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editorial
Anys i panys
Cinc anys després de fer-nos
amics (o no) de la Llotja, aquesta faraònica construcció continua sumant, no només anys,
sinó també adeptes i contraris.
Entre els contraris, la CUP, que
insisteix en una operació creditícia i immobiliària per un valor de
més de 50 milions d’euros que
presumptament hauria permès
la construcció de la Llotja. Entre
els adeptes, la societat civil lleidatana més adinerada, és a dir,

la que es pot permetre desemborsar l’import d’unes entrades
totalment sobrevalorades. Entre
ambdós bàndols, els que ni fu ni
fa i els que no els fa ni fu o més
fu que fa, que són majoria.
La presentació del projecte va
anar a càrrec d’Àngel Ros, Xavier Sàez i Francesc Pané, tres
homes d’“esquerres”. Obviant
les raons de Ros, explicades
per la proximitat electoral, Sàez
parlava de la necessitat d’un

equipament d’arts escèniques,
mentre que Pané es referia a
un projecte emblemàtic pels
compromisos de participació
ciutadana. Anys després, més
de cinc, d’arts escèniques, més
aviat poques i de difícil accés, i
de participació ciutadana, més
aviat gens.
La Llotja, una obra “necessària”
segons Sàez, ha sumat anys.
Però també panys, panys a la
cultura, que la Llotja ha convertit

en un bé de consum de 40 euros
per entrada, i panys a la participació ciutadana, que la Llotja ha
convertit en una idea abstracta.
Sumem anys a la Llotja, tants
com vulguem, però restem-hi
panys, tants com puguem, perquè mentre continuem sumant-li
anys i panys, tan sols li restarem
adeptes. I si a hores d’ara ja no
surten els comptes de la Llotja,
imagineu-vos què passarà si fem
més restes que sumes...
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Teatre, congressos

i polèmica

La Llotja de Lleida, un dels equipaments més
emblemàtics i estimats de la ciutat, compleix cinc anys.
Darrera les bones xifres de visitants, entrades a preus
poc populars i una Fundació pendent de registre
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des del seu engendrament
l’obra ha estat marcada per la
polèmica.

LAIA DOLCET
LLEIDA

www.7accents.cat
La Llotja és un edifici emble·
màtic de la ciutat de Lleida
que té una particularitat indis·
cutible: no deixa indiferent.
En un principi només havia de
ser un Palau de Congressos
però el projecte es va ampliar
per encabir també especta·
cles teatrals.
Segons fonts municipals, des
de la seva posada en marxa
ha generat un impacte eco·
nòmic a la ciutat d’uns 30 mi·
lions d’euros (al voltant d’uns
7,5 milions d’euros anuals) i
prop de 550.000 persones
han visitat durant
aquest temps les
instal·lacions. Al
llarg d’aquest
lustre,
ha
acollit 730
esdeveni·
ments con·
gressuals i
236 funcions,
amb una mit·
jana d’ocupació
del 80%. Ara bé,

La construcció
L’edifici es va començar a pla·
nificar l’any 2004 i es va inau·
gurar el 21 de gener de 2010
amb la representació d’Il Trovadore de Verdi. Es tracta
d’un edifici de grans dimen·
sions, que ocupa l’esplanada
on se celebrava l’antic mercat
de fruites i verdures. Actual·
ment és el tercer teatre de
Catalunya per obres de gran
format després del Liceu i del
Teatre Nacional de Catalunya.
La construcció de l’obra es
van iniciar la primavera del
2007 sota la direcció del
gabinet d’arquitec·
tura holandès
Mecanoo, qui
va guanyar
el concurs
internaci·
onal pel
disseny
de l’edifi·
ci, un dis·
seny que va
ocupar por·
tades per la si·

L’obra
s’assembla a
l’aula magna
de la
Universitat
de Delft

militud que guar·
dava amb l’aula
magna de la
Universitat
Tècnica de
Delft (Ho·
landa),
d ’ o n
e r e n
La Fundació la Llotja té desenes de patrons, patrocinadors i col·
origi·
laboradors com Arnó, la Caixa, Romero Polo, Ilnet o Sorigué. La
naris
condició inicial per formar-ne part era que els patrons havien d’aportar
els ar·
anualment 12.000 euros o més; els patrocinadors, entre 6.000 i 12.000
q u i ·
euros anuals, i els col·laboradors, entre 2.000 i 6.000 euros l’any.
Ara bé, a data d’avui, la Fundació no està formalment registrada a
tectes.
la Generalitat de Catalunya. El director de la Fundació, Jesús Costa,
Un al·
exposa que la incorporació de socis privats que han entregat obres
tre dels
d’art com Perico Pastor, Gregori Iglesias i Joaquín Ureña ha fet que
proces·
s’haguessin d’incorporar alguns canvis en els estatuts que han fet
sos polè·
retardar el procés de registre. Un procés, segons explica, que ja
mics que
albira la llum perquè només resta pendent la signatura final
al Departament de Justícia. Tot i això, segons Teresa Ibars,
han marcat
membre de la CUP, el fet de no estar registrada ha
aquest equi·
fomentat l’opacitat entorn l’entitat. Montse Par·
pament cultu·
ra, regidora de Cultura i vicepresidenta de la
ral tan caracte·
Fundació, al·lega que no és cert i que els
rístic de la ciutat ha
comptes sempre han estat i són
estat el procés amb
públics.
què es va finançar a tra·
vés de la venda d’un solar
annex per part de la Paeria.
torres d’habitat·
Per entendre-ho, cal remun· f u t u r
ges, en va ser l’empre·
tar-nos a l’any 2006, quan edifici. La cons·
sa adjudicatària, guanyant
la Paeria va decidir que, per tructora Cerbat S.L, que pro· altres vuit propostes. Segons
finançar el cost del Palau de posava la compra del solar Fèlix Larrosa, tinent d’alcalde
Congressos, trauria a concurs per 49,5 milions d’euros per i actual regidor de Turisme, va
la venda del solar annex al tal de construir-hi dues grans ser una de les operacions més

La Fundació de la
Llotja continua
pendent de registre
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Imatges de l’interior de La Llotja, també durant la Marató
d’Espectacles.
Foto: Ajuntament de Lleida

que, en una de
les
clàusules,
es preveia la
devolució del
solar, en cas
que el projecte
no s’acabés realitzant.

transparents del sector immobiliari d’aquell temps.
Per pagar la hipoteca del solar i iniciar la construcció de
les torres, la Caixa d’Estalvis
de Catalunya va concedir un
préstec a la filial de la cons-

tructora, Gescat Gestió del
Sòl. S.L. Tenia un termini de
36 mesos per executar les
obres i retornar-lo. Poc després, però, es van fusionar les
caixes d’estalvis donant lloc a
CatalunyaCaixa, una entitat

que va acabar sent intervinguda i rescatada pel FROB.
En tot aquest procés, i després de diverses pròrrogues,
la construcció de les torres
mai no es va dur a terme i la
finca va passar a mans de la
Sareb (conegut com a banc
dolent). Amb la venda, la Paeria va haver de demanar un
crèdit per pagar els 12 milions d’euros d’impostos que
reclamava l’Agència Tributària. D’aquests diners, de moment, i a falta de la resolució
d’un segon contenciós administratiu, només n’ha recuperat 2 milions.
L’advocada i membre de la
CUP, Esther Sancho, demana
que l’Ajuntament reclami la
titularitat de la finca per incompliment del contracte ja

La Paeria té
obert un
contenciós
per recuperar
10 M€

Querella de la CUP
Paral·lelament, la Candidatura d’Unitat Popular
manté oberta una demanda
contra la cúpula de CatalunyaCaixa, amb Narcís Serra al
capdavant, per suposats delictes d’administració deslleial
i per la possible lesió causada al patrimoni societari pel
crèdit hipotecari que l’entitat
va concedir a la constructora.
Aquest desembre de 2014 el
jutge instructor del cas va admetre a tràmit una nova causa perquè també s’investigui
l’operació immobiliària de
l’entitat amb què es va finançar la construcció de la Llotja.
Activitat econòmica
L’obra, considerada faraònica
o desmesurada per alguns,
per altres com el tinent d’alcalde i regidor, Fèlix Larrosa,

ha
estat una
g r a n
operació perquè “ha
creat un
impacte
econòmic a
la ciutat molt
positiu que, fins
ara, era impensable”.
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, també opina que “suposa el principal espai per a la
realització d’esdeveniments
de gran format a Lleida” i
“s’ha convertit en un gran
catalitzador de l’activitat econòmica i congressual, ja que
acull prop del 55% dels assistents que participen en algun
esdeveniment professional”.
La gestió
La Llotja està gestionada pel
Centre de Negocis i Convencions (CNC), una societat
patrimonial mixta participada
al 80% per l’Ajuntament de
Lleida i l’altre 20% per Mercolleida. També forma part de
la Llotja l’edifici Àgora, just al
costat, recentment arrendat a
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Diverses imatges de la Llotja.
Fotos: Ajuntament de Lleida i
Dani Martínez /Javi Enjuanes

la Clínica Montserrat mitjan·
çant un contracte mercantil.
La CNC destina una aporta·
ció anual de 30.000 euros per
al manteniment del recinte,
però de la resta se’n fa càrrec
l’empresa concessionària.
Segons Fèlix Larrosa, la Paeria
no destina cap partida al man·
teniment.
Els espectacles
Convertir el Palau de Con·
gressos en un espai on també
s’hi pogués realitzar espec·
tacles va ser un gran encert,
perquè està clar que sense
aquesta gran infraestructu·
ra teatral amb capacitat per
mil persones, caps
de cartell com
Mamma Mia!
o grans òpe·
res de la ta·
lla de Carmen
no
s’haurien
pogut rea·
litzar a Llei·
da. A més,
la infraestruc·
tura ha aconse·
guit donar prestigi
a esdeveniments cultu·
rals de la ciutat com el Festi·
val de Cinema Llatinoamericà,
entre d’altres.
Per “estimular la programació
anual”, l’Ajuntament destina
una partida d’uns 300.000
euros a la Fundació (calculen
que el cost total de portar les
companyies a Lleida ronda els
900.000 euros). Ara bé, exis·
teix certa discrepància pel
que fa al tipus d’espectacles i
el preu que es paga per en·
trada. Aquest divendres, per
exemple, s’estrena La Rato-

nera. El preu genèric és de 37
euros i el preu d’amic de 32.
Aquest mateix espectacle, en
el cas de Balaguer, costa 25
euros.
Davant d’això, Fèlix Larrosa
apunta que la diferència té
a veure amb la programa·
ció anual, que és estable tot
l’any, quan en municipis més
petits només es realitza una
representació: “Hi ha uns
grans costos de producció i
la diferència l’hem de compa·
rar amb ciutats més grans, si
formen part d’una sola actua·
ció puntual o és programació
estable”. A més, apunta que
el tema de les indústries cul·
turals és complex per·
què hi ha moltes
empreses que hi
intervenen.
Diversos col·
lectius de la
ciutat com
CridaXLlei·
da
estan
estudiant la
possibilitat
d’un canvi de
model de gestió
perquè, en paraules
de Teresa Ibars, conside·
ren que l’oferta cultural de
la Llotja “és molt comercial i
poc cultural” i també que “la
gestió és contrària al benefici
del públic amb preus molt im·
populars”.
A més, consideren que “la
Llotja és un depredador natu·
ral de l’Escorxador i de l’Audi·
tori” perquè s’hi han destinat
molts esforços econòmics,
deixant una mica oblidats la
resta.

La Paeria
destina uns
300.000 € a
“estimular la
programació”
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Àngel

Ros

ARES VALDÉS
LLEIDA

www.7accents.cat
Amb unes eleccions municipals a la vista, l’alcalde de
Lleida es mostra convençut
i orgullós de la feina que ha
fet fins ara. En destaca accions com l’urbanització de l’Eix
Comercial, la construcció de la
Llotja o rehabilitar l’antic Mercat de Santa Teresa.
ARES VALDÉS
Fa onze anys que ets l’alcalde de Lleida. Com ha canviat la capital del Segrià en
aquest temps?
ÀNGEL ROS
Lleida ha fet un pas endavant
en capitalitat i en capacitat
d’atracció econòmica. Crec
que un símbol clar és el Parc
Científic de Gardeny, on hi
treballen 1.400 persones i hi
ha instal·lades 113 empreses.
Urbanísticament, penso que
s’han fet canvis substancials,
el primer de tots, fa deu anys
amb la nova urbanització de
l’Eix Comercial. Hem realitzat
el cobriment de les vies del
tren, s’han fet tres nous ponts
sobre el riu Segre, hem remodelat els Camps Elisis i s’ha arranjat el Parc Nord del Turó de
la Seu Vella i, recentment, s’ha
obert la nova avinguda Torre
Vicens, entre el Secà de Sant
Pere i Balàfia i tot un conjunt
de vials que vertebren els barris i els connecten amb el centre de la ciutat. Hem guanyat
en equipaments públics amb
espais com el Pavelló Municipal Juanjo Garra, el Centre
Municipal de Piragüisme Saül
Craviotto, les piscines del
Secà, Balàfia i Cappont, l’Escola Municipal d’Art Leandre
Cristòfol, l’Arborètum o la
Llotja. S’han fet vuit camps de
futbol de gespa artificial i hem
rehabilitat el Mercat del Pla,
que simbolitza una prioritat
important, la millora del Centre Històric. A banda, crec
que hem guanyat pes a Cata-

La Paeria vol impulsar un model de
finançament local que doti als ens d’eines per
donar servei a les demandes dels ciutadans
lunya i hem contribuït a que
la Seu Vella opti a Patrimoni
Mundial de la UNESCO.
A. V.
Quin és l’endeutament actual de l’Ajuntament?
À. R.
La càrrega financera per a
l’exercici 2015 és de 10,7 milions d’euros, una xifra que s’ha
reduït significativament en els
darrers deu anys. Cal destacar
que la càrrega financera prevista actual és d’un 64%, la
més baixa dels darrers anys i
per sota del 110% o 75% que
marca la legislació com a límit.
De tota manera, cal un nou
model de finançament local
que reconegui el paper de les
ciutats com a motor del territori i, en conseqüència, doti
els ens locals de les eines per
donar els serveis que demanden els ciutadans.
A. V.
Quin és el teu sou com a alcalde de Lleida?
À. R.
El meu sou és públic, s’aprova
al principi de mandat i es pot

consultar, com el de la resta
de retribucions dels càrrecs
electes, al web de la Paeria.
Són 5.006,63 euros mensuals
bruts i d’aquí cal reduir les
retencions de l’IRPF i de la
Seguretat Social, repartits en
catorze pagues.
A. V.
On destina l’Ajuntament de
Lleida més esforços econòmics?
À. R.
A l’educació, al foment de
l’ocupació i a dotar de recursos les famílies en situació de
vulnerabilitat, que han augmentat els darrers anys en la
mesura que la crisi econòmica
s’ha mantingut. La principal
preocupació i ocupació de
l’Ajuntament és dotar de més
i millors serveis la ciutadania,
prioritzant aquells que més els
necessiten. En aquest terreny,
vull destacar l’important treball en xarxa que s’ha realitzat amb les entitats del tercer
sector amb acords importants
com l’anunciat recentment,
per destinar l’antic Mercat de
Santa Teresa a centre de dia
per a persones sense llar.

A. V.
Quants lleidatans es troben
a l’atur?
À. R.
Les darreres dades mostraven un descens del 5,04% durant l’any 2014 i una xifra de
29.030 persones a l’atur.
Lleida és el territori amb
menys atur de Catalunya i el tercer de
l’Estat. Tot i així, no
ens podem conformar, perquè cada
persona a l’atur suposa una família amb
dificultats greus. Per
això, una de les prioritats és el foment de
l’ocupació, i recentment,
hem donat a conèixer que
més de 1.500 persones han
aconseguit feina amb l’IMO.
A. V.
Com valores el 2014?
À. R.
Si et refereixes a la gestió municipal, crec que hem mantingut els serveis malgrat les retallades del Govern central i la
Generalitat, i l’exemple més
clar són les escoles bressol.

