada 
mes, el Museu de l’Automo-
ció Roda Roda convida els 
lleidatans a una visita guiada 
per les seves instal·lacions.

Concert familiar 
Jazz sota el mar
LLOC: CaixaForum Lleida

HORA: 17.30 h
Una divertida ocasió per es-
coltar en família música jazz 
de la mà de tres veus feme-
nines i dos instrumentistes 
brillants: un piano i un saxo. 
Recomanat per a nens i nenes 
a partir de 5 anys. 

Hop! Peripècia! 

LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 18.30 h
Un viatge fantàstic per desco-
brir la bellesa de l’òpera i què 
s’hi amaga darrere de les àri-
es més representades i canta-
des d’arreu del món.

‘Llibert’, de 
Gemma Brió
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador

HORA: 20.30 h
Una mare relata els quinze 
dies de la vida del seu fill i 
com passen ella i la seva pa-
rella, des de l’explosió de fe-
licitat, de saber que està em-
barassada fins a la conclusió 
que el millor que li pot pas-
sar al seu fill és morir-se. Una 
muntanya russa per la qual ha 
de passar, com va canviant la 
seva projecció sobre la vida 
futura, la visió que té de tot 
allò que l’envolta, de la malal-
tia, els entrebancs i les contra-
diccions a què s’enfronta.

Xavier Baró, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Allau d’estrelles solitàries és 
el nou treball de Xavier Baró. 
Un EP monogràfic que ja es 
perfila com un del més sin-

gulars de la seva trajectòria. 
L’EP conté sis cançons que 
comparteixen la mateixa in-
tenció: trencar el silenci que 
envolta el “drama social” de 
la Catalunya del segle XXI. 
Folk d’autor de rúbrica con-
tundent i so inconfusible.

diu
menge
25
Portes Obertes a 
les Muralles
Feudals 
d’Anselm Clavé 
LLOC: Anselm Clavé, 47
HORA: 10.30 h
Aquest diumenge hi ha una 
nova oportunitat de visitar les 
muralles que es conserven al 
número 47 d’Anselm Clavé. 
Una arqueòloga explicarà la 
història de les muralles que 
envoltaven Lleida en època 
medieval i tot allò que es vul-
gui saber sobre l’evolució de 

‘El llac dels cignes’, en directe
LLOC: Teatre Principal de Lleida
HORA: 16.00 h
Una història d’amor captivadora (un príncep, una jove 
bonica transformada en cigne pel conjur d’un bruixot, 
un engany mortal...), el virtuós doble paper d’Odette/
Odile, la força de la música de Txaikovski i un dels 
més grans pas de deux del repertori del ballet con-
verteixen El llac dels cignes en una experiència única 
que es retransmetrà en directe des del Teatre Bolshoi 
de Moscou a través del Teatre Principal.
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la ciutat en les diferents fases 
històriques. 
 

Festa dels Tres 
Tombs a Tàrrega
LLOC: Plaça de Sant Antoni i 
plaça del Carme de Tàrrega
HORA: 11.30 h
La tradició centenària dels 
Tres Tombs perdura a Tàrre-
ga cada darrer diumenge de 
gener exhibint una desfilada 
de carrosses i muntures molt 
lluïda que rememoren les tas-
ques del camp.

Lleida Esportiu - 
Mallorca B
LLOC: Pavelló del Camp d’Es-
ports
HORA: 12.00 h
El Lleida Esportiu s’enfronta 
aquest cap de setmana al Ma-
llorca B en un duel únic.

ICG Software 
Lleida - C.P.
Manlleu
LLOC: Pavelló Onze de Se-
tembre
HORA: 12.00 h
L’ICG Software Lleida torna a 
jugar a casa, al pavelló Onze 
de Setembre, aquesta vegada 
contra el C.P. Manlleu.

Teatre familiar 
‘Minuts’ 
LLOC: Teatre Municipal de 
Balaguer
HORA: 18.00 h
Minuts és un espectacle amb 
molta imaginació i fet per 
riure. Cercador de grans mo-
ments, trobador de petites 
coses, en Marcel Gros, el pa-
llasso, construeix un vehicle 
fet d’imaginació per anar a la 
recerca d’un món minúscul, 
divers i divertit, tot jugant a 
imaginar arbres, animals i cu-
riosos personatges.

Letz Zep, en
concert

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Letz Zep va néixer amb el 
propòsit de ser una banda ho-
menatge d’un dels grups de 
rock més importants de tots 
els temps, Led Zeppelin. Els 
anglesos Letz Zep recuperen 
el directe d’aquesta banda i 
transmeten vivament la músi-
ca i l’ambient que en els seus 
concerts es creava. 

di l luns 
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Xerrades 
L’advocada
respon

LLOC: Centre Cívic de Sucs
HORA: 18.00 h
Xerrades informatives sobre 
les prestacions de la Segure-
tat Social i les assistencials.

Sonsonite, en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Els lleidatans Sonsonite, banda formada per mú-
sics de Pixie Dixie, Familia Torelli i The Crossfather, 
revisen la música tradicional cubana versionant te-
mes de Buena Vista Social Club, Compai Segundo 
i Ibrahim Ferrer, entre d’altres, respectant la seva 
instrumentació original i arranjaments. L’estil gira al 
voltant del so cubà, però també hi trobem algun 
bolero, txa-txa-txa, salsa i mambo. 

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.

Audició de vent 
de l’Escola Muni-
cipal de Música
LLOC: Centre Cultural de Mo-
llerussa
HORA: 20.30 h
Els alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Mollerussa faran una 
audició de vent per mostrar 
el seu talent.

di
marts 

27
Audicions 
escolars de 
l’Orquestra 
Simfònica
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 09.45 h i 11.00 h
Audicions escolars del curs 
2014-2015, produïdes pel 
Conservatori Municipal de 
Música de Lleida.

Conferència
“Wolfgang Ama-
deus Mozart: Les 
bodes de Fígaro”
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 19.00 h
Dins del cicle de conferències 
Redescobrir les obres mes-
tres,  Rafael Esteve, professor 
d’història de la música del 
Conservatori Superior del Li-
ceu de Barcelona, parlarà so-

bre Les bodes de Fígaro. 

Presentació de 
“La pell de la 
frontera”
LLOC: Aula Magna de l’IEI
HORA: 19.30 h
L’Aula Magna de l’IEI acolli-
rà la presentació del llibre La 
pell de la frontera de Fran-
cesc Serés, que comptarà 
amb la presència del presi-
dent del Col·legi de Periodis-
tes de Lleida, Rafa Gimena, i 
la periodista Rosa Peroy.

dime
cres
28
L’Hora del Conte 
a Mollerussa
LLOC: Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila de Mollerussa
HORA: 18.00 h
La Biblioteca Comarcal de 
Mollerussa organitza L’Ama-
nida de Contes a càrrec de 
Ramona Térmens.

Nova edició del 
Cafè Curt
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.30 h
Nova sessió de curtmetratges 
al Cafè del Teatre, com cada 
darrer dimecres de cada mes. 
Podeu consultar la programa-
ció a la web de Cafè Curt.

dijous
29
Cervera Patina
LLOC: Plaça Pius XII
HORA: 21.30 h
Cervera torna a patinar amb 
l’activitat Cervera Patina. Es 
tracta d’una jornada oberta 
a tothom en què els partici-
pants ho faran sota la seva 
pròpia responsabilitat.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_V3nganza (12) 
dv. 22.30, ds. 20.15, 22.30, dg. 
16.15, 18.15, dl. 19.15, 22.15
_Les noves aventures de la 
Caputxeta Vermella (Apta)
ds. 18.00
_Babadook (16)
ds. 22.30, dg. 16.15, 20.15, dl. 
19.15
_Frío en julio (16)
dv. 22.30
_The Imitation Game (7)
ds. 20.30, dg. 20.30
_El juez (12)
ds. 18.00, dg. 18.00, dl. 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Dios mío, ¿Pero que te hemos 
hecho? (Apta)
ds. 18.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_Annabelle (16)
ds. 22.15, dg. 17.00