En concepte de servei públic,
hem posat tots els nostres
esforços en la creació d’ocupació, en la formació perquè
persones que han sortit del
circuit laboral hi puguin tornar
a entrar,
i en

El sou de
l’alcalde és de
5.006,63 euros
mensuals
assegurar el
benestar de les
famílies en situació de més
vulnerabilitat: durant l’any
passat es van concedir ajuts a
340 famílies per pagar rebuts
de llum, gas i aigua, i recentment hem arribat a un acord
amb Gas Natural per evitar
talls de subministrament.
A. V.
Quines són les perspectives

11

DIVENDRES 30 de GENER DE 2015

Ros nega rotundament
que hi hagi una separació al PSC i afirma que
el partit és plural. Aspira a tornar a ser alcalde
de la que considera la
segona ciutat catalana
més important

L’alcalde de
Lleida,
Àngel Ros.
Foto: Ajuntament
de Lleida

en matèria de tractament de
residus. Totes les institucions,
més enllà del nostre àmbit
competencial, compartim la
voluntat de servei, i amb el
Consell sempre hem treballat conjuntament per millorar
Lleida i el Segrià.
A. V.
Hi ha possibilitats que surtis
reelegit de nou alcalde?
À. R.
Les possibilitats són en mans
de la ciutadania. El meu partit em va escollir candidat en
unes primàries i opto a revalidar l’alcaldia amb la mateixa
il·lusió que el primer dia.

per aquest 2015?
À. R.
En clau municipal, continuar
treballant per garantir l’acció
de benestar social, de promoció de l’educació, de la
cultura i, sobretot, l’ocupació
per situar-nos com hem estat
fent sempre a la vora de les
famílies. Pel que fa a les perspectives econòmiques, desitjo
que els principis de recuperació econòmica tinguin un veritable impacte en el ciutadà.
I pel que fa a la política, que
les formacions polítiques, com
farem nosaltres, focalitzin la
seva acció en el ciutadà.
A. V.
Quines sinergies existeixen
amb el Consell Comarcal del
Segrià?
À. R.
Hi col·laborem, especialment

A. V.
De quina manera t’han afectat les amenaces de mort
del raper Hasél?
À. R.
A mi em van generar poca
preocupació, però a la meva
família més.
A. V.
Hi ha ara mateix dos bàndols al partit?
À. R.
No, el meu partit és plural,
com ho és la societat catalana, especialment pel que fa
als models de relació amb Espanya.
A. V.
Quin paper t’agradaria jugar a nivell de Catalunya?
À. R.
Alcalde de la segona ciutat,
en importància, de Catalunya.
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Tot i que ha estat acusat per
presumptes delictes urbanístics, Pau Cabré continua
al capdavant del Consell Comarcal del Segrià i de l’Ajuntament d’Alpicat, mantenint
el seu nivell d’implicació i gestió. Preocupat per la situació
d’atur que pateixen sobretot
els ciutadans d’Alcarràs, reforça aquest àmbit amb plans
d’ocupació.
ARES VALDÉS
Quins serveis dóna el Consell Comarcal del Segrià?
PAU CABRÉ
Treballem en diversos àmbits,
ja que el benestar de les famílies és una de les nostres principals preocupacions. Des del
Consell Comarcal s’incideix
en el transport escolar, en la
millora de la recollida de la
brossa, en l’abocador o en els
centres de recollida d’animals.
Pel que fa a temes culturals i
turístics, donem a conèixer el
patrimoni del territori i vetllem per les produccions teatrals i corals.
A. V.
Com vas entrar a la presidència del Consell?
P. C.
Vaig sortir elegit com a president el 2011 per segona
votació, és a dir, per majoria
simple, amb 15 vots a favor
dels 33 consellers. CiU va fer
un pacte amb ERC i el PP ho
va acceptar.
A. V.
En què es distingeix el Segrià de la resta de comarques?
P. C.
En el nombre d’habitants sobretot. La del Segrià és la comarca més gran de les terres
de Ponent, i la gestió i els ser-
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El president del Consell Comarcal
del Segrià no descarta seguir al
capdavant de l’ens si el partit ho vol
veis que es donen no són els
mateixos que els d’una població més petita.
A. V.
Quin és el principal problema a què s’enfronta la comarca?
P. C.
No en té cap de problema la
comarca. Els ciutadans conviuen amb una sèrie de preocupacions, que són les mateixes
que les de la resta de territori,
tot i que són diferents quant a
la població. Per exemple, els d’Alcarràs tenen el
“problema” de
la fruita, i els
d’Alfarràs
e
n
tenen
una altre.

taxa d’atur de la comarca?
P. C.
Aproximadament el 20% de
la població es troba a l’atur,
tot i que ara mateix no n’estic
segur. Però aquesta dada és
molt relativa, perquè la feina
no afecta totes les poblacions
per igual. Amb un programa
de treball i formació, hem donat ara feina a divuit persones.
A. V.
Quina és la població més
afectada?

Hem donat
feina a 18
persones a
través de
formació

A. V.
Quina és la

P. C.
Sens

dubte, Alcarràs, a causa de la
fruita. És el territori que més
ens preocupa des del Consell.
A. V.
Quina valoració en fas del
2014?
P. C.
Molt apassionant. Des del
Consell estem molt contents
de la feina que hem dut a terme al llarg d’aquest any.
A. V.
Quines són les perspectives
que teniu de cara al
2015?

Com el PSC
no guanya a les
urnes, ho
intenta als
jutjats

P. C.
Deixar
u n a
gest i ó
econ ò mica
e
l
m é s
sostenible possible. Però

serà el següent Consell Comarcal qui decidirà quines són
les principals actuacions que
durà a terme.
A. V.
Podries tornar a sortir elegit
de nou?
P. C.
Jo no sóc qui ho decideix, és
el partit qui vota la persona
que vol que els representi.
A. V.
Però t’agradaria tornar a
sortir elegit?
P. C.
Sempre estaré a disposició
del meu partit per tot allò que
faci falta.
A. V.
Quines sinergies establiu
amb l’Ajuntament de Lleida?
P. C.
Totes.
Col·laborem
amb
l’Ajuntament de Lleida amb
quasi totes les iniciatives, com
l’abocador. No ens podem
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Cabré creu
que una
Catalunya
sostenible
i, per tant,
una Lleida
sostenible
és molt
millor que
l’estatus
que tenim
atorgat
fins ara
guany del cicle de Camins
d’Or Líquid?

Alcarràs és el
municipi del
Segrià amb
més atur
queixar de la
bona
sintonia
que mantenim.
A. V.
És difícil mantenir aquesta
sintonia amb un Ajuntament
que té majoria absoluta i on
governen des de fa molts
anys els mateixos?
P. C.
És complicat, però al final el
que importa no és la persona
que està al capdavant, sinó

les accions que es
desenvolupen
i que ajuden les

El president del
Consell Comarcal del Segrià,
Pau Cabré.
Foto: Consell Comarcal
del Segrià

continuo amb la meva gestió,
preocupant-me pel territori.
Mai no va haver-hi prevaricació.

P. C.
No em perjudica en res, ja que

A. V.
Es pot comparar aquest cicle amb la Fira de l’Oli de les
Garrigues?

l’Ajuntament d’Alpicat, d’on
ets alcalde?

P. C.
Tampoc no li he donat importància. Si l’alcalde de Solsona
se n’ha sortit, jo també.

P. C.
Va ser el grup de l’oposició,
el del PSC, per un tema de
contractacions, que, com que
no poden guanyar a les urnes,
ho intenten a través del jutjat.
Actualment, la denúncia es
troba en tràmit. Però ja poden
buscar que no hi ha res.

A. V.
Per què es va registrar

A. V.
Com valores l’edició d’en-

persones.
A. V.
Com t’afecta, professionalment, que hagis estat presumptament vinculat amb
diversos delictes urbanístics?

P. C.
Extraordinari. Hem tingut una
gran afluència de públic en totes les localitats per les quals
ha passat. En total, hem tingut
4.000 visitants i s’han venut 10
tones d’oli.

A. V.
I personalment?

P. C.
No, són dues activitats molt
diferents, però cadascuna
dóna a conèixer el territori i
el patrimoni de la nostra terra
cap a l’exterior.
A. V.
Creus que les eleccions anticipades són positives per a
Catalunya i per a Lleida?
P. C.
Són totalment necessàries. No
serà un camí fàcil, però una
Catalunya sostenible, i per
tant, una Lleida sostenible, és
molt millor que l’estatus que
tenim atorgat fins ara.
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Ran de
l’abisme
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Indox Cryo Energy, empresa
del grup Ros Roca amb seu a
Tàrrega, viu immersa en una
profunda crisi amb data de
caducitat: si la direcció no
troba nous inversors abans
del 2 de febrer, haurà de
presentar concurs de creditors

GERARD MARTÍNEZ
TÀRREGA

www.7accents.cat
L’empresa Cryo Energy, anteriorment coneguda com a
Incryen, més anteriorment
encara coneguda com a Ros
Roca Indox, es troba immersa
en un dramàtic ERO temporal i, consegüentment, en un
també dramàtic preconcurs
de creditors. De primeres, la
situació no difereix en excés
d’altres casos, però la qüestió és que aquesta empresa
amb seu a Tàrrega, capital
de l’Urgell, és propietat, en
part, de Ramon Roca, un em-

presari el nom del qual ha
esdevingut sinònim d’èxit al
llarg de la seva trajectòria al
capdavant del grup d’empreses que aglutina Ros Roca.
Tot plegat l’ha dut, entre
d’altres, a presidir el Consell
Social de la Universitat de
Lleida. Però ni l’espatlla dels
gegants, com deia Isaac Newton, resulta prou estable. Així,
doncs, el passat novembre
la direcció va acordar amb el
comitè d’empresa l’aplicació
d’un expedient de regulació
d’ocupació (ERO) temporal
amb una durada de tres mesos que ha afectat entre 120
i 130 treballadors. Entre 50 i
60 continuen treballant a les
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Diverses manifestacions dutes a terme pels treballadors de Ros Roca Indox davant de les mateixes instal·lacions.
Fotos: Ràdio Tàrrega i Javier Pacheco

instal·lacions d’Indox a Tàrrega, mentre que els restants,
fins sumar la totalitat dels 220
treballadors de la plantilla,
han anat abandonant els seus
llocs de treball. El president
del comitè d’empresa, Carlos
Asensio, va valorar positivament l’acord, ja que els afectats podrien cobrar de l’atur
mentre estiguessin els contractes suspesos i als que seguien en actiu l’empresa s’havia compromès a abonar-los
regularment els salaris.
Tot i això, els treballadors
afectats per l’expedient de
regulació
d’ocupació
no
van poder cobrar la primera

prestació d’atur fins al 10 de
gener, passades les festes
nadalenques, la qual cosa va
complicar la situació a una desena de treballadors que han
hagut de recórrer a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en no poder fer front als
crèdits hipotecaris. Un d’ells
ha sabut ara fa pocs dies que
podrà continuar vivint al seu
habitatge però en règim de
lloguer fins que la seva situació li permeti tornar a pagar la
hipoteca, encara que aquests
diners que reemborsarà en
concepte de lloguer no seran
restats del crèdit hipotecari.
D’altra banda, la companyia

continua mantenint importants retards salarials de fins
a cinc mesos en alguns casos,
comptant la paga extra. Amb
retard, Indox ha pogut afrontar les nòmines del mes de desembre, però l’estat actual de
l’empresa, en preconcurs de
creditors, inquieta uns treballadors que saben que s’acaba
el temps per capgirar la situació. De fet, si el 2 de febrer
l’empresa no ha efectuat la
corresponent ampliació de
capital de 30 milions d’euros
mitjançant qualsevol aliança inversora, Indox
Cryo Energy hauria
de presentar un

concurs de creditors, la qual
cosa indigna la majoria de treballadors. “L’empresa porta
tot l’any dient que està buscant un inversor que aporti 30
milions d’euros. Però s’apropa
l’1 de febrer i tot plegat sembla
una excusa per mantenir-nos
callats fins que hagi de tancar
les portes, aleshores nosaltres
ens quedarem amb un pam de
nas”, ens relata amb contundència un dels afectats. Callats

del tot, però, no han estat, i és
que una sèrie de manifestacions realitzades durant l’últim
trimestre de l’any passat van
paralitzar l’entrada de la la
capital de l’Urgell en diverses ocasions. A més, diversos
establiments de la ciutat han
estat “empaperats” amb cartells on s’hi podia llegir “Sóc
treballador de Ros Roca Indox
i em deuen cinc mesos de feina. Bon Nadal, senyor Roca”
o “Queden pocs dies per entrar en concurs de creditors.
Necessitem
cobrar
abans els cinc
mesos
que
ens deuen.

Precedent de Ros Roca
Ipima que va acabar en
concurs de creditors
El juny de 2013 el grup Ros Roca Environment presentava el concurs
de creditors d’Ipima (Enginyeria i Projectes IMA), una societat amb seu
a Lleida que, de la mateixa manera que Indox, havia canviat de nom
poc abans de patir problemes financers (anteriorment s’anomenava
Ros Roca Neumática). El concurs havia de posar fi al plet que la societat
mantenia amb diverses empreses alemanyes que li reclamaven compensacions milionàries pel retard que va sofrir l’engegada de les plantes
de tractament de residus que havia promogut a Alemanya. Ipima, que
suposava el 7% de l’activitat de Ros Roca, va declarar un passiu de
25,4 milions d’euros. A més, el concurs d’Ipima formava part del
pla de reestructuració del grup, que es va iniciar amb suspensions temporals d’ocupació i retallades salarials del 9%, una mesura, però, que en el cas d’Indox no va ser acceptada pels
treballadors. De totes maneres, els empleats d’Indox
tenen por que es repeteixi el cas i que l’ERO sigui
el pas previ a un concurs de creditors, tal com
va passar a Ipima. Els accionistes actuals
del grup són Ros Roca, Banca
March i Tasau.

Cartells de protesta com aquest s’han pogut veure en
diversos establiments targarins.
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Els treballadors d’Indox van tallar l’antiga N-II al seu pas per Tàrrega amb l’objectiu de protestar per la seva situació laboral.
Font: www.tarrega.tv

Banca March - Ramon Roca,
on són??”, entre d’altres. De
totes maneres, l’empresa assegura que manté negociacions amb inversors de Rússia i
Kazakhstan, els quals, segons
el diari La Vanguardia, haurien
avançat ja 2 milions d’euros a
Ros Roca. “Si l’empresa ha cobrat aquests diners, per què
no els ha destinat a pagar els
sous dels treballadors?”, es
queixa un altre dels afectats.
D’aquests 2 milions d’euros,
el comitè d’empresa assegura
no tenir-ne constància.
Hi haurà qui es pregunti com
un grup de l’envergadura
de Ros Roca ha arribat fins a

aquest punt. Segons fonts de
l’empresa, la crisi està motivada pel bloqueig d’un gran
projecte a Kazakhstan que
s’hauria vist afectat per la tensa relació entre la Unió Europea i Rússia. Aquest projecte,
amb una inversió de 400 milions d’euros, havia de rebre finançament de Gazprom Bank,
que finalment no s’hauria concretat. Ara bé, alguns dels treballadors consultats, que han
preferit romandre en l’anonimat, asseguren que l’única
culpable és l’empresa: “S’ha
agafat un projecte molt gran,
massa gran, s’havia de fabricar molt i, per tant, invertir-hi

molt. Així, s’ha comprat molt
material per tirar-lo endavant,
però els bancs no van ampliar els crèdits. És un problema
de previsió de l’empresa, que
ara s’ha trobat que no pot fer
front a l’encàrrec. Això és només culpa seva”.
La desesperació d’alguns dels
treballadors ha desembocat
en una setantena de denúncies en contra de l’empresa,
una bona part dels judicis
de les quals ja s’han produït, a l’espera d’una sentència.
Mentre que uns reclamen el
deute econòmic, els altres, a
més, exigeixen la rescissió del
contracte, la qual cosa està

contemplada per la llei un cop
l’empresa deu tres mesos o
més als seus empleats.
Ramon Roca en persona, paradigma de l’empresari d’èxit,
sempre perfectament engalanat, empolainat i repentinat, ha intentat apaivagar els
ànims dels treballadors en
diverses ocasions, però molts
viuen atemorits en creure que
es tracta d’un estratagema de
l’empresa amb l’objectiu de
superar el límit de temps per
trobar capital i declarar-se així
insolvent. “Ens hauran mantingut callats durant mig any amb
falses promeses perquè al final
sigui el fons de compensació

La seu central de Ros Roca, a Tàrrega, que viu amb distància els problemes del seu “germà petit”.
Foto: Gerard Martínez

el que s’hagi de fer càrrec
dels creditors i dels nostres
sous”, ens assegura un empleat, conscient que si el final és
aquest acabarà cobrant una
part del deute d’aquí a dos o
tres anys.
Aquest dijous, abans de tancar
edició, ens posem en contacte
amb l’empresa per darrera vegada. Les negociacions amb
Kazakhstan continuen, però
no hi ha res tancat i el futur
dels treballadors està a l’aire.
“Mentre hi ha vida, hi ha esperança”, ens diuen. Llarga vida,
esperem i desitgem.
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L’economista
i professor
de la UdL,
Pere Enciso,
sosté que el
sistema
només
millorarà
perseguint
més
intensament
el frau fiscal
de les grans
empreses i
aconseguint
un
increment
salarial

El professor
d’Economia,
Pere Enciso, al
seu despatx de la
Facultat
d’Economia de
la Universitat de
Lleida.
Foto: Dani
Martínez
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Pere Enciso
“Barregem amb arguments econòmics,
voluntats polítiques”
tants, concentrats a les comarques del nord.
LAIA DOLCET
LLEIDA

www.7accents.cat
Fa temps que algú va assegurar albirar uns famosos brots
verds entorn les perspectives econòmiques. Passat el
temps, alguns indicadors
econòmics marquen que,
efectivament, hi ha un canvi
de tendència. És així? Que
l’economista Pere Enciso ens
il·lumini...
LAIA DOLCET
La demarcació de Lleida té
una taxa d’atur del 14,4%,
una xifra inferior a altres localitats com Girona, amb un
22,4%, o Tarragona, amb un
19,9%. A què es deu?
PERE ENCISO
Anant-nos malament, la nostra taxa d’atur és significativament més baixa que a la
resta de Catalunya i Espanya i
sempre solem tenir entre vuit
i deu punts menys. Ara bé,
no és per una millor habilitat,
sinó pel tipus d’estructura
econòmica. Tenim molt petit
i mitjà empresari i, per tant,
tot i que vam patir molt al
principi amb la caiguda de la
construcció, ens hem mantingut. La nostra taxa d’ocupació també es troba a un nivell
inferior que la resta ja que no
tenim el mateix volum de persones que accedeixen al mercat de treball.
L. D.
I això a què es deu?
P. E.
Per diversos motius, però,
sobretot, perquè hi ha uns
índexs d’envelliment impor-

L. D.
Les últimes dades constaten que hem reduït l’atur un
1,6% en un any. És una bona
dada?
P. E.
Tot el que sigui reduir és
una bona dada, però, dins
d’aquesta reducció, cal analitzar quins valors tenen a veure
amb la marxa d’immigració.
Des que va començar la crisi,
quanta gent ha retornat al país
d’origen o ha emigrat cap a
altres indrets? Per exemple, hi
ha molts magrebins que s’han
traslladat a França i persones
provinents de l’Equador que
han tornat al seu país d’origen perquè allà ha millorat la
situació econòmica. Tot això,
sense esmentar els joves amb
titulació universitària que
marxen fora.
L. D.
Diversos informes constaten la progressiva desaparició de la classe mitjana. Per
què?
P. E.
Des de fa un parell d’anys,
tothom parla d’això, sobretot des que s’ha fet famós
l’economista Thomas Pikketi,
i ara es comença a donar importància a aquest procés de
concentració de riquesa, però
no és un fenomen nou.
L. D.
Com es produeix?
P. E.
Si analitzem el creixement
econòmic espanyol, aquest
no es basava en l’ingrés sinó
en el deute. Llavors era més
fàcil endeutar-se perquè bai-

xaven els tipus d’interès i el
preu del diner, fent que el nivell de consum se situés per
sobre del salari real gràcies
a l’endeutament. No és que
la gent fos més rica o ingressés més, sinó que s’endeutava més. I això va fer inflar la
bombolla del consum. I és ara
quan se n’adonen que aquest
model comporta un procés
de dualització.
L. D.
En què consisteix aquest
procés?
P. E.
Un grup de persones és cada
cop més ric mentre que la
bossa de pobresa és més
gran. L’1% de la població
és propietària del 27% de
la riquesa; un 10% ho és del
55,6% i hi ha un 30% de la
gent més pobra que només
té un 2% de la riquesa global.
La classe mitjana s’ha reduït
perquè hem perdut la feina.
No hi ha cap altre secret. No
és un problema ni de les famílies ni de les persones. El país
ha reduït l’ocupació i s’han
tancat empreses i ha aparegut un concepte que abans
era impensable: el treballador
pobre.
L. D.
Treballar per no arribar a final de mes?
P. E.
Efectivament. Persones que
treballen a temps complert i
cobren 500, 600 o 700 euros.
A més, la majoria dels nous
llocs de treball són a temps
parcial i les estadístiques sobre l’atur no són del tot realistes.
L. D.
Per què?

P. E.
Segons l’enquesta de població activa, encara que només
hagis treballat un dia al mes,
l’estadística ja t’encabeix dins
del sector de població ocupada. I s’han fet molts contractes per dos o tres dies i inclús
per hores. Al voltant del 90%
de l’ocupació que s’ha generat nova ha estat temporal i,
quan parlem de temporal, no
significa només de sis mesos
o un any, sinó que sovint parlem d’un dia o mig dia.
L. D.
En aquest sentit, els plans
d’ocupació temporals funcionen?
P. E.
Quan no tens res més, és una
manera d’injectar diners dins
del sistema i no regalar-los.
En aquest sentit, és positiu.
Ara bé, cal que hi hagi una sèrie de sectors econòmics que
han de començar a vendre
per generar producció i crear
llocs de treball. No generes
el mateix impacte cobrant
una nòmina de 800 euros que
cobrant-ne una de 1.100. Tindràs 300 euros més per fer
despesa i podràs anar més al
cinema, a la perruqueria, potser inclús et plantejaràs canviar algun moble de casa...
L. D.
Concloent, no soluciona el
problema.
P. E.
No, perquè han d’augmentar
els ingressos de la gent. Els
salaris s’han devaluat massa i
cal recuperar la capacitat de
compra. Determinats sectors
econòmics han de sacrificar
una part de la seva taxa de
benefici i distribuir-la entre
els seus treballadors. Herny

Ford ja ho tenia molt clar: ell
pagava un salari als seus treballadors perquè li poguessin
pagar els cotxes que produïa.
Si no, a qui els vendria? I això
és de principis del segle XX.
No estem descobrint la pedra
filosofal.
L. D.
I les empreses que exporten?
P. E.
Sí que hi ha un segment al qual
no li preocupa el seu mercat
interior perquè exporta, però
són una minoria d’empreses, i
més a Lleida, on el que prima
és el mercat local.
L. D.
La Renda Mínima Ciutadana
ajudaria a capgirar la situació?
P. E.
Ajudaria a garantir uns ingressos mínims. Amb la renda
mínima els desocupats cobrarien 600 euros i, tot i que no
sortirien de la pobresa –no
ens equivoquem–, tindrien
una mica més de capacitat
econòmica. Els meus estudiants sovint es queden esgarrifats quan calculen el conjunt
total de les seves despeses.
I moltes vegades s’amaga la
situació gràcies a la xarxa familiar. Les pensions dels avis
estan ajudant molt.
L. D.
No creus que aquest tipus
de lleis fomenten la vagància?
P. E.
La pregunta és: què fas amb
la gent desocupada? Augmenten els aturats de llarga
durada, no reben la prestació
mensual i el mercat laboral no
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ofereix llocs de treball. Què
fem amb ells si no volem tenir un problema social? Cal
buscar mecanismes perquè la
gent estigui obligada a buscar
feina periòdicament, faci cursos de formació... L’Estat ha
de ser molt proactiu.
L. D.
Per què creus que no s’ha
aplicat aquesta llei?
P. E.
Perquè tenim un problema
d’ingressos fiscals. El nostre
país és dels que té el frau fiscal més alt. Parlem d’entre el
20 i el 25% d’economia submergida. Els inspectors d’hisenda parlen d’entre 70.000 i
90.000 milions d’euros anuals
que no es recapten. Si l’Estat
ingressés més...
L. D.
En aquest sentit, amb la reforma fiscal s’ha rebaixat el
tipus impositiu a les empreses que facturen més de 10
M€. Això és el que necessitem?
P. E.
Les reformes fiscals que s’han
aplicat han servit perquè la
gent que té més ingressos
tingui més desgravacions i,
comparativament, paguin un
percentatge inferior del que
puguem pagar tu o jo. Totes
les reformes que es van fent
són per reduir aquesta recaptació. Ara bé, si l’Estat redueix
aquesta recaptació, com aplicarà aquestes polítiques actives? A més, les grans empreses tenen molts mecanismes
d’evasió fiscal. Un dels últims
casos el vam descobrir a Luxemburg: les grans multinacionals pactaven individualment amb el govern
luxemburguès quin era
el nivell d’impostos a pagar. Establien un percentatge de l’1 o el 2% i, en
alguns casos, fins i tot del
0%. Ara ens estan prometent
una baixada d’impostos de
cara a l’any vinent...
Si tenim un deute
públic que està
sobre el 100%
i hem de pagar-ne interessos, no
seria més
normal no
baixar impostos per
anar pagant
el deute i que
no s’hagin de
demanar més di-

ners a crèdit? Una de les característiques del neoliberalisme és pagar menys impostos
i, conseqüentment, reduir la
despesa social. És un bucle.
Però continuen sense buscar
el problema.

Tenim un
problema
d’ingressos
fiscals

Ha aparegut
el concepte
del treballador
pobre

L. D.
L’evasió fiscal...
P. E.
Els inspectors d’hisenda comenten que destinen el 20% d’inspectors a perseguir les grans
bosses de frau fiscal (les
que generen el 80% total)
i el 80% d’inspectors els destinen a perseguir el 20% del
frau que correspon a la petita
i mitjana empresa. Això, amb
un govern normal, es faria al
revés. Quan no hi ha instruccions de no mirar determinades
empreses.
L. D.
La Llei de lluita contra la morositat obliga el sector privat a pagar els proveïdors
abans de seixanta dies i les
Administracions abans de

trenta. Ha servit d’alguna
cosa?
P. E.
S’ha aconseguit reduir bastant
els terminis. No era lògic que
l’Administració provoqués la
ruïna a petits empresaris perquè tenia una morositat d’un
o dos anys. Allò kafkià és que
molts hagin hagut d’avançar
el pagament de l’IVA quan
encara no havien cobrat les
factures. Senyors, apliquem
el sentit comú. Haurien de ser
més àgils o, si més no, aquell
IVA no cobrar-lo. En el cas del
sector privat hem d’analitzar si
realment s’està complint. Les
grans empreses són les grans
abusadores,
sobretot
les
grans cadenes de distribució
d’aliments. Els petits li porten
el producte, el comencen a
vendre i ells no ho paguen fins
al cap de seixanta dies. Però
el sector fa molts anys que ho
reivindica i no s’ha fet absolutament res.
L. D.
El Govern de l’Estat prepara
una llei “de segona oportu-

nitat” perquè petits empresaris que fracassin en el seu
primer negoci puguin impulsar nous projectes sense morir asfixiats pel deute. Què
suposa?
P. E.
Aquí caldria copiar lleis d’altres països en què no es deixés endeutat de per vida l’individu. Si l’activitat deixa de
realitzar-se, el deute hauria de
desaparèixer. Molts dels nous
pobres han estat gent que ha
cobrat l’atur d’un cop, han
muntat una activitat econòmica amb els pares d’avaladors i
quan aquesta no ha funcionat
han perdut el capital deixant
la família endeutada. I això és
terrible. Després es queixen
que no hi ha emprenedors. Si
no tinc patrimoni, no puc ferme emprenedor. En aquest
sentit, haurien de treballar
més les empreses de capital
de risc que estudien els negocis i amb uns interessos més
baixos durant els primers anys
per donar un marge de maniobra i poder consolidar el negoci.
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la política sanitària de la Generalitat de Catalunya: reduir
el sector públic a l’hora de donar prestacions i exterioritzar
serveis a empreses privades,
alguns econòmicament molt
rendibles, com la diàlisi. A
més, amb el Consorci el Parlament perd el control democràtic, ja que només cal que
respongui davant del Govern
i no davant del Parlament.
Amb una empresa pública, la
Sindicatura de Comptes pot
intervenir, no amb el cas d’un
consorci, i molts dels grans
fraus que s’han produït a Catalunya vénen del sector sanitari, i aquest no pot ser mai
un negoci si volem que arribi
a tota la societat. Considero
que hi ha tres pilars que no es
poden tocar: la sanitat, l’educació i les pensions han de ser
públiques. I la gent ha de tenir dret a una prestació si no
té ocupació. Així mateix, cal
que hi hagi un estricte control,
perquè sovint s’ha demostrat
que les mútues no acaben de
cobrir les demandes dels usuaris si tenen alguna malaltia
crònica.
L. D.
Si l’economia s’utilitza com a
excusa per aplicar polítiques
amb una ideologia, Podemos és un partit que va néixer amb un discurs i, a poc a
poc, l’ha anat canviant...
L. D.
Veient la piràmide de població actual, cobrarem la pensió nosaltres?
P. E.
El discurs està mal enfocat i
està generat amb una idea
molt clara: aconseguir que et
creïs un pla de pensions. Per
això generen aquesta psicosi.
Per què diuen que no arribaran les pensions? El problema
són els salaris; la gent cotitza
a la Seguretat Social en funció
dels sous i aquests són menors que els que es cobraven
el 2007 o el 2008. És qüestió
d’incrementar els salaris de la
població activa.
L. D.
Però el tema demogràfic
també hi deu influir...
P. E.
Ajuda, clar. Però on està la
llei que diu que les pensions
no es poden finançar amb el
pressupost públic? Algú s’ha
inventat la teoria que les pensions s’han de pagar amb els
ingressos de la gent que tre-

balla. Per què no pot l’Estat
aportar-ne un percentatge?
Qui diu que no és viable? Són
viables les carreteres? És viable l’AVE econòmicament?
Però si els salaris són més baixos, la recaptació a la Seguretat Social és menor i les noves
generacions s’incorporen tard
al mercat de treball, la seva
relació laboral és discontinua
i, després, què se’ls exigirà,
35 anys de cotització? Com a
societat se’ns està diluint l’escala de valors. Barregem amb
arguments econòmics, voluntats polítiques. Aquest discurs
sobre les pensions als anys 80
ja es donava i ens volien instaurar el model de Xile. Deien
que cap al 2002 seria l’hecatombe. Però l’objectiu és que
la població es faci un pla de
pensions.
L. D.
Per què?
P. E.
És un diner que administra el
sistema financer i sap que no
te l’haurà de tornar fins al cap
de molt temps, podent fer les

inversions que vulgui. Però
què passa si fa fallida el pla
de pensions? Et diran que és
impossible... Però que no ha
petat el sistema financer? No
hi ha cap garantia.
L. D.
T’has posicionat obertament
contra el Consorci Sanitari
de Lleida...
P. E.
El tema del Consorci està mal
enfocat. Ens ho estan venent
com una qüestió tècnica per
fer més eficient la gestió de
la sanitat. I, en principi,
si un no coneix
la
trajectòria d’altres
c o n s o rcis, pot
creure
que la
p r o posta
és interess a n t .
Ara bé,
cal
veure
quina ha estat

P. E.
Quan un comença ha de cridar
l’atenció i denunciar el que no
està funcionant bé. Ara Podemos veu que té una opció de
governar i que no pot fer promeses que després no podrà
complir. Alguns els acusen de
comunistes, radicals, bolivarians... És una barbaritat, però
si algú llegeix els seus programes, les seves reivindicacions,
són purament socialdemòcrates. Les seves reivindicacions
no parlen de la nacionalització dels béns de producció
de les empreses, que és el
que demanarien els comunistes més radicals;
plantegen
un
programa
d’un
país
del nord
d’Europa
abans
que entressin
els neoliberals.
Em fan riure quan parlen d’aquesta
radicalitat.