ARMENGOL Bellpuig

_La sal de la tierra (Apta)
ds. 22.30
_Dios mío ¿Pero que te hemos 
hecho? (Apta)
ds. 18.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_Annabelle (16)
ds. 22.15, dg. 17.00

CASAL Agramunt

_Corazones de acero (16)
ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.15
_Lifi: Una gallina tocada de l’ala 
(Apta)
dg. 17.00

LA LIRA Tremp

_Dios mío, ¿Pero qué te hemos 
hecho? (Apta)
dv. 22.15, dg. 19.30
_Big Hero 6 (CAT) (Apta)
ds. 18.30, dg. 17.15
_Relatos salvajes (16)
ds. 22.15, dl. 22.15

PARIS Solsona

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 

_Stand by me Doraemon (Apta)
dg. 17.00
_Perdida (12)
dg. 20.00

_Corazones de acero (16)
ds. 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 Cómo acabar sin tu jefe 2 (12) 20.45-22.45 20.45-22.45 20.45-22.45 
ALPICAT Musarañas (18) 00.45   
ALPICAT Big Eyes (7) 16.05 12.15-14.10-16.05 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 12.20-14.10-16.00-17.50-19.40 16.00-17.50-19.40
ALPICAT El séptimo hijo (12) 21.30-23.30 21.30 21.30
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 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 Stand by me Doraemon (CAT) (Apta) 18.00 11.30-18.00 18.00
ALPICAT El club de los incomprendidos (12) 19.45 13.15-19.45 19.45   
ALPICAT Exodus: Dioses y reyes (12)  15.15 
ALPICAT Interstellar (12) 21.45 21.45 21.45
ALPICAT Ouija (16) 00.45  
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 Into the Woods (Musical) 16.30-18.50-21.10-23.30 11.50-14.10-16.30-18.50-21.10 16.30-18.50-21.10
ALPICAT Se nos fue de las manos (12)   11.35-13.10     
ALPICAT La conspiración del silencio (12) 17.00-19.15-21.30-23.45 14.45-17.00-19.15-21.30 17.00-19.15-21.30
ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (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 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 El jugador (16)  11.40-13.45     
ALPICAT Autómata (12) 15.50-18.05-20.15-22.30-00.45 15.50-18.05-20.15-22.30 15.50-18.05-20.15-22.30  
ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7) 16.25 12.45-14.35-16.25 16.25
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
 
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 16.00-19.00-22.00 16.00-19.00-22.00 16.00-19.00-22.00
LAUREN Big Hero 6 16.00 (ds) 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 La sal de la tierra (7) 15.00 15.00 15.00   
FUNATIC Camino a la escuela (VOS) (Apta) 16.45-21.20 16.45-21.20 16.45-21.20
FUNATIC Camino a la escuela (Apta) 19.45 19.45 19.45
FUNATIC Siempre Alice (7) 18.05-19.45-22.40 18.05-19.45-22.40 18.05-19.45-22.40
FUNATIC Loreak (7) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Ida (7) 16.35 (dv)  16.35
FUNATIC Stand by me Doraemon (CAT) (Apta) 16.35 (ds) 16.35 
FUNATIC Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho? (Apta)  18.05-21.05 18.05-21.05 18.05-21.05    
FUNATIC Mr. Turner (12) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC La reconstrucción (7) 17.30-20.45 17.30-20.45 17.30-20.45
FUNATIC No llores, vuela (7) 18.55-22.40 18.55-22.40 18.55-22.40
FUNATIC Leviatán (VOS) (12) 22.10 22.10 22.10
  
PRINCIPAL Invencible (Unbroken) (12) 16.15 16.15 16.15
PRINCIPAL   V3nganza (16) 18.45-20.45-22.25 18.45-20.45-22.25 18.45-20.45-22.25