El pla de
pensions és
un caramel
molt atractiu

L. D.
I ara que han estat eleccions
a Grècia, el mateix passaria
amb Syriza?
P. E.
Alguns han traduït el vocable
Syriza per ‘extrema esquerra’ quan, en realitat, significa
‘renovació’. El seu programa
és socialdemòcrata. Per això
els està prenent els votants
al Pasok allà i al PSOE aquí,
perquè porten un programa
socialdemòcrata. El problema
és que el Pasok i el PSOE han
abandonat els principis socialdemòcrates i se n’han anat
cap a la dreta (o cap al centre,
com dirien ells). Els rivals polítics han de buscar arguments
per desmuntar-los, però, en
realitat, el que diuen és que
s’ha d’estimular la demanda
interna, i això és Keynesià. Si
la gent no consumeix, les empreses no poden vendre, si no
poden vendre no produiran i,
conseqüentment, tampoc no
contractaran personal. Així
de simple.
L. D.
Per tant...
P. E.
Cal estimular la demanda i
s’ha de renegociar el deute,
perquè ara no es pot mantenir. I cal que el sistema fiscal
faci la seva feina. L’Estat ha de
recaptar per poder administrar, i d’on ho traurà del que
cobra 600 euros o del que cobra 8.000.000 d’euros anuals?
Alguns economistes –que no
tenen res de comunistes– estableixen que una diferència
de deu punts entre el que cobra més i el que cobra menys
en una empresa ja és excessiva. Si us plau, siguem seriosos. Vostè quantes vides ha
de viure per gastar la fortuna
que té?
L. D.
Un canvi polític hi ajudaria o
és un mal endèmic difícil de
solucionar?
P. E.
Les societats les formem les
persones i és qüestió de canviar l’escala de valors de la
societat i de les persones. Es
parla d’una gran reforma fiscal, però no cal. De moment,
apliquem la llei com toca i
destinem recursos a perseguir les grans bosses de frau i
deixar d’asfixiar el petit i mitjà
empresari.
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El Suzuki Gran Racing
torna al panorama
internacional amb
l’objectiu d’assolir
nous coneixements i
plantar cara als rivals

Un Mundial

per aprendre
ÒSCAR BUETAS
LLEIDA

www.7accents.cat
El Suzuki Grau Racing està immers en la preparació del repte més ambiciós que té entre
mans en aquests moments,
el Mundial de Supermotard
2015. D’aquesta manera, la
competició mundialista tindrà un bon sabor lleidatà, ja
que l’esquadra ilerdenca estarà present en totes les cites
programades amb dos pilots,
David Giménez i un altre esportista que encara està per
confirmar, a més del team manager Àngel Grau, qui aportarà tota la seva experiència.
“Un Mundial és el campionat de màxim nivell i ens ho
prenem com tot un repte”,
manifesta Grau. Cal recordar
que la formació lleidatana va
començar el 2006 a tenir presència en diferents proves,

però per motius econòmics
va deixar-hi d’assistir el 2011.
“Estem molt il·lusionats per
tornar”, afegeix Àngel Grau.
A més, la formació de la Terra
Ferma es convertirà en l’equip
oficial de Suzuki, tenint el suport de la marca.
Precisament, Grau es convertirà en un assessor de luxe
per a la resta d’integrants de
l’equip i deixarà de banda la
seva faceta de pilot. “És una
forma de començar a pensar
en una nova etapa en la meva
vida esportiva. He de ser realista i ara mateix no tinc el
nivell òptim per fer el que voldria. Per tant, considero que
si participés seria perjudicial
per a tothom”, explica Àngel
Grau, i comenta que “em tocarà participar en el Mundial
des d’un altre punt de vista,
ajuntant pilots joves. Tot i així,
no serà fàcil veureu-ho des de
fora i crec que patiré més que
els mateixos pilots”.
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Per la seva banda, amb 22
anys David Giménez afronta
la seva primera experiència
mundialista molt motivat,
“amb ganes de fer coses im·
portants”.
Al·licients i dificultats
Estar presents en un Mundial
no és fàcil, ja que els costos
que s’han d’assolir són ele·
vats. Però un cop els patro·
cinadors i la resta de parts
implicades han donat el seu
vistiplau als números exis·
tents, arriba el moment de
veure quins són els grans al·
licients, que no són pocs.
“Per començar, coneixes
una nova forma de vida. A
més, s’aprèn molt dels altres
equips i formacions, sobretot
a nivell organitzatiu, sense
oblidar que veus altres punts
de vista. Un altre punt fort és
que hi seran presents els mi·
llors pilots del món, i d’ells
també es pot aprendre molt.
Malgrat tot, crec que els que
participen en el Campionat
d’Espanya no tenen res a
envejar”, puntualitza Grau.
Mentrestant, Giménez no
s’oblida de remarcar que “hi
haurà pilots forts i gent que
tornarà a córrer després d’ha·
ver estat aturada, així que ar·
ribarà amb ganes de fer bons
resultats”.
Però a l’altra cara de la mo·
neda sempre hi ha qüestions
negatives, com són els viat·
ges. “Els desplaçaments són
molt llunyans i això fa que els
costos siguin alts, ja que tam·
bé haurem de portar el camió
i els mecànics. Tot i així, per
a nosaltres és un campionat
factible, ja que a Colòmbia
coneixem gent i hi haurà pro·
ves a Espanya i Catalunya. Per
això, la nostra intenció és es·
tar en totes les proves”.
Estar entre els deus primers
Després de molt treballar,
consolidar-se com a estructu·
ra, disputar l’USA ProSuper·
motard i el Campionat Ibero·
americà, participar de forma
activa en la creació del nou
Campionat de Dirt Track
(Copa Rodi Michelin),
el Suzuki Grau
Racing torna al
panorama in·
ternacional
per la porta
gran.
“David Gi·
ménez
té
una
bona
experiència
assolida amb les
proves en les quals

ha participat. De fet, a Co·
lòmbia va tenir una excel·lent
actuació. També coneixem
gairebé tots els pilots que es·
taran al Mundial i som cons·
cients del temps que tenim
per preparar-nos. Tampoc te·
nim cap tipus de por, ja que
el nivell del campionat català
i l’espanyol no tenen res a en·
vejar”, indica Grau.
Per aquesta raó, l’objectiu
més realista és estar entre els
deu primers amb el David Gi·
ménez, que serà el més fort,
encara que no ho tindrà fàcil,
ja que fins que comenci el
campionat el 29 de març amb
la primera cita al territori es·
panyol, el lleidatà s’haurà de
preparar de valent, sobretot
en l’aspecte físic, compagi·
nant així la seva feina amb
els entrenaments. “He de
compaginar la feina amb el
supermotard. Entre setma·
na no puc entrenar i he
d’aprofitar al mà·
xim els caps de
setmana. La
preparació
d’un pilot
es
basa
en
anar
amb moto
i,
quan
no es pot,
anar en bici·
cleta o anar al
gimnàs, i faig el

La formació
lleidatana
també estarà
en les cites
habituals

que puc”, matisa Giménez.
Tot i així, “el més important
és aprendre, sense perdre de
vista els punts més forts i els
més dèbils que tenim. Serà
dur, però tenim una motivació
gran i crec que tenim una de
les estructures més fortes que
hi haurà”, remarca el team
manager.
En aquest sentit, cal tenir els
peus a terra. “El fracàs el tens
si tu vols. La mentalitat nos·
tra és d’aprendre i acabar tan
amunt com es pugui, però
sempre sabent on estem”,
comenta el pilot lleidatà.
D’altra banda, la formació té
clara que en cas que fallés
un patrocinador, la cita més
important a què assistiria se·
ria al Campionat Europeu,
mantenint així el caràcter in·
ternacional. A més, el Suzuki
Gran Racing tampoc deixarà
d’assistir a les seves cites més
habituals, com el Campionat
de Catalunya i el d’Espanya,
o el Dirt Track, la qual cosa
es traduirà en un calendari
molt complet. “No serà fàcil i
s’haurà de tenir molta calma,
però haurem de fer un esforç
important. Durant l’any hi
haurà massa curses, però cre·
iem que si els nostres pilots
no estiguessin presents farí·
em mal a l’esport de motor.
No hem de pensar en nosal·
tres mateixos, sinó que hem

de ser solidaris i donar suport
a les proves que també ens
donen nom i ens ajuden a ser
més forts”, expressa Grau.
En la mateixa línia es mostra
David Giménez quan diu que
“serà una campanya molt
dura i el calendari serà com·
plicat, perquè gairebé tots els
caps de setmana tindrem al·
guna competició”.
Néstor Jorge, en el record
Una notícia tenyia de negre,
el passat dia 20 de gener el
món del supermotard. La
mort als 39 anys de Néstor
Jorge va deixar tocats tots

els esportistes. El 24 d’agost
de 2008 va patir un accident
quan disputava el Gran Premi
d’Austria del Mundial de Su·
permotard, a la localitat de
Greinbach, el qual li va deixar
seqüeles físiques i psíquiques.
Des de llavors va lluitar, però
va morir set anys després. A
més, cal recordar que va des·
tacar en motociclisme tant de
velocitat com en motocròs,
dirt track i enduro, encara
que els millors resultats els va
aconseguir en la modalitat de
supermotard, sent el primer
espanyol que va guanyar una
prova del Mundial el 2007.
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Calendari del Mundial 2015

Àngel Grau assumirà
el paper de ‘team
manager’ i aportarà
la seva experiència
i als integrants del
Suzuki Grau Racing,
amb el record de
Néstor Jorge (foto
de l’esquerra), qui
va morir recentment
com a conseqüència
de les lesions provocades en un accident.
Foto: SGR

Circuit/País

Data

Espanya
Itàlia
Per determinar
Per determinar
Catalunya
Colòmbia
Estònia
Itàlia

29 de març
26 d’abril
17 de maig
7 de juny
12 de juliol
2 d’agost
30 d’agost
30 de setembre

“L’accident el vaig viure en
primera persona. Érem amics i
jo estava al circuit, encara que
competia en una altra categoria. Vam veure l’accident per
les pantalles i va tenir molt
mala sort. Sempre he dit que
va morir en l’accident, però
les assistències mèdiques el
van reanimar. Però han estat
set anys de penúries”, relata
amb duresa Àngel Grau.
Davant d’aquest fet, és normal que hi hagi pilots que es
plantegin deixar de banda un
esport considerat d’alt risc.
Tot i així, segons Grau, la realitat és que “en els circuits de
velocitat hi ha molt més risc
que en els de supermotard.
Malgrat tot, som conscients
que estem practicant un esport d’alt risc, encara que les
velocitats no són altes. Com
menys velocitat, menys risc
hi ha, però hem de ser coherents”, i afegeix que “actualment es miren molt les
mesures de seguretat als circuits i, per davant de tot, està
la integritat del pilot”. Així,
“has de continuar, perquè és
el nostre esport, el que ens
agrada, sent coherents i sense prendre riscos innecessaris
que es poden lamentar”. De
la mateixa manera parla David Giménez. “És un esport
de risc i som conscients d’on
estem. Era un pilot de casa i
encara t’afecta més, però s’ha
de mirar endavant”, conclou.

El pilot lleidatà David Giménez ha demostrat una gran progressió i lluitarà pels objectius establerts.
Foto: SGR
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La revolució
de la
puericultura

Els canvis normatius en la seguretat, la
modernitat i la comoditat resulten tres
eines claus per innovar en la creació
d’articles per a mares i nadons i facilitar així
el seu dia a dia, cada cop més estressant
ARES VALDÉS
LLEIDA

www.7accents.cat
Comoditat
i
modernisme, però abans, seguretat.
Aquests són els tres pilars que
han fet evolucionar i crear veritables filigranes en el món
de la puericultura. Les noves
tecnologies, com en tot el
que ens rodeja, hi han contribuït donant facilitats, com els
extractors de llet o els robots
de cuina al vapor especial per
a nadons. Però els grans avenços es troben en l’evolució de
les normes de seguretat.
Si fem un repàs a l’època en
què les fotografies eren en

blanc i negre, les trones incorporaven un orinal, no feia falta
que les cadires instal·lades als
vehicles portessin cinturons
de seguretat i els cotxets només podien ser de color blau
marí. Tot i que l’empresa Jané
va marcar un abans i un després quan el 1982 va
treure una gama
de cotxets vermells, verds
i blaus, el
gran canvi es produeix ara
amb l’expansió de
marques que
s’adeqüen a
les demandes i

necessitats de les distribuïdores i de les pròpies mares. És
el cas de l’empresa lleidatana
Kiwisac, que a través del boca
a boca, el contacte amb les
mares i els distribuïdors i les
vendes al carrer han revolucionat el món de les bosses
i els accessoris per a
nadons.
Per què la majoria de coses
de nadons
han de ser
de
color
rosa o blau
i per què
no podem
portar una
única
bossa
bonica on hi cà-

Kiwisac
distribueix
a Espanya,
França, Irlanda,
Portugal i
Bèlgica

piga tot? Davant d’aquestes
dues qüestions i les seves
pròpies inquietuds per tenir
una empresa, la Núria Martell
va crear fa set anys Kiwisac.
A banda d’incorporar els dibuixos i el negre en els seus
dissenys, Kiwisac “crea bosses i accessoris pràctics que
milloren la vida dels pares,
sense deixar de perdre l’essència”, explica la Núria. Sota
aquest lema, i moltes hores
invertides, Kiwisac distribueix
per tot el territori espanyol,
Portugal, Bèlgica, França i Irlanda. “Com més a baix, més
clàssics són”, comenta la Núria, que depenent del territori
en què es posiciona dissenya
i distribueix un estil diferent.

Per exemple, a Andalusia el
negre no es ven i continuen
amb els colors pastels com
el rosa, el blau i el beix. En
canvi, a Catalunya i a el País
Basc els dibuixos i els colors
foscos són els més demandats. Pel que fa al mercat
exterior, Irlanda és el territori
més clàssic, on els dibuixos
no agraden i regnen els colors clars. Després de l’èxit
de la col·lecció de pirates, ara
la Núria en treu una de nova
que té com a protagonistes a
uns simpàtics víkings.
Per tal de facilitar la vida de
les mares, les bosses incorporen mil i un departaments
“perquè puguis posar les coses del nen i les teves” i així
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kiwisac

Kiwisac va començar dissenyant
bosses amb departaments per facilitar la vida dels
pares.
Fotos: Kiwisac

La Núria
Martell,
propietària de
Kiwisac.
Foto: Kiwisac

Alguns dels
articles que
Kiwisac
dissenya,
confecciona i
distribueix.
Fotos: Kiwisac

28

DIVENDRES 30 de GENER DE 2015

no haver de portar dues bosses. S’hi pot
trobar una
bossa per
la
roba
bruta, un
canviador,
una bossa
tèrmica, un
necesser i un
espai per posar
les tovalloletes per
a nadons. A l’hora de
parlar d’innovació, destaquen
els pitets plastificats amb butxaca, que ajuden a capturar
les engrunes i les restes de
menjar. I quant a modernitat,
els eixuga babes, ideal per recollir les babetes i mantenir el
nadó més sec i net, i les mussolines de bambú, mocadors
que serveixen tant per cobrir
el cotxet del sol com per canviar el nadó, cobrir-te el pit
quan li dónes de menjar o superfície per posar sota el nen
en un parc.

el nombre d’immigrants que
donen a llum
ha disminuït.
Exactament, el
nombre
de
mares
immigrants
no arriba al
30%. Segons
el doctor González, aquesta reducció i que “ara hi hagi més
mares autòctones que donen
a llum en un centre públic i
no en una clínica privada” ha
contribuït a que el nombre
de naixements es mantingui
en els últims anys. Tot i que,
en general, la natalitat, en
termes generals, continua en
una tendència de clara davallada.
Tot i les noves tecnologies i
els avenços en medicina, el
nombre de cesàries ha disminuït un 19,8% respecte de
l’any anterior, la qual cosa significa que els parts vaginals
continuen sent l’opció més
demandada per les dones.
Xifra que el doctor González,
agraeix, ja que “una cesària
no deixa de ser una operació
quirúrgica amb riscos anestèsics”. A més, creu que la
cesària no hauria de ser una
opció sinó una necessitat, ja
que “no és la forma més idònia per donar a la llum a un
nadó”.

2.659
naixements
a l’Arnau de
Vilanova el
2014

Millores hospitalàries
Com explicàvem abans, la
seguretat ha revolucionat la
puericultura, però també la
confortabilitat dels hospitals a l’hora de donar a llum.
L’Hospital Arnau de Vilanova
de Lleida va ser el primer centre públic català que va oferir habitacions individuals a
maternitat el febrer de 2009.
Això ha permès que el part
sigui més natural, la mare estigui menys medicalitzada i es
millori l’aspecte psicoafectiu
entre mare i fetus. També es
brinda la possibilitat de passar part de la dilatació en la
postura que la dona vulgui,
amb visites periòdiques
sempre amb la mateixa
llevadora. L’Arnau de
Vilanova té dues ales
d’una planta de l’hospital amb 38 habitacions, 4 d’elles més
petites, destinades a
les mares amb parts
prematurs.
Segons
les últimes dades, van
néixer el 2014 a l’Arnau 2.659 nadons, un
1% menys que el 2013.
Però la davallada més
important es va produir
el 2012, amb una baixada de 140 naixements. Segons el doctor Xavier González Tallada, director Clínic
Territorial
d’Obstetrícia-Ginecologia i d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de
l’Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida, aquesta reducció esdevé perquè

La revolució de la puericultura
D’ençà de la crisi, la sensació
de reutilització és major. Aleshores, quina és la clau per trobar la millor oferta? Internet.
David Font, propietari del
comerç lleidatà Font, dedicat
a la puericultura i la matalasseria, explica que molts dels
seus clients arriben amb una
llista d’objectes trets d’Internet. La gran revolució, però,
recau en la millora del producte, en el canvi estètic i en
les normes de seguretat.
Les cadires infantils per a cotxes són l’element que més
ha revolucionat el mercat.
Fins ara, els menors de 135
centímetres d’alçada havien
d’utilitzar un dispositiu de
subjecció homologat adaptat
a la seva talla i pes. Segons
Font, aquesta normativa tornarà a canviar i es regularà el
dispositiu de subjecció a partir del pes. Actualment, els
nadons de menys d’un any
van en sentit contrari a la marxa, ja que per a un nadó de
3 quilograms una frenada es
multiplica per vint. Tot i així,
a Europa existeixen diferents
opinions al respecte d’això, i
per exemple, a Suècia, fins als
4 anys els nens van asseguts
a la cadira en sentit contrari,
fet que ha minvat en un 500%
el nombre de nadons afectats
en un accident
de trànsit.