RAMBLA El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 16.00  16.00 16.00
RAMBLA Cómo acabar sin tu jefe 2 (12) 18.40-20.40-22.40 18.40-20.40-22.40 
RAMBLA Relatos salvajes (16)   20.40
RAMBLA Los juegos del hambre: Sinsajo parte 1 (12) 16.10 16.10 16.10
RAMBLA The Imitation Game (7) 18.20-20.20 18.20-20.20 18.20-20.20
RAMBLA Musarañas (18) 22.20 22.20 22.20
RAMBLA Magia a la luz de la luna (Apta) 16.00 16.00 16.00
RAMBLA Whiplash (12) 18.00-20.00 18.00-20.00 
RAMBLA  Interstellar (12) 22.00 22.00 22.00
RAMBLA La isla mínima (12)   18.00

Autómata
En un futur no gaire llunyà, 
en què la Terra pateix una 
creixent desertització, Jacq 

Vaucan (Antonio Banderas), 
un agent d’una companyia 
d’assegurances de robots, 
investiga un cas rutinari 

quan descobreix una cosa 
que podria tenir conse-
qüències per a la humanitat. 
Banderes produeix i prota-

gonitza aquest thriller, que 
especula sobre què passaria 
si la intel·ligència artificial 
superés la humana.

_Interstellar (7)
ds. 17.30, dg. 19.45, dl. 22.00
_El club de los incomprendidos 
(12) 
ds. 22.00, dg. 17.30

AJUNTAMENT 
Balaguer
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El millor Disney torna a les sales amb ‘Into 
the Woods’, el nou musical de Rob Marshall

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Johnny Depp, Meryl Stre-
ep i Emily Blunt encapçalen 
el repartiment d’Into the 
Woods, l’adaptació a la gran 
pantalla del musical de Bro-
adway d’Stephen Sondheim. 
La història, dirigida per Rob 
Marshall, narra les aventures 

d’alguns dels personatges 
més famosos dels germans 
Grimm, com Ventafocs o Ca-
putxeta Vermella. El nexe 
d’unió de les històries són 
les vides d’un forner i la seva 
dona, una parella que buscarà 
com lliurar-se de la maledicció 
que els ha llançat una terrible 
bruixa malvada. Anna Ken-
drick, Chris Pine i Lucy Punch 
completen el repartiment.

Cartell promocional d’‘Into the woods’, la nova 
pel·lícula musical de Disney.

Antonio Banderas 
es passa a la 
ciència-ficció
amb ‘Autómata’

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després d’haver passat, 
sense pena ni glòria per l’úl-
tima edició del Festival de 
Cinema de Sitges, Autóma-
ta, arriba per fi als cinemes. 
Gabe Ibáñez (Hierro, La lla-
mada) dirigeix aquesta cinta 
de ciència-ficció protagonit-
zada per Antonio Banderas. 
Jacq Vaucan (Banderas) és 
un agent d’assegurances 
d’una corporació cibernè-
tica que investiga un cas, 
aparentment rutinari, però 
descobrirà alguna cosa que 
podria tenir conseqüències 
decisives per al futur de la 
humanitat.

La segona part de 
‘World War Z’ es 
transforma en un 
reboot

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Així ho afirmava recentment 
Steven Knight (Eastern Pro-
mises, Locke), guionista de 
la cinta. “Vaig pensar, per 
què no fer-la? Serà divertit. 
No és exactament igual a 
l’altra pel·lícula. Estem co-
mençant de nou i serà creu 
i ratlla”. Recordem que el 
nostre estimat J. A. Bayona 
(El orfanato, Lo imposible) 
serà l’encarregat de dirigir 
aquest blockbuster sobre 
zombies que començarà a 
rodar-se a finals d’aquest 
mateix any i que està pre-
vist que s’estreni el 2016.

7è
art
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VISUAL
Algunes anotacions sobre 
‘Powers’, la primera ficció 
original de PlayStation
Sharlto Copley protagonitzarà aquesta nova sèrie de superherois

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La història de la producció 
de Powers no és diferent de 
la de moltes altres sèries, 
però no per això hauria de 
passar-se per alt. Com i quan 
vam sentir a parlar per pri-
mera vegada d’aquesta nova 
ficció original de PlayStation 
Network? Abans de res, hem 
de viatjar enrere en el temps 
uns deu anys. Pels volts del 
2004, l’escriptor prolífic de 
còmics Brian Michael Bendis 
aconseguia que la seva famo-
sa obra Powers entrés a for-
mar part de l’univers de Mar-
vel Comics. A partir d’aquest 
moment, diverses cadenes 
de televisió es van interessar 
per una possible adaptació 
del còmic. Però no és fins al 
2009 quan el canal FX deci-
deix donar el gran pas, encar-
regant l’enregistrament d’un 
episodi pilot que finalment 
seria rebutjat. És llavors quan 
el mateix canal de televisió 
encarrega la reescriptura dels 
guions i la producció d’un 
nou pilot. No obstant això, el 
projecte va entrar en un estat 
d’stand-by, fins que al març 
del passat 2014 PlayStation 
Network va decidir donar-li 
una segona oportunitat, res-
catant-lo i convertint-lo en la 
seva primera ficció de pro-

Cartell promocional 
de ‘Powers’, la nova 
ficció de PlayStation 
Network.

David Slade
dirigeix
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ducció pròpia.
Ara sí, podem parlar de l’ar-
gument d’aquesta adaptació 
del còmic homònim escrit 
per Bendis i Michael Avon 
Oeming. La trama se centra 
en dos detectius d’homicidis, 
Christian Walker, interpretat 
per Sharlto Copley (District 9, 
2009), i Deena Pilgrim, inter-
pretada per Susan Heyward 
(The Following, 2013), que 
són assignats a investigar els 
casos que involucren unes 
persones conegudes com a 
Powers, que compten amb 

habilitats sobrehumanes. 
Atenent a la sinopsi ofici-

al, la ficció es qüestiona 
preguntes com “Què 
passaria si el món 
estigués replet de 
superherois que no 
són del tot heroics?” 
o “Què passaria si 
tot aquest poder fos 

només una excusa 
més per fer maldats, 

el caos i l’assassinat?”. 
La Divisió Powers és l’única 

prou valenta com per lluitar 
contra els superherois que  
llisquen pel cel, imposant el 
seu poder sobre una multi-
tud que els estima i els tem a 
parts iguals.
L’adaptació de la història ha 
estat escrita pel novel·lista 
Charlie Huston (Caught Ste-

aling) i compta amb Micha-
el Dinner (The Mob Doctor, 
2012) i els creadors de la 
novel·la gràfica com a pro-
ductors executius. Huston i 
Remi Aubuchon (Falling Ski-
es) seran els showrunners 
de la sèrie, que, en principi, 
disposarà de deu episodis i 

veurà la llum el 10 de març 
d’aquest mateix any. El pri-
mer capítol estarà dirigit per 
David Slade, responsable de 
la sèrie Hannibal i de la pel-
lícula Hard Candy, així com 
de la direcció d’un capítol de 
Breaking Bad. El seu currícu-
lum hauria de donar-nos es-
perances. Powers s’estrenarà 
de manera exclusiva per als 
usuaris de PlayStation Plus, 
que la podran veure de forma 
completament gratuïta com a 
part dels beneficis de la seva 
subscripció.
Encara que no falta gaire per 
arribar al març, sé que tu tam-
bé ets un impacient de ma-
nual. No t’alarmis. Ja pots fer 
un cop d’ull al look d’aquesta 
nova ficció gràcies al tràiler i 
tot el material promocional 
que Sony va llançar durant la 
Comic Con de New York, a fi-
nals de 2014.

OPiNiÓ
Oh! Benvolguda memòria selectiva
La veritat és que, d’entrada, The Affair 
no em cridava gaire l’atenció. Una sèrie 
en la qual dues persones casades co-
mencen una aventura? No dic que em 
semblés dolenta, però amb aquesta 
premissa és cert que massa no em cri-
dava l’atenció. El cas és que ara no puc 
deixar de veure-la. No us mentiré, amb 
prou feines he vist cinc capítols, però 
ja tinc clar que, sens dubte, arribaré 
al final. Això sí, no serà pel affair, que, 
pel que sembla, és el menys important 
d’aquesta ficció (encara sort!), sinó per 