“Ara mateix tenim cadires fins
als 6 anys”, explica Font, que
pensa que “la seguretat va un
punt per davant de la comoditat i les demandes del nen”.
Les trones són un dels accessoris clau per al nadó, que
no han canviat quasi. Segons
Font, el canvi normatiu torna
a esdevenir la causa de la revolució de les trones, tot i que
aquest evoluciona lentament.
Els nens han de portar cinturons que els subjecten per
l’esquena i les cames ja que
l’estructura varia molt poc,
és el disseny que aporta més
novetats. “L’altre dia va venir
una dona gran a la tenda que
mirava per sota dels coixins
per veure si alguna de les trones tenia un orinal”, explica
Font entre rialles.
Els bressols són els objectes
que menys han evolucionat.
Un cop més són les normes de
seguretat les que estableixen
un conjunt de condicionants
que normalitzen la innovació
dels bressols; “Continuen tenint la mateixa forma, però
ara un bressol es pot convertir en un llit traient les barres
de seguretat”. Cada vegada més, els pares opten per
aquest sistema, que permet
reutilitzar el llit uns anys més.
El sector dels cotxets sí que
va ser una autèntica revolució, concretament el 1982,
quan Manuel Jané, va dissenyar una col·lecció de cotxets
de colors (fins aquell moment,
només podien ser de color
blau marí). Tot i així, els colors
més moderns, actualment,
són el negre i el
gris, “inclòs el

La natalitat baixa un
6,25% i cau per 5è
any consecutiu

Els cotxets
revolucionen
el mercat el
1982 amb una
col·leció de
colors

Per cinquè any consecutiu, la natalitat segueix la tendència a la
baixa a Lleida. Segons les dades fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2013 es van registrar 4.124 naixements a la
província de Lleida, el què suposa un 6,25% menys que el 2012, quan el
nombre va arribar a 4.399. Aquestes xifres confirmen la tendència que
es va iniciar l’any 2009, quan va començar la davallada del baby boom.
blau
Cal recordar que a Ponent, es va arribar al màxim el 2008 amb 5.184
marí”, afenaixements. Des d’aleshores, coincidint amb la crisi, la natalitat s’ha
geix Font,
reduït un 20% a Ponent. Aquest descens es deu a la menor fecundique
explica
tat, és a dir, el nombre de fills per dona, la qual el 2013 es va situar
que
mai
no
en 1,26, i a la progressiva reducció del nombre de dones en edat
ha passat de
fèrtil, dades que donen una àmplia visió de l’evolució demogràfica dels pròxims anys. Al conjunt d’Espanya, la natalitat
moda.
també va baixar el 2013, amb 425.390 naixements, un
Tot i els aven6,4% menys que el 2012. Les causants són el menor
ços, les bosses i
nombre de fills per dona, l’augment de l’edat
els petits accessomitjana en què es té el primer fill i el
ris, com els miralls per
menor nombre de dones en edat
veure al nadó constantfèrtil.
ment o les tabletes electròniques subjectes a les cadires
del cotxe, han estat les grans

revolucions
del
s e c t o r,
que han
incidit en
un
camp,
que fa uns
anys es trobava
buit i que aporten
facilitats que beneficien el dia a dia dels pares, que
cada vegada es troben més
ocupats i pateixen més estrès. El sector de la puericultura continuarà creixent i revolucionat el mercat, oferint
mil i una filigranes, sorgits la
majoria de les necessitats de
les mares i els pares, que són
els veritables beneficiaris i els
més necessitats.
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Font

David Font, un
dels propietaris
de Font, puericultura i matalasseria.
Fotos: Ares Valdés

Articles de Font i imatges antigues de productes de puericultural.
Fotos extretes del llibre
que commemora els cinquanta anys de Jané
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Exposicions

d’art

Bars i restaurants
s’estan convertint en sales
alternatives on els artistes
exposen les seves obres
davant de les dificultats en
què es troben per poder-ho
fer en espais oficials

ÒSCAR BUETAS
LLEIDA

www.7accents.cat
Les parets dels bars i els restaurants poden arribar a tenir personalitat pròpia. Molts
d’aquests espais s’han convertit en llocs alternatius on
els artistes exposen les seves
obres. Lleida no queda lluny
d’aquesta realitat. Davant de
les dificultats de poder exposar en sales oficials o institucionals, com l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI) o les galeries
privades, els artistes han tro-

bat uns llocs idonis on donar
a conèixer les seves creacions
directament al públic.
Per la seva banda, els hostalers tenen molt clar que l’art
s’ha de promocionar i, per
això, cedeixen les parets dels
seus locals. Des de fa catorze anys, el Bar Ítaca de Lleida
acull exposicions amb l’objectiu d’ajudar els artistes, explica Toni Dejuan, perquè “el
que busquen és que els coneguin o poder manifestar-se a
través de les seves obres. És
una empenta a joves i no tan
joves, ja que tothom té dret
a expressar-se”. De la matei-
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a preu de
cafè i menú

xa manera es mostra el Toni
Revés en recordar que el Cafè
del Teatre té des del 2000 un
espai reservat per a exposicions mensuals amb el pretext
“d’omplir les parets i donar
a conèixer l’artista, sense
oblidar que intentem que les
obres coincideixin amb altres
activitats de temàtica similar”.
Una mica més enllà va la pizzeria O Sole Mio, en barrejar
gastronomia i cultura, una filosofia que es manté d’ençà
que el restaurant va obrir les
seves portes el 2010. Així,
mentre dines o sopes, pots
gaudir de quadres que deco-

El Beat Cafè i Soul
(esquerra) i la pizzeria O Sole Mio
(dreta), amb algunes de les obres
exposades.
Fotos: Ò. B.

ren a la perfecció i d’una manera diferent el local, tal com
diu el seu propietari, Dídac
López. Per tant, “l’artista exposa i arriba a qui no estava
predestinat a consumir art”.
El Beat Cafè i Soul, del Sergi
Martín, també s’ha convertit des de 2013 en un lloc de
referència en donar l’oportunitat d’exposar obres que poden deixar tothom fascinat.
D’aquesta manera, els artistes han aprofitat l’avinentesa
d’aquestes sales alternatives
per donar a conèixer què
fan, sense haver de patir els
requisits, les condicions im-

posades, les llistes d’espera
i sovint els filtres que provoquen que no tothom tingui la
possibilitat d’exposar el seu
treball en sales “oficials”.
Una convivència possible
Es pot afirmar amb total rotunditat que a la capital del
Segrià hi conviuen a la perfecció sales oficials amb espais
alternatius. “Lleida té la sort
de tenir espais oficials molt
bons i s’ha de valorar la feina
que fan, amb el filtratge i les
decisions que prenen. Però hi
ha gent que no ho aprecia i
hi ha sales que estan buides.

Sembla fàcil criticar un organisme oficial, però penso que
fan el que poden”, argumenta Dejuan. En canvi, els bars
i restaurants han aconseguit
integrar en la societat l’art,
però d’una manera diferent.
”A un artista li costa tota una
vida i demostrar un gran talent exposar a l’IEI. Les sales
alternatives som com un pas
intermedi i ens guiem per la
sinceritat de l’artista”, apunta
Dejuan.
Malgrat tot, López critica que
“hi ha una manca d’espais oficials al Segrià que promocionin i donin facilitats. Nosaltres
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només pensem que l’artista
ha de tenir ganes d’exposar i
en els bars i restaurants ho té
molt més fàcil per mostrar les
seves obres”. Tots, però, coincideixen en assenyalar que
cap sala alternativa aconseguirà reemplaçar els museus,
galeries d’art privades i espais
oficials, per tant, tothom està
obligat a conviure en benefici
de l’art.
La postura dels artistes
A l’altra banda estan els artistes que queden emparats
sota els paraigües dels espais alternatius. El fotògraf
lleidatà Miguel Macías argumenta que “aquestes sales
alternatives són una solució a
la negativa de moltes galeries d’art o centres com l’IEI a
exposar les nostres obres. És
una manera de donar visibilitat a la teva creació entre el
públic del carrer”, explica un
artista que acostuma a fer una
exposició l’any, d’ençà que va
començar a fer-ho el 2011 a
l’O Sole Mio.
Des del seu punt de vista, a
Lleida hi ha prou espais oficials on exposar, “però el problema és la política de gestió
del patrimoni cultural de la
ciutat. No es promou suficient
i sembla que sigui una cosa
que no produeixi diners, quan
no és veritat. A més, s’acostuma a exposar obres d’artistes
de fora en comptes de potenciar els locals”.
Per la seva banda, l’artista
Lupe Ribot afegeix que “exposant en sales alternatives
aconsegueixes arribar a una
quantitat major i més diversa
de públic. La gent es troba de
sobte una exposició mentre
fan alguna altra activitat, per
tant, captes un públic més variat i aconsegueixes arribar a
un conjunt més ampli de gent
que potser no entraria mai a
una sala específica. Les meves
creacions entren en contacte
molt més directe amb l’espectador i no entren en joc
esnobismes ni classismes”.
A més, l’artista Judith Bryony,
que exposa actualment al Beat
Cafè i Soul,
comenta
que “el fet
que passi molta
gent per
un
bar
és
interessant per
nosaltres. És
una manera de

donar a conèixer i vendre la
nostra obra sense condicions, mentre que a les galeries
cobren una comissió de les
obres que es venen. A més,
gairebé no cal fer publicitat,
ja que les persones ja hi assisteixen. L’art també interactua
amb tota la resta de l’espai”.
Per totes aquestes reflexions,
moltes persones pensen que
aquestes sales són el futur
per a la difusió de la cultura.
Però Dejuan és cautelós i diu
que “hi ha espai per a tot i
tots fem la nostra funció. L’artista és allò que importa i no
s’ha de discriminar. Tampoc
s’ha de censurar la llibertat
d’expressió”. De fet, el gran
benefici que poden aconseguir els artistes que exposen
en bars o restaurants és
aprofitar al màxim
el seu moment
amb els clients:
“És com si els
regalessis la
visita a una
exposició”.

La mentalitat
de la gent que
va a les sales
alternatives
és diferent

La resposta
de la gent
En cap moment
es pot passar per

A dalt, la Judith Bryony,
al costat d’un
quadre seu,
al Beat Cafè
i Soul; a baix
seu, el Toni
Revés al Cafè
del Teatre, i
a la dreta, el
Miguel Macías
amb una fotografia seva.
Fotos: Ò. B /
Laura Solé

alt que la predisposició de
la gent és diferent. El fet de
fer un cafè o dinar i trobar-te
amb una exposició ha permès
que moltes persones canviïn
la seva percepció i disposició
davant de l’art, el qual ja no
està tancat en els espais tradicionals. De la mateixa manera, el perfil del consumidor
ha canviat de manera considerable, perquè existeixen

clients que no saben on són
les principals galeries d’art de
la capital del Segrià.
“La reacció dels clients sempre és positiva. Les persones
s’han d’expressar amb llibertat i s’entén que l’art ha de ser
lliure”, indica Dejuan. A més,
és l’excusa per sortir de casa,
encara que “també ha de ser
l’artista qui s’ha de moure”.
En la mateixa línia parla Dídac

López en dir que “a la gent li
agrada trobar-se una exposició quan no s’ho esperava.
Hi ha molta gent que passa
d’anar als museus, en canvi,
sí que van a sopar o a fer un
cafè. Així s’aconsegueix lligar
una cosa amb l’altra i arribar a
sorprendre agradablement”.
En definitiva, segons Revés,
la gent arriba amb una mentalitat diferent de la de veure
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En la part superior, el Dídac López, propietari de
l’O Sole Mio; a sota seu,
el Toni Dejuan observa un
dibuix penjat al Bar Ítaca, i a baix, l’artista Lupe
Ribot. Fotos: Ò. B.

una exposició quan va a fer
una altra activitat i es troba
una exposició en un lloc que
no està concebut per a això.
La resposta acostuma a ser
bona, és com “una finestra
oberta, ja que és un espai
on passa gent diversa”. De
manera que tots, entre ells
Martín, coincideixen en què
les sensacions són positives,
indistintament del treball.

“L’obra de qualsevol artista no ha de deixar indiferent
ningú”, comenta Macías, per
a qui donar-se a conèixer ja és
una tasca prou difícil. A Lleida
hi ha molts artistes i d’un gran
nivell però un artista no acostuma a tenir una mentalitat
empresarial i tendeix a pensar que no pot fer més que
exposar la seva obra i esperar
que la gent vagi a veure-la,

quan això no és així”. Per Ribot, l’ajuda que proporcionen
les sales alternatives és vital,
ja que “arribes a públic més
divers i, per tant, aconsegueixes més difusió”.
D’altra banda, es dóna a conèixer aquells establiments
on s’exposa i, per tant, s’aconsegueix un benefici mutu que
deixa de banda el tema econòmic.

Molt més que una moda
Queda demostrat que no
estem davant d’una moda
passatgera, sinó que existeix
una necessitat. “És complicat
i s’ha de treballar molt defensant els projectes. Però la
satisfacció més gran és saber
que donem a conèixer l’obra
d’artistes i que no ens cal
treure un benefici d’allò, perquè el nostre negoci no gira
entorn de l’art”, expressa Dejuan. “No és futur, ni passat,
això és present. Fa molts anys
que això succeeix i perdurarà
en el temps, ja que el gran
benefici és que es pot compartir l’art amb la gent que va
a aquell espai”, afegeix Revés
Per la seva banda, López comenta que “no és una moda
passatgera, perquè és molt
fàcil exposar i tot és més directe. S’ha de pensar que a
les sales d’art convencionals
els costos econòmics són
elevats i a les sales oficials hi
ha llistes d’espera”. Martín
apunta que “les galeries es
queden una part de la venda de les obres, mentre que
nosaltres no ho fem. A més,
l’accés a les sales institucionals és molt més complicat,

encara que crec que el futur
també està en el fet de donar
a conèixer les obres a través
d’Internet”.
Per això, amb sinceritat, els
artistes expliquen que la decisió d’exposar a bars i restaurants “respon més a una
necessitat que a una moda.
El desemparament que rebem per part de les institucions ens obliga a buscar altres
camins per donar visibilitat
a les nostres obres”, apunta Macías, i llença la següent
reflexió: “Allò que realment
hauria de ser una moda és començar a fer pedagogia cultural per valorar tot el treball
que s’està fent a la nostra ciutat. Recordo que un dia vaig
llegir un article en el qual es
deia que a Londres les mares
portaven els seus fills petits a
visitar museus i galeries d’art.
Quantes mares ho fan això a
Lleida?”.
Per a ell, les sales alternatives
s’han convertit en “un accessori. L’art ha d’estar en llocs
oficials, perquè és patrimoni
de tots, conforma la identitat
social d’una ciutat i, com a tal,
ha de protegir-se. Les sales
alternatives són positives per
a la difusió dels artistes, però
no ha de ser un substitut natural de la falta d’atenció de
les institucions”.
De la mateixa manera, com
a artista acostumada a exposar les seves creacions, Lupe
Ribot nega que estiguem davant d’una moda passatgera,
perquè és el que els artistes
tenen més a l’abast: “Les sales alternatives són les bases
d’una piràmide i, per tant,
estan a peu de carrer i són
accessibles a tothom sense
discriminació”.
Així, doncs, gaudir d’una
bona companyia al voltant
d’una taula o en una barra en
aquell lloc escollit pren altres
significats. Com deia Friedrich Nietzsche, “sense l’art,
la vida seria un error”, i, per
tant, aquest, d’ençà uns anys,
arriba a un públic divers.
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l’accent