la forma distorsionada i emmotllable, 
en constant canvi en què ens arriba a 
nosaltres, benvolguts espectadors. Per 
alguna cosa haurà guanyat el Globus 
d’Or a la millor sèrie de drama. Una 
trama construïda a través d’una narra-
tiva no lineal, que presenta dos punts 
de vista sobre la relació amorosa que 
viu la parella, el d’ell i el d’ella, sempre 
diferents. Algun d’ells és correcte? Una 
reflexió sobre el matrimoni i la memò-
ria, envoltada d’una atmosfera de mis-
teri que aporta un suposat assassinat.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

FOX estudia la possibilitat de produir un 
‘reboot’ de la l’exitosa sèrie  ‘X-Files’

 D. M.
 LLEIDA

Així ho confirmava Gary 
Newman, director del canal 
nord-americà, durant el pa-
nell TCA 2015 de la pròpia 
cadena. Pel que sembla, 
FOX portaria ja un temps 
conversant amb Chris Car-
ter, creador d’X-Files, sobre 
com rescatar una de les mi-
llors ficcions televisives dels 

últims vint anys. Des de FOX 
segueixen llançant missatges 
positius sobre el projecte i 
és que, si segueix endavant, 
comptaria amb la presència 
de David Duchovny i Gillian 
Anderson, actors originals 
de la sèrie, que tornarien a 
donar vida als genials agents 
de l’FBI Mulder i Scully. Se-
gons Duchovny, “es tractarà 
d’algun tipus de sèrie limita-
da”.

Els agents de l’FBI Mulder i Scully, en una 
foto promocional de ‘X-Files’.

7accents.cat

Amazon estrena el pilot de 
‘Man in the High Castle’

Times Square, en una imatge promocional de ‘Man in the High Castle’, la 
nova ficció que Amazon ha adaptat d’una obra de Philip K. Dick.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

És bastant probable que si et 
consideres un bon amant de la 
ciència-ficció, el nom de Man 
in the High Castle no t’hauria 
de sonar a xinès. Igual que 
altres plataformes de contin-
gut on line, Amazon continua 
a la càrrega i reforça la seva 
graella de producció pròpia. 
I quina manera millor de fer-
ho que amb l’adaptació d’una 
obra literària de Philip K. Dick, 
una de les ments més brillants 

i prolífiques amb les quals el 
gènere de la ciència-ficció ha 
tingut el plaer de comptar. Si 
encara no recordeu de què 
tracta, segur que continueu 
preguntant-vos què dimonis 
fa una bandera nazi en un Ti-
mes Square d’antany. 
La nova ficció d’Amazon, igual 
que l’obra original de Dick, 
ens mostra una realitat alter-
nativa en la qual alemanys i 
japonesos han guanyat la II 
Guerra Mundial i s’han repar-
tit el control dels Estats Units 
i de la major part del món. 
Però repetint la història, la 

tensió entre aquestes dues 
potències va en augment i els 
Estats Units serà el principal 
tauler de joc d’aquesta histò-
ria. Interessant, no creieu?.
Frank Spotnitz, un dels princi-
pals guionistes d’X-Files, és el 
creador d’aquesta nova sèrie, 
i Ridley Scott, un dels seus 
productors executius. La sèrie 
està protagonitzada per Ale-
xa Davalos, DJ Qualls, Cary-
Hiroyuki Tagawa (Revenge), 
Rupert Evans (The Village), 
Michael Rispoli (The Sopra-
nos), Lucas Kleintank (Pretty 
Little Liars) i Rufus Sewell.