Gerard Martínez Minguell

director

L’impossible
Qui neda sense saber nedar?
Qui vola sense saber volar? Qui
fa quelcom sense saber-ho fer?
Els governants. Sòcrates deia:
“Només sé que no sé res”. Alguns polítics haurien de dir:
“Només sé que no sé fer res,
però tingues clar que ho faré”.
N’hi ha que per canviar una
bombeta a casa es preparen
com si haguessin d’intervenir
algú a cor obert (culpable). N’hi
ha que per no fer esport psicosomatitzen una sobtada al·lèrgia
a la suor (culpable…). I n’hi ha
que per simular intel·ligència
treuen importància a les seves
dues llicenciatures amb l’objec-

la teva
opinió és
important
Què fem amb la
gent jove?
El dimecres passat Lleida
es despertava amb un gran
desplegament policial, es
calcula que hi van intervenir
un centenar de mossos d’esquadra. Agents que entren
rebentant les portes de les
llars de joves o de famílies
amb menors cap a les set
del matí. Paradoxalment,
en la majoria de mitjans de
comunicació la paraula presumptes brilla per la seva
absència. Es dóna per descomptat que formen part
d’una banda juvenil. Alguns
mitjans parlen d’acusacions d’atracaments, furts i
amenaces. Aquí només vull
traslladar algunes preguntes. Tenim en compte que

tiu que hom associï modèstia a
coeficient intel·lectual elevat,
tot i remarcar insistentment el
número de carreres assolides i
doctorats en curs (culpable una
altra vegada). Ara bé, esforçar-se per ser un manetes, un
esportista (o malalt imaginari) o
un intel·lectual requereix de voler saber tot allò que no sabem.
Diuen que el saber no ocupa
lloc. Alguns polítics haurien de
dir que hem de fer lloc per encabir-hi el saber.
Sé que algun dia viatjaré a Mart.
Construiré una nau que tindrà
més d’especial que d’espacial.
Potser no acariciaré cap estrella,

però amb el dit índex assenyalaré el planeta on vull arribar. Sé
que algun dia travessaré l’Atlàntic amb un vaixell de paper.
Potser no nedaré en les seves aigües fredes, però segur que em
capbussaré en els somnis d’un
cavallet de mar. I sé que algun
dia m’adormiré amb un ull obert
per no perdre’m el primer raig
de sol que s’escola entre les escletxes de la persiana, que deixo mig oberta amb l’esperança
que les parets de la meva habitació es converteixin en un joc
d’ombres per descobrir.
Que les putes sàpiguen follar
no vol dir que siguin les úniques

que ho puguin fer. Jo follaré,
nedaré, volaré, repararé, correré, estudiaré, construiré i, sobretot, faré tot allò que no sé fer. A
més, aprendré a fer-ho. Per què
els polítics, en canvi, no aprenen
a governar? Per què els governants no aprenen a escoltar? I
per què els que no escolten no
aprenen a callar? Deia Bertrand
Russell, filòsof, matemàtic i escriptor britànic, que mentre els
científics s’esforcen per fer possible allò impossible, els polítics
ho fan per fer impossible allò
possible. Però no hi ha res que
resulti impossible, ni tan sols ferho tan malament com ells.

... opinio@7accents.cat ... @7accents ... facebook.com/7accents ...
instagram.com/7accents ... vimeo.com/7accents ...
moltes de les persones que
van ser detingudes van quedar en llibertat al vespre, cal
aplicar mesures “antiterroristes” (rebentar la porta de
matinada amb metralletes)
en aquests casos? És així
com s’actua sempre davant
aquests situacions de “presumpta delinqüència”?
Estem davant una “banda
criminal” o d’un grup de
gent jove? Qui s’exclou, es
nega, darrera de l’etiqueta
de criminal?
Però el que voldria es parlar
de la gent jove, de com ens
hi apropem. Què fem amb
la gent jove? Com intervenim com a societat? En actuacions policials com les de
dimecres, estem acompanyant gent jove a la presó.
Estem preguntant-nos com
podem donar-los una segona oportunitat (a aquells
que hagin comès delictes),
perquè com a societat no

ens resignem a creure que
la presó sigui la resposta? I
als innocents, què els oferim? Quines són les seves
inquietuds, patiments i aspiracions?
A veure, no estic justificant
cap possible acte delictiu,
només tracto d’ampliar la
mirada i el focus d’atenció.
Quina és la millor manera,
com a societat i com a ciutat, d’encarar situacions tan
delicades? De moment sembla que la resposta ha estat
policial, però hi ha altres
maneres d’afrontar aquesta
mena de situacions? Sabem
de què s’alimenten aquests
comportaments juvenils?
En tot aquest rebombori
d’imatges i paraules de rebuig, hi podem afegir comprensió i humanitat? Sabem
pel que passen els joves i
adolescents que no troben
el seu lloc en aquest món?
I aquelles que a més d’això

són jutjades pel seu aspecte
o pels seus orígens familiars? Som conscients del racista que és la societat lleidatana, i de com això afecta
a la formació de la identitat
i l’autoestima de les joves
que de forma quotidiana
se senten excloses? Un país
amb el 50% d’atur juvenil,
el que està dient a les noves generacions és que no
tenim lloc per elles. És això
el que volem que respiri la
nostra gent jove? Ens podem posar al seu lloc per un
moment i oferir-los una mica
d’aire i suport?
Pares, mares, tiets, tietes,
germanes, germans de joves... com podem prevenir
que els nostres fills, filles,
nebots, nebodes i veïns
acabin a la presó? Estem
ajudant les famílies, els educadors i educadores? Estem
apropant-nos a la gent jove
amb respecte i suport per
tal que puguin explorar to-

tes les possibilitats? A part
d’atur i precarietat, què
estem oferint als nostres
joves? Presó? Aquesta és
l’única resposta?
Quines vies per explorar no
hem obert prou, o bé hem
tancat amb un cop de porta
de matinada? Si l’educació
pretén donar eines i oportunitats a totes les persones,
en què estem fallant?
En lloc d’obrir les presons i
els centres de menors, podem oferir-los comprensió
sense paternalismes i possibilitats d’explorar el seu
potencial humà? És a dir,
som capaces de fer que els
nostres joves sentin que formen part d’una societat que
les aprecia? No em resigno
a ser part d’una ciutat o societat fracassada.

MARTA LÓPEZ CLARIANA
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De radars, multes
i càstigs molt més
greus contra els
lleidatans
Et regalo 500.000 euros l’any.
Com ho veus? És que jo en
voldria 2 milions, que és el
que havíem previst. Va, no et
posis així, que tampoc no et
collaré perquè facis les altres
inversions que havíem signat.
Bé, si és així... però no s’empiparan els lleidatans si descobreixen que tots aquests diners que haurien de ser seus
me’ls quedo jo? No pateixis,
que ho tinc TOT controlat.
La unió temporal d’empreses
Arnó-Sice està preocupada
perquè la Paeria no cursa les
multes corresponents als excessos de velocitat que detecten els radars instal·lats
a Lleida per aquesta UTE. I
està tan preocupada que ha
presentat una sol·licitud per
ser indemnitzada amb més de
2 milions d’euros. Ha calgut
que la notícia, treta a la llum
pel Comú de Lleida, aparegués en primera plana als diaris locals perquè el nostre alcalde es decidís a parlar, que
no a respondre, que és ben
bé una altra cosa.
L’alcalde Ros ha dit que no
pagarà, i que la Paeria té la
potestat d’augmentar la seva
tolerància amb les infraccions, sobretot en any electoral
(això últim no ho ha dit l’alcalde). Les empreses afectades, a les quals la Paeria va
obsequiar
contractualment
amb gairebé un terç de la
recaptació per les sancions,
tampoc no insistiran gaire en
la reclamació, perquè fins i
tot sense aquestes multes no
instruïdes, en nou mesos ja
havien recuperat tota la inver-

sió feta, i a partir d’aquí, i durant 4 anys, a fer simplement
el manteniment i parar la mà
per rebre puntualment el sobre milionari.
Les empreses concessionàries
no estan fent altres inversions
que s’havien compromès a
fer. L’Ajuntament només està
dedicant o té compromès dedicar a la seguretat vial una
petita part dels ingressos obtinguts. Atònit, el ciutadà de
Lleida contempla les conxorxes. Es pregunta si l’obsequiositat cap als aliats privats en
detriment dels interessos de
la majoria pot ser un fet puntual o si deu marcar una manera de fer que cada cop més
dades denuncien. Comença a
pensar si amb aquest mig milió d’euros, o amb altres mig
milions d’euros, no es podria
fer alguna cosa que afavorís les necessitats reals dels
lleidatans i les lleidatanes i
sent com li comença a bullir
la sang. Per sort, aquest any
toca anar a votar, pensa. I segueix el seu camí amb ràbia,
però també amb un somriure
als llavis.
JOAN MANEL BUENO.
COMÚ DE LLEIDA

La Paga Extra de
l@s Emplead@
Public@s
Permítanme lectores compartir mis conocimientos sobre el
tema presupuestario y espero
que al final del artículo entiendan cómo funciona este
tinglado, que algunos llaman
Política Presupuestaria.
Lo único que está claro es
que las únicas empleadas y
empleados públicos que co-

brarán en enero una parte de
paga extra robada en diciembre del 2012 serán aquellas y
aquellos destinados en la Administración General del Estado. Ni funcionarios, ni personal laboral de la Generalitat
de Catalunya, ni del Ayuntamiento de Lleida. Y punto.
Ante tan categórica frase,
permítanme también una somera explicación del porqué.
Como antecedentes, por si
algun@ no lo recuerda, decir
que el Gobierno del Partido
Popular, decidido a hundir un
poco más la maltrecha economía española del 2012, tuvo
la “brillante” idea de ROBAR
la paga extra de diciembre
a los y las empleadas públicas. Propiciando una horrible
campaña navideña y peores
rebajas.
A finales del año 2014, acuciado por la justicia, los casos de
corrupción y las inminentes
elecciones, su “brillantez” les
permite anunciar que los EP
(empleados y empleadas públicos) recuperarán un cuarto
de la paga que alegremente
sisaron. Así reafirman el mensaje machacón de que vamos
#EnLaBuenaDirección.
Quizás sepan que el sueldo
de los EP se regula vía ley; y
es por ello que Papá Estado
aprobó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 una disposición
adicional que permite recuperar parte de aquella paga.
Papá presupuesta una partida
específica para la recuperación de 44 días de paga extra
de diciembre de 2012, o su
equivalente: 24,04% y permite que el resto de las Administraciones Públicas hagan lo
mismo con sus EP.
A estas, la Generalitat de Catalunya, léase el Hermano
Mayor, en estas fechas tiene a
su Jin y a su Jan jugando a la
INDEPENDENCIA y mientras

piden otros 10.000.000.000 €
a Papá Estado para ir tirando.
Sí que es verdad que Jin y Jan
están trabajando para conseguir los últimos presupuestos
de Catalunya, comunidad autónoma, o los primeros presupuestos de Catalunya, nou
Estat d’Europa. Mientras van
colgándose medallitas porque sus EP retallats recuperarán una de las dos pagas
extras o porque los interinos
recuperan derechos, ojo, del
2012.
En resumen, la Generalitat
de Catalunya, como no tiene
Ley de Presupuestos para el
2015, no puede incluir la recuperación de la paga y por
tanto sus EP no saben si finalmente la cobrarán.
Vayamos ahora con el caso
del Hermano Pequeño, el
Ayuntamiento de Lleida (no,
no me refiero a Ros, malpensados). El caso de la Paería
de Lleida, como el de todos
los ayuntamientos, viene determinado por lo que Papá
Estado les deja hacer y en lo
que el Hermano Mayor no se
interpone.
Si Papá permite recuperar la
paga extra, pues el equipo de
gobierno de Ros lo incluye en
los presupuestos. Ahora bien,
la ley que regula la hacienda
de los Hermanos Pequeños
dice que el presupuesto del
año 2015 tenía que haber pasado por el Pleno municipal
antes del 15 de octubre del
2014 para su aprobación inicial. Y también dice la misma
ley que si pese a tener mayoría absoluta usted NO tiene
aprobados
definitivamente
los presupuestos antes del 31
de diciembre del 2014, pues
tendrá que prorrogarlos.
Estamos ya a finales de enero de 2015 y quizás se pregunten, ¿por qué no pueden
cobrar los funcionarios municipales esos 44 días? Porque

la teva
opinió és
important

corren revueltas las aguas del
Segre entre tanto Pitufo y
tanto radar.
Utilizando el ejemplo de la
Sra. Sampedro sobre los “saquitos” y los presupuestos
municipales, les voy a intentar
explicar cómo funcionan:
Digamos que en 2014 para
pagar los salarios de la Paeria
HABÍA 14 sacos.
Ahora en 2015 hay PREVISTOS 15 sacos: 12 para pagar
las mensualidades correspondientes, 2 para las pagas
extras (excepto que venga
algún corsario a robarlas) y el
último, para pagar los 44 días.
Eso es lo que hay previsto en
el almacén del año 2015.
Pero como el equipo de Ros
no ha hecho la labranza del
grano para cuando tocaba,
hoy, 22 de enero no podemos
utilizar los sacos del año 2015,
sino los del 2014. Y como el
año pasado no había ningún
saco que tuviera como destino la paga extra de 2012,
tampoco se la pueden inventar, de momento.
En resumen, a pesar de las
reclamaciones efectuadas en
su irreal y electoralista presupuesto del 2015 confeccionado por la regidora de
Economía, este ENERO, los
y las empleadas públicas del
Ayuntamiento de Lleida NO
cobrarán parte de la paga extra de diciembre 2012 por su
mala gestión. Y punto.
Si todavía no les ha quedado
claro, contacten conmigo en
Twitter (@carlos_1377). Les
atenderé en la medida que
sepa la respuesta.

CARLOS GONZÁLEZ
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Mirar les persones
Fa uns dies em van regalar un llibre titulat
Milagro en Barcelona
(Ed. Ariel, 2014), fet
per un escriptor, Javier Pérez Andújar, i un
fotògraf, Joan Guerrero,
que han aconseguit fer un
tàndem perfecte. El regal em
va agradar especialment perquè venia acompanyat d’una
fotocòpia d’una “Sabatina
intempestiva” d’en Gregorio
Morán a La Vanguardia. En
la seva columna recomanava
regalar aquest llibre perquè
l’havia impactat, cosa que va
succeir a qui me’l regalava i
que ara estic fent jo. Mai havia rebut un llibre amb una
crònica afegida, amb una
recomanació que he emprat
de punt de llibre i que m’ha
fet de pròleg del mateix. En
Morán es pregunta com es
pot fer un llibre tan bonic
amb un fons d’inspiració tan
pobre i degradat, i és que el
llibre consisteix en un assaig
literari lliure que intenta parlar i donar explicació a les

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

L’immigrant
ho és tota la
vida, com el riu
és riu fins que
arriba al mar

magnífiques fotografies que
l’acompanyen, fetes a la immigració (pobre) resident a
Santa Coloma de Gramenet,
però la que viu més distalment a Barcelona, la del barri de Fondo, Singuerlín i Can
Zam. Les fotografies són totes de proximitat, d’aquelles
que en Robert Capa aconsellava acurtar distàncies perquè si les fotos no són suficientment bones, és que no
t’has apropat prou. Són moltes imatges en blanc i negre,
reveladores d’una intimitat
exultant, i que fan volar la
imaginació per un món complicat. Acompanyant-les, un
text fresc, d’algú que coneix
el barri que ha acompanyat
al fotògraf a mirar les perso-

nes, i que s’ha apropat, que
ha tingut cura en conèixer
les seves expressions, el seu
sentir, en l’aroma de les petjades d’aquells que no poden deixar d’emigrar doncs
deixarien de viure, perquè
l’immigrant ho és tota la
vida, com el riu és riu fins que
arriba al mar.
Al meu darrer llibre, El pájaro en el jardín (Ed. Milenio,
2014), vaig donar veu a dones immigrants, aquestes literàriament situades a ciutats
diverses, explicant vides valentes i compromeses, però
a la vegada dures, complicades i fosques. Un cop llegit el
magnífic llibre d’en Andújar i
en Guerrero, me’ls imagino
acompanyant-los de passeig
per Lleida, i mantenint amb
ells una conversa a la plaça
del Seminari, per passar pel
carrer Companyia fins arribar
a la plaça del Dipòsit. Quantes fotografies faria el fotògraf? Quantes descripcions i
detalls anotaria l’altre? Quina
Lleida descriuríem plegats?

Tot i així, el passeig seria inoblidable però la descripció
no seria perfecta, perquè la
realitat més difícil, la més
complicada i la que és molt
més dura de veure i entendre és la que queda darrera
d’aquelles portes marrons, a
les quals cal accedir per unes
escales sovint brutes i obscures, i on es perceben olors,
temors i sorolls que la majoria de càmeres no podran
veure mai, doncs la intimitat
d’aquestes vides queden limitades pels qui viuen allà,
i als pocs convidats que per
necessitat han d’accedir.
¿Recordeu la cançó de Los
Bukis “Casas de cartón”?
Una cançó que narra la frustració de la pobresa: Que
trist s’escolta la pluja a les
teulades de cartró. Mira que
molt has patit, mira que pesa
patir. Andújar afirma que un
és més d’on s’assenta que
d’on se sent, i per conèixer
la realitat cal fer com han fet
ells, mirar les persones amb
intenció de comprendre.

El diumenge de les barbes remullades
I després de la setmana
dels barbuts, va arribar el
diumenge de les barbes
remullades. Res a veure
amb hipsters penedits,
ni amb sants patrons, ni
tan sols amb el fred que
ha cardat. Diumenge,
dia 25 de gener de 2015,
Grècia votava pel canvi i el
canvi es deia Syriza, la coalició liderada per Alexis
Tsipras. Quan vegis la barba de ton veí pelar...
Que la crisi econòmica ha
fet estralls, no ho descobrirem a aquestes altures,
ni que caldran anys per recuperar sols una part de la
normalitat perduda, ni que

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

el procés està sent (i serà)
feixuc per a tots. Però tampoc no descobrirem ara
que el model d’austeritat
imposat per la troica no només està fallant en els objectius marcats, sinó que,
a més, s’està emportant al
seu pas una classe mitjana
que constitueix el pilar de
l’economia. I, de retruc,
està relegant a la misèria
un volum de persones com
no es veia des del final de
les grans guerres. Això és
Syriza, al capdavall: un cop
de puny sobre la taula, un
“ja n’hi ha prou”, una primavera europea contra la
pèrdua de drets socials.

Grècia torna a ser l’epicentre de la crisi a Europa.
Si fins ara ho havia estat
com a model de davallada,
d’agitació social, d’aplicació de mesures correctives
experimentals, des d’ara
ho serà com a exemple de
canvi de rumb, de cerca
de solucions alternatives a
les polítiques comunitàries
que no han funcionat.
Només el temps dirà si el
model de Tsipras és més
efectiu i menys traumàtic
que el de Merkel. L’èxit o
el fracàs de la “rebequeria” grega marcarà el futur politicoeconòmic de
la resta de la Unió en els

processos electorals que
vindran, i no cal dir qui és
el primer a la cua del tan
desitjat canvi. En efecte, la
pista era cua.
Una altra cosa: en menys
de vint-i-quatre hores, a
dos diputats de la majoria
parlamentària, l’esquerrà
Alexis Tsipras ja havia pactat amb la dreta euroescèptica per formar govern.
Des de Catalunya, no li van
faltar les crítiques, però
quan hi ha gent que passa gana i fred, que perd la
feina i la casa, la prioritat
és posar fil a l’agulla. I què
és la política, sinó voluntat
de servei?
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Els no viatges dels
López López
La família López López mai
hem viscut per sobre de les
nostres possibilitats. Mai hem
festejat massa, no bevem, no
ens droguem i mai hem malgastat ni mig cèntim. Només
teníem el vici de fumar i quan
van venir maldades, també
ens ho vam treure. Que bé
que em quedava el cigarret
a la boca, que bé que l’agafava, quines pauses interpretatives que em marcava
entre calada i calada, com el
col·locava entre la comissura dels llavis... Era una merda cara però mai t’oblidaré,
amic cigarret.
No ens desviem del tema, els
López López sempre hem estat una família molt obedient,
jo diria que gairebé exemplar
i, malgrat això, mai dels putos mais no hem tingut ni un
punyeter duro. Els dos som
llicenciats, hem anat d’un
costat a un altre per treballar,
fins i tot hem estat emprenedors i no hem acabat recollint
cartrons de pur miracle. Estudiant, treballant, estalviant,
reaprofitant, consumint marques blanques a dojo, només
hem comprat a crèdit un pis
de dues habitacions. Ens hi
podíem haver gastat més,
segons les agències immobiliàries, però no vam voler
perquè som molt bons nois.
Amb els viatges ha passat el
mateix, només hem fet tres
viatges en dotze anys. Mai
una escapada d’aquestes
“súper ràpides guais”.
Vam anar a Granada amb cotxe, un viatge per oblidar i una
ciutat on les gitanes t’ofereixen un ramet de no sé quina

Alfonso L.
Congostrina
periodista
i parella de
Cecília López

herba i, que si no acceptes,
et cau un mal d’ull. Allà també hi ha els reis catòlics dins
les seves tombes de pam i
mig (molt catòlics, però uns
taps de bassa). Un altre any
vam anar cinc dies a París.
Allà vaig constatar que una
ciutat europea, si t’aixeques
aviat i vas rapidet, la veus en
cinc dies. I si vas més ràpid,
gairebé en quatre. Un viatge preciós amb la seva Torre Eiffel i els seus habitants
parlant en francès a la meva
dona i, en canvi, a mi en castellà. Va ser el primer lloc on
em vaig posar xancletes i mitjons. Estil del bo.
Pel nostre casament, el 2008,
vam anar nou dies a Punta
Cana. Llavors el què s’estilava era un combinat de 15
dies d’una setmana a New
York i una altra a Cuba. Nosaltres, per estalviar, a Punta
Cana, que costava la meitat. I
encara he de sentir que vivim
per sobre de les nostres possibilitats: “Tu puta madre”.

:)
no
pen
so
igual
que
tu,
amor
meu
(:
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Cercant Molière a
Père-Lachaise

Cecília
López

periodista
i parella
d’Alfonso Congostrina

Crec que prefereixo quedar-me a casa i així m’estalvio complicacions. M’explico.
Dels empatxos de l’Alfonso
als bufets lliures dels hotels
ja en vaig parlar, oi? Doncs
la cosa va per aquí. El nostre
primer viatge va ser a París.
Corria el 2007 i encara teníem sous prou dignes com per
permetre’ns passar cinc dies
a la capital francesa. Vàrem
planificar l’estada amb l’ajuda d’un parell de guies turístiques i un cop allà, allotjats
en un hotel de tres estrelles
prop de la Gare du Nord (un
cau de mala mort), cada matí
vaig patir l’empatx de croissants de mantega del monsieur, que per aprofitar els
dies, em feia aixecar tocades
les 7 per allò de “a ver si nos
vamos a perder algo”.
Per culpa d’aquesta dèria de
llevar-se d’hora, el quart dia
de ser a París i sota un cel gris
i plujós, em vaig trobar caminant entre les tombes del cementiri del Père-Lachaise. La

missió matinal era localitzar
els sepulcres de Delacroix,
Jim Morrison, Oscar Wilde,
Balzac, Edith Piaf, o Molière.
Un cúmul de despropòsits
que res tenia a veure amb els
meus plans del que hauria de
ser un viatge romàntic a la
ciutat de les llums i les arts.
Amb un mapa de les persones cèlebres allí enterrades,
havíem de trobar Molière
petés qui petés. Però a veure qui és el guapo que, un
dijous a primera hora, troba
una tomba dels anys setanta de fa quatre segles entre
centenars de làpides trencades i mig enfonsades. Em
vaig cagar de por.
Marxar un sol dia a la platja
també és una creu. Es veu
que s’hi ha d’anar molt preparat al mar. I a casa això vol
dir que, a més dels trastos
infantils (piscineta inflable inclosa) hem de carregar una
tenda plegable gegant. És
una mena de cabanya que es
munta en menys d’un segon
però que cal buscar vídeos
a YouTube per plegar-la perquè entre quatre adults no hi
ha manera d’aconseguir-ho.
Però és indispensable, no ens
la deixem mai.
La lluna de mel la vam passar
a la República Dominicana
en un hotel d’aquells de braçalet, piscines, massatges,
“cocos-locos”,
excursions
programades, dofins i platges caribenyes. Aleshores
només vaig patir els empatxos al bufet, però no em vaig
haver d’aixecar cap dia de
matinada per visitar cementiris ni em va tocar carregar
cap tenda plegable.
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Comencen les obres
d’urgència a la muralla de la
Seu, deterioda per les pluges
27·01
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Es preveu que les actuacions finalitzin a finals de febrer
28·01

ARES VALDÉS
LLEIDA
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LLEIDA
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inclinacions del païment del
passeig que va des
de la plataforma
superior a la
Porta del Lleó
per l’interior
del recinte. Pel que
fa al mur,
en algunes
zones
es
preveu refer
entre el 30%
i el 50% del pa-

Les obres
s’han
adjudicat a
Construcciones Mollo

29·01

ECONOMIA

Segell lleidatà al
nou Museu del
Disseny de Bcn
REDACCIÓ
LLEIDA

Els lleidatans inventors de
la fregona Ecofrego han
estat seleccionats per formar part de l’exposició permanent del nou Museu del
Disseny de Barcelona.

ECONOMIA

Pimec preveu
2.000 llocs de
treball el 2015

www.7accents.cat
Les obres d’urgència al tram
de la muralla de la Seu Vella
entre la Porta del Lleó i el Baluard de la Punta del Diamant,
que es trobava deteriorada a
causa de les fortes pluges, ja
han començat.
La Paeria i la Diputació de
Lleida van comunicar que invertirien 10.000 euros respectivament per tal d’arranjar i
netejar el mur i retirar les pedres que suposin un perill. Segons va comunicar la regidora
d’Urbanisme, Marta Camps,
a finals de desembre, el deteriorament de l’estructura
“feia patir”. Les obres de rehabilitació tindran una durada
d’un mes aproximadament.
L’actuació ha estat adjudicada a l’empresa Construcciones Mollo
Torra SL. L’obra
consisteix a
solucionar
el desguàs
de l’aigua
quan plou
mitjançant
noves conduccions a
la part superior i a canviar les

al

24·01

Les obres a la muralla finalitzaran
aproximadament
a finals de febrer.
(Foto: Ares
Valdés)

rament i en aquelles on l’esvoranc és important, refer-les
completament.
L’objectiu de la reforma és

CULTURA

Les companyies Campi Qui Pugui i
Xip Xap, a la Fira Freiburg d’Alemanya

REDACCIÓ
LLEIDA

Les companyies lleidatanes
de teatre Campi Qui Pugui
i Xip Xap Teatre van ser seleccionades per actuar a la
fira Internationale Kultubörse Freiburg, a Alemanya. Es
tracta de la fira cultural més
prestigiosa d’aquest país que
ha tingut lloc del 26 al 29 de

gener a Freiburg. En aquesta edició, Xip Xap Teatre ha
mostrat el seu espectacle
Rum Rum, Trasto Kars i Campi Qui Pugui, que repeteix
per segon any consecutiu;
el seu nou espectacle Rats!
Amb aquesta participació
s’espera que aconsegueixin
ampliar el seu recorregut internacional per a les gires
d’estiu de teatre.

seguir treballant en la consolidació de la muralla del segle
XIX, respectant l’estat original
del mur i augmentant-ne les
condicions de seguretat i salubritat. Amb aquestes noves
actuacions de drenatge, es
busca prevenir també que es
produeixi un nou desgast de
la fortificació.
El 2011 ja es va arranjar tot
l’accés i la idea és consolidar
la resta de trams de muralla
amb subvencions i ajudes de
la Generalitat.

26·01

Pimec, la patronal de la
micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, va assegurar aquest dimarts que
l’economia repunta i que es
preveu crear a tot Catalunya entre 120.000 i 130.000
llocs de treballs, dels quals
entre 1.500 i 2.000 seran a
la demarcació de Lleida.
El president de Pimec Lleida, Francesc Roig, va assegurar que hi ha indicadors
econòmics que aporten optimisme per a aquest 2015,
com la taxa d’atur de la demarcació, que se situa entre les més baixes de l’Estat
(14,46%). Destaca també
que la xifra d’empresaris
es manté estable. Tot i així,
Roig va afirmar que tot dependrà dels factors externs
que poden afectar l’economia, com el veto rus, que va
agreujar la crisi dels preus
del sector de la fruita dolça.

SOCIETAT

Pablo Hasél es nega a declarar pel
vídeo en què amenaçava Àngel Ros

REDACCIÓ
LLEIDA

Pau Rivadulla, conegut popularment com el raper Pablo
Hasél, va negar-se a declarar
el passat dilluns davant de la
jutgessa del Jutjat d’instrucció número 3 del Canyeret. El
lleidatà estava citat arran de
la denúncia que l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, va inter-

posar a principis de desembre per una cançó en què el
raper, juntament amb el seu
company del grup Prozaks, li
proferia amenaces de mort.
Hasél va optar per no declarar emparant-se en el dret a
la llibertat artística.
Rivadulla va defensar que la
cançó és “humor negre” i
que, per tant, no comporta
amenaces.
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el que hem fet
bullir a la web
aquesta setmana

www.

7accents.cat

27·01

POLÍTICA

27·01

Cinc entitats denuncien la Paeria
davant del Síndic de Greuges

POLÍTICA

Xema Solé deixa
el Partit Popular i
passa a ser regidor
no adscrit
REDACCIÓ
LLEIDA

LAIA DOLCET
LLEIDA

www.7accents.cat
Cinc entitats de la demarcació de Lleida; Ipcena, la CUP,
Arran, SEPC i el Casal Ocell
Negre, van presentar aquest
dimarts una denúncia davant
del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, contra la
Paeria perquè consideren que
“incompleix el seu propi Reglament de Participació Ciutadana”.
Demanen que l’Ajuntament
de Lleida convoqui, de manera urgent, la comissió de
seguiment de l’Audiència Pública de les Basses d’Alpicat,
sobretot després de conèixer
el projecte de creació d’un
parc temàtic dedicat als Barrufets.
Un dels portaveus, Ferran
Dalmau, va exposar que malgrat les reiterades demandes
perquè es reunís la comissió
de seguiment de l’Audiència

Representats de les
entitats entregant
la reclamació.
Foto: Òscar Buetas

Pública, “la Paeria n’ha fet
cas omís”. El passat 23 de desembre el col·lectiu va fer una
petició a l’Ajuntament però
asseguren que no han rebut
cap resposta per part de la

institució.
Els representants d’aquestes
entitats – que no són totes
les que van participar a l’Audiència - recorden que en la
primera reunió de la comissió
de seguiment, l’abril de 2013,
es van establir “les pautes de
treball que seguirà la comissió i un calendari de reunions”
per estudiar a fons l’avenç del
projecte però que les trobades no s’han produït.

El regidor del PP, Xema
Solé, ha decidit deixar el
partit en el qual fa una dècada que hi milita. Passarà
a ser regidor no adscrit. Argumenta que són diverses
les causes que l’han portat
a adoptar aquesta decisió
però que prevalen especialment les professionals, ja
que la seva vinculació política ha condicionat negativament la seva activitat artística. No obstant això, també
ha pres aquesta decisió per
raons polítiques, en estar
en clara disconformitat amb
la filosofia i maneres de
procedir del seu partit en
diversos temes sensibles.
Opina que hi ha una falta
de democràcia interna: “El
PP és una organització vertical i dictatorial, on l’opinió
del militant no té cap valor
i on mai no es plantejarà un
exercici de primàries”.

23·01

ECONOMIA

Fira Ocasió obre
divendres amb 27
expositors i uns
425 vehicles
REDACCIÓ
LLEIDA

La 18a edició del Saló dels
Vehicles d’Ocasió, Lleida
Ocasió, obre aquest divendres amb la participació de
27 expositors distribuïts en
una superfície d’exposició
comercial de 8.480 m2. El
saló tindrà lloc als pavellons
3 i 4 i a la zona exterior de
Fira de Lleida.
Enguany s’incorporen com
a expositors al saló els
sectors de la promoció de
venda de caravanes, les assegurances i la garantia mecànica de vehicles d’ocasió.
A més, també es vendran
accessoris per a cotxes.
Els visitants podran trobar
a la venda uns 425 vehicles
de primeres marques, un
6% més que en l’edició del
2014. S’espera arribar als
15.000 visitants i augmentar el nombre de 150 vendes de vehicles que es va
fer l’any passat.

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

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

25·01

Tàrrega sol·licitarà
més mesures de
seguretat a la C-14
REDACCIÓ
TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega
sol·licitarà a la Direcció General de Carreteres l’aplicació de millores de seguretat viària en el tram de la
C-14 al seu pas per l’interior del nucli urbà, després
que s’hagin registrat tres
atropellaments en aquest
vial en només quatre dies
amb ferits de caràcter lleu.
La Policia Local elabora un
informe sobre els fets per
fer-lo arribar a la Generalitat de Catalunya i s’instarà
a la Direcció General de
Carreteres,
responsable
del manteniment del vial,
a implementar més senyalització semafòrica, vertical
o, fins i tot, passos elevats
de vianants amb l’objectiu de reduir el risc d’accidents. Les causes dels tres
atropellaments apunten a la
distracció o enlluernament
dels conductors en dos casos i per infracció d’un dels
vianants en travessar fora
del pas en l’altre. Paral·
lelament, l’alcaldessa Rosa
Maria Perelló alertarà una
vegada més sobre les deficiències de seguretat que
pateix aquest segment viari
a l’alçada de l’Institut Alfons Costafreda, a l’entrada
sud de la població, i de la
necessitat de construir la
variant de la C-14 al seu pas
per la capital de l’Urgell.

27·01

SOCIETAT

Balaguer estrena
una màquina per
desenganxar xiclets
REDACCIÓ
BALAGUER

L’Ajuntament de Balaguer
ha adquirit una nova màquina que permet extreure
els xiclets dels carrers en
només cinc segons amb
l’expulsió de vapor a 180
graus. També permet eliminar els grafits de les parets.

Una forta ventada provoca
nombrosos danys a la Seu
d’Urgell

del

23
29

al

L’oficina d’Atenció al Ciutadà atén des de dilluns els
veïns afectats

24·01

POLÍTICA

El sobiranisme
divideix Almatret,
segons l’alcalde
REDACCIÓ
MADRID

Policia Municipal i Bombers revisen els desperfectes. (Foto: Aj. de La Seu)

REDACCIÓ
LA SEU D’URGELL

www.7accents.cat
Una ventada de forta intensitat va afectar la matinada de
diumenge la Seu d’Urgell i el
seu entorn, provocant nombrosos desperfectes en la via
pública, instal·lacions municipals i també en immobles particulars, tot i que sortosament
no es van haver de lamentar
danys personals, segons fonts

26·01

de l’Hospital de la Seu. Durant
tota la matinada, els serveis
d’emergències van realitzar
múltiples intervencions en diferents punts de la ciutat. L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i el tinent d’alcalde de Via
Pública, Jesús Fierro, es van
desplaçar als punts afectats
per comprovar in situ els efectes de la ventada. Es van veure afectades les cobertes de la
graderia del camp de futbol i
de la pista polivalent. També
es van produïr incidències al
parc del Segre, a l’escola Al-

SOCIETAT

Tres detinguts per entrar a robar en un
bar de Vilanova de Bellpuig

REDACCIÓ
VILANOVA DE BELLPUIG

Els Mossos d’Esquadra van
detenir tres homes, el passat
21 de gener, com a presumptes autors de dos delictes de
robatori amb força per intentar robar en un bar de Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell).
Segons fonts policials, els
fets van passar pels volts de
les tres de la matinada del
mateix dia, en un bar situat

al camí de la Plana del municipi. Una patrulla de seguretat ciutadana, alertada per
un veí, va trobar un forat a la
paret posterior del bar, a més
de diverses eines que algú
havia utilitzat per foradar la
paret. Els agents van efectuar
una recerca i van localitzar un
home amagat entre les bardisses de l’hort i el van detenir. A l’interior del bar van enxampar, amagats en un altell,
dues persones més.

bert Vives i a la de Castellciutat i a la pista de Petanca. A la
via pública, els incidents més
destacables es van produïr a
la plaça de Mossèn Pere Pujol, al camí de Sant Isidre de
Castellciutat i al costat del
claustre del Valira. També van
haver desperfectes en immobles privats amb el despreniment d’alguns sostres de xapa
i l’abonyegament d’algun vehicle. Des de dilluns, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de
l’Ajuntament s’atén els veïns
afectats.

27·01

L’alcalde d’Almatret, Jesús Quiroga, va exposar a
la convenció del Partit Popular de dissabte passat, a
Madrid, que l’independentisme està dividint els veïns
del seu poble. L’alcalde va
explicar com durant el 9-N
va decidir acatar la resolució del Tribunal Constitucional i que, això, va suposar
la divisió dels habitants del
seu municipi, ja que “la meitat del poble em demanava
posar les urnes i l’altra meitat que no”. Quiroga es va
referir al referèndum com
“un dels moments més difícils de la meva vida”. L’edil
d’Almatret va acabar el seu
discurs exclamant “sóc català i sóc del Partit Popular”
davant de la presència del
president espanyol, Mariano Rajoy, que el va abraçar
després de la intervenció.

CULTURA

Màrius Serra i un maridatge de vi al
nou cicle de Biblioteques amb DO

REDACCIÓ
MOLLERUSSA

La biblioteca comarcal Jaume
Vila de Mollerussa torna a ser,
per tercer any consecutiu,
una de les 48 biblioteques
catalanes i una de les 6 de les
terres de Ponent que s’han
adherit al projecte Biblioteques amb DO, una iniciativa
del Servei de Biblioteques
de la Generalitat que té per
objectiu maridar, a través de

diferents propostes, la literatura amb el vi fet al territori
sota Denominació d’Origen.
Les activitats es concentraran
el mes de febrer i comptaran,
entre d’altres, amb la presència del mediàtic Màrius Serra i el maridatge de vins del
Castell del Remei, celler que
encapçala la iniciativa. El tret
de sortida serà el dijous 5 de
febrer a dos quarts de nou
del vespre amb una degustació de música popular.
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Triomf de prestigi de l’Actel
Força Lleida contra el líder
23·01

Els de Prado es van refer dels contratemps (68-70)
REDACCIÓ
OURENSE

Juampi Sutina,
durant un enfrontament d’aquesta
temporada.
Foto: Actel Força
Lleida

www.7accents.cat
L’Actel Força Lleida va guanyar el Club Ourense Baloncesto per 68 a 70, derrotant
així el líder de la categoria.
Tot i començar molt bé, els
lleidatans es va desinflar en el
segon quart, on van arribar a
anar perdent de més de deu
punts. No obstant això, el
tercer període va servir per
agafar aire i convertir l’equip
en un cicló en l’assalt final, on
una gran defensa liderada per
Fakuade va ser clau. Els de
Prado van aconseguir la desena victòria de la temporada i
la quarta consecutiva.
L’Actel Força Lleida va saltar
a la pista sense complexos.
Els lleidatans es mostraven
més agressius que els locals.
Als jugadors de l’Ourense els
costava arrencar, però l’aparició de Busma sota cistella va
significar un canvi de dinàmica i els gallecs van capgirar el
marcador al final del període
(14-12). En el segon quart,
l’Ourense va aprofitar l’embranzida que duia per augmentar el seu avantatge. Un
temps mort de Prado va donar un cop d’efecte a l’equip,
que va reaccionar (37-32).
En la represa, l’Actel Força
Lleida va ajustar la defensa i

28·01

va afinar la punteria per seguir retallant distàncies, i una
cistella per banda va significar
el 51 a 51 del tercer quart. Un
gran inici de l’últim període
dels lleidatans va permetre
culminar la remuntada i, fins
i tot, agafar avantatge. L’Ourense va reaccionar i va tornar
a posar picant al partit. En
els moments més tensos van
aparèixer Kaufmanis i Múgica.
La lliga s’ha tornat a aturar per
a l’Actel Força Lleida a causa
de la disputa de la Copa Príncep, així que el proper partit
dels lleidatans serà dissabte
7 de febrer, a les 18.00 hores,
contra el Palma Air Europa.

La defensa
lleidatana va
ser clau per
aconseguir
la victòria

FUTBOL

El Lleida Esportiu incorpora a Javier
Rami, procedent del Zaragoza B
REDACCIÓ
LLEIDA

www.7accents.cat
El Lleida Esportiu ha incorporat Javier Rami, migcampista
de 22 anys procedent del Real
Zaragoza B. El jugador, d’1,84
metres d’altura i 73 quilos de
pes, ocuparà llicència sub-23,
i s’ha compromès amb l’entitat blava pel que resta de
temporada i una més. Format
a les categories inferiors de la
SD Huesca, ha marcat des de

l’inici de Lliga, a Segona Divisió B, un total de quatre dianes en disset partits disputats
amb el filial saragossà i va ser
un dels homes destacats en la
seva visita al Camp d’Esports
en la primera volta. Segons
Jordi Esteve, director esportiu del club lleidatà, es tracta
d’un futbolista “jove i amb
projecció de futur”. Cal recordar, a més, que el conjunt
blau es va refermar al play-off
d’ascens pujant fins a la segona posició.

El migcampista Javier Rami. Foto: Arxiu

ES
POR
TS
25·01

HOQUEI

L’ICG Software
Lleida torna a
sumar un empat
REDACCIÓ
LLEIDA

www.7accents.cat
L’ICG Software Lleida va
empatar 6-6 al pavelló
Onze de Setembre davant
del cuer de l’OK Lliga, el
C.P. Tordera. Tot i encetar
el marcador amb un gol de
Carles Trilla als sis minuts
de joc, els homes d’Albert
Folguera van arribar al
descans perdent 2-5. La
segona part va estar marcada per una gran però
insuficient empenta que
va acabar amb un empat a
6 gols.
Els d’Albert Folguera van
saber recuperar-se del 5
a 2 amb què s’arribava al
descans i, fins i tot, van
aconseguir posar-se per
davant en el marcador,
amb el corresponent 6 a 5.
Però en un partit frenètic
el Tordera va aconseguir
empatar
l’enfrontament
i esgarrapar un punt en
l’últim minut de joc. Els
gols locals van ser de Trilla i Xavi Díez en la primera
part i de Rodero, dos de
Cañellas i de Necchi en la
segona.
Amb aquest empat, l’ICG
va sumar cinc jornades
sense perdre i haurà de
continuar treballant de
valent per aconseguir la
permanència. Cal recordar
que aquest resultat li va
permetre ocupar la dotzena posició a la classificació
de l’OK Lliga, amb vint
punts, i a deu punts de la
zona de descens.
El pròxim compromís de
l’ICG és diumenge 1 de febrer a la pista del Cerceda.
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TENNIS TAULA

Derrota a casa del
DKV Borges Vall
en un xoc igualat
REDACCIÓ
LES BORGES BLANQUES

www.7accents.cat
El DKV Borges Vall i CajaSur Priego van protagonitzar un igualat i disputat xoc
en el qual finalment els andalusos es van fer amb la
victòria, rescabalant-se de
l’empat que van collir tots
dos equips en la primera volta. Wei Dong Shi va
avançar els cordovesos en
el primer joc imposant-se
per 1-3 a Gui Chenkai.
En el següent, Marc Duran va igualar per als locals derrotant Alejandro
Calvo en tres sets perquè
seguidament Carlos Machado tornés a avançar els
visitants en imposar-se per
0-3 a Oriol Monzó. Novament, Duran va igualar el
marcador vencent en tres
sets Wei Dong Shi; Carlos
Machado es va imposar a
Gui Chenkai per 1-3, i en
l’últim joc Calvo es va imposar a Monzó per 2-3.

23·01

El Flor de Vimbodí
Pardinyes perd en un
final amb polèmica
24·01

Els lleidatans cauen davant del Jac Sants
REDACCIÓ
BARCELONA

www.7accents.cat
El Flor de Vimbodí Pardinyes
va perdre a la pista del Jac
Sants per 79-73 després d’un
final polèmic en contra del
conjunt lleidatà.
L’inici igualat en el marcador
va ser una constant. Malgrat
que l’equip local va arribar a
tenir una diferència de deu
punts, els lleidatans sempre
van aconseguir retallar. Així,
el Flor de Vimbodí arribava
al descans amb un marcador
empatat a 43. En la represa,
el Flor de Vimbodí va sortir
desencertat a cistella, especialment en el tercer quart.
Això, acompanyat d’un millor
encert a cistella i del control
del rebot per part del Jac
Sants, va provocar que el Flor
de Vimbodí finalitzés el tercer
quart perdent de cinc
punts (58-53). En
el darrer període, el Flor de
Vimbodí Pardinyes veia
com la diferència es
mantenia al
voltant dels
deu
punts.
Però poc a poc

va aconseguir retallar la diferència fins situar-se a dos
punts quan faltaven
menys de dos
minuts
per
acabar
el
partit (7472). Tot i
així, quan
faltaven
55 segons
pel
final,
els àrbitres
van xiular una

Una falta
antiesportiva
acaba amb
una possible
remuntada

www.7accents.cat
El CTI Balàfia Volei ja coneix
el calendari de la segona fase
de la lliga, que disputen els
quatre equips millors classificats dels dos grups de la
primera fase. El número de
sorteig triat pels lleidatans els
va afavorir, ja que va permetre que juguin quatre partits a

falta antiesportiva en contra
del Flor de Vimbodí, que va
ser molt discutida i que va
truncar la possible remuntada.

23·01

El CTI Balàfia Volei iniciarà la
segona fase davant del CV Salou
casa, a priori els més difícils, i
tres a fora. Així, els de Mario
Martínez rebran dissabte dia
31 de gener al pavelló Juanjo
Garra, a les 20.00 hores, el CV
Salou, un rival que ja en la primera fase van superar en els
dos partits. Cal indicar també
que en la següent jornada, al
Juanjo Garra, rebran un dels
equips més forts de la categoria, el CV Sant Pere i Sant
Pau.

El Flor de Vimbodí Pardinyes va
intentar demostrar el seu potencial, de la mateixa
manera que quan
juga al Barris
Nord.
Foto: Javi Enjuanes

PATINATGE

El Grup Xou del
CH Juneda mostra
el seu potencial
REDACCIÓ
JUNEDA

www.7accents.cat
El Pavelló Poliesportiu Municipal de Juneda va acollir la cinquena Gala Grup
Xou Juneda. En aquest
esdeveniment esportiu, el
Grup Xou del CH Juneda
va presentar el seu nou espectacle, que porta per títol Gotes d’Olor a Perfum,
amb el qual treballaran
aquest 2015 procurant arribar el més lluny possible.
Així, els aficionats al patinatge i veïns de la localitat van poder gaudir d’un
bon espectacle i de tot el
potencial que tenen els esportistes locals.

28·01

VOLEIBOL

REDACCIÓ
LLEIDA

25·01

FUTBOL

Alpicat s’uneix al
projecte FutbolNet
del FC Barcelona
REDACCIÓ
ALPICAT

www.7accents.cat
Alpicat s’unirà enguany al
projecte FutbolNet, una
iniciativa impulsada per
la Fundació FC Barcelona
que pretén educar els infants i joves a través del
foment dels valors positius
que es deriven de la pràctica del futbol.

MOTOR

El Suzuki Grau Racing tornarà a
estar al Mundial de Supermotard
REDACCIÓ
LLEIDA

www.7accents.cat

Imatge d’un partit.

El Suzuki Grau Racing tornarà al Mundial de Supermotard la temporada 2015.
Després de molt treballar,
consolidar-se com a estructura i disputar l’USA ProSupermotard i el Campionat
Iberoamericà, participar de

forma activa en la creació
del nou Campionat de Dirt
Track (Copa Rodi Michelin),
torna al panorama internacional per la porta gran.
Malgrat que encara queden
serrells per perfilar, diversos
integrants del Suzuki Grau
Racing afegiran les cites
mundialistes als campionats
que ja van disputant en els
últims anys.

43

DIVENDRES 30 de GENER DE 2015

Llegendes

del futbol

L’home negre
amb la cara blanca
ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat
El dia que es retirava, l’any
1965, les llegendes del futbol
d’aquella època van voler estar al seu costat. Al final del
partit, Puskas i Yashin, acompanyats per altres com Masopust, Kopa, Eusebio, Di Stefano o Kubala, el van alçar a coll
i van passejar-lo amb honors.
Déus adorant el seu mestre,
homenatjant un home que
s’havia guanyat el respecte
de tots, un futbolista que deixava els camps a la inaudita
edat de 50 anys després de
33 de meravellosa carrera.
Stanley Matthews, nascut el
1915 a Stoke-on-Trent, va ser
el primer extrem modern i
un dels millors de la història,
una mutació impensable en
l’Anglaterra dels anys trenta.
Quan el futbol només tenia
un estil, puntada i a córrer,
ell va deixar la pilota a terra
i va regatejar amb una habilitat mai vista, creant amb les
seves cames un art que extasiava l’afició. Per si fos poc,
era admirat també pel seu caràcter amable i fou el primer
futbolista en ser nomenat Sir.
Només va guanyar un títol
de Copa en tota la seva vida,
però no li calia res més.
Va