DIVENDRES 23 de GENER DE 2015 55



AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Què et sembla, Toti?
Dissabte passat el guitarrista i 
compositor Toti Soler va tocar al 
Cafè del Teatre. I això no passa 
cada dia. Aquesta figura inigua-
lable ha situat la música catala-
na a l’Olimp de les melodies i el 
seu toc de guitarra ha donat for-
ma al bo i millor del darrer gran 
moviment cultural que ha viscut 
Catalunya: la Nova Cançó. Sen-
se ell, Ovidi Montllor, Pau Riba, 
M. del Mar Bonet, Pi de la Serra, 
l’Elèctrica Dharma...mai no hau-

rien sigut el que són. Passa que 
el país no se n’adona ni se’n vol 
adonar. A França, per exemple, 
quan tu entres en un establiment 
musical, els articles més publici-
tats són els propis –Leo Ferré, 
Brel, Brassens... En canvi aquí, 
encara gràcies si tenen un disc 
de Jaume Arnella, de Sisa o del 
Grup de Folk al fons d’una caixa 
arraconada. I aquest és el nostre 
mal: la indústria, les institucions, 
la premsa i tot Déu han renegat 

de la tradició 
que configu-
ra l’esperit 
del terri-
tori i de 
l’individu, 
i han pres 
un camí 
s u c c e d a n i 
que només pot 
menar al desacord –i 
tan acordats que podríem anar si 
balléssim als acords del Toti!

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

Marisa González
 LAIA DOLCET
 LLEIDA

1. Quins estils de ball practi-
ques?
Balades, flamenc, ball modern, rock,  
country, rumba, tango… 

2. Qui forma part de Las Batuke-
ras de Sucs?
Són dones de 40 a 75 anys que els 
encanta la dansa i el ball i el practi-
quen regularment. 

3. L’edat tan sols són números?
I tant! Las Batukeras de Sucs està 
format per una desena de dones 
en què la més jove sóc jo. I tinc 49 
anys! Es posen la gorra de hip hop 
i em demanen més temps per en-
senyar-les. També el reggaeton!

4. Què és per tu i les teves alum-
nes el ball?
És com una droga. Per elles tot el 
que els ensenyo ho agafen amb tal 
intensitat que em sorprenen.  A ve-

gades els dic que no són d’aquest 
planeta. (riu)

5. Quan assageu?
Assagem dos dies a la setmana, 
dues hores i mitja per sessió, però 
si tenim gales benèfiques hi dedi-
quem moltes més hores.

6. Som bons ballarins els lleida-
tans?
Molt. Sempre he pensat que els an-
dalusos tenen molt art però els llei-
datans no tenen res a envejar-los. 
Són la pera. 

7. Quina és la fita de la qual et 
sents més orgullosa? 
El que recordo amb més orgull és 
un acte que vam fer a la Seu Vella 
dedicat als nens que tenen càncer 
dins de la campanya Posa’t la Gorra.  

8. A què t’hauries volgut dedicar 
si no haguessis estat ballarina?
Volia ser arqueòloga però en aquells 
temps era difícil.

9. Una aragonesa  a Lleida. 
Què t’ha aportat la ciutat?
Quan em pregunten d’on sóc, 
sovint dic que sóc més cata-
lana/lleidatana que “manya”. 
Catalunya m’ha enriquit en 
molts aspectes. Fa 25 anys que 
comparteixo la meva vida entre 
Catalunya i Aragó però em sen-
to més catalana sent aragonesa.  

10. Què li falta i què li sobra a 
Lleida?
No li falta res. La gent 
és queixa per 
queixar-se. Li 
sobra gent 
que critica i 
que no aporta..

11. Què et 
fa més feliç?
La música i el 
ball. A nivell 
d’auotestima la 
puges mil per 
mil.

12. Quin serà el prò-
xim espectacle?
Serà un espectacle be-
nèfic per un nen de nou 

anys de Sucs al qual li 
van detectar un sar-

coma.  El presenta-
rem el 28 de març 

i ja ens hem po-
sat en contacte 

amb l’Hospi-
tal Sant Joan 
de Déu per-
què tota la 
recaptació 

de l’acte 
serveixi per tro-

bar cura a la ma-
laltia.

Aragonesa establerta a Lleida, és professora de ball, directora de Las Batukeras de Sucs i creadora de 
l’eslògan “La edad sólo son números”. També dirigeix classes a l’escola Nuevo Espacio Joven de Monzón

Carrer de Segovia, 4  ·  25006 Lleida  ·  973 27 95 86
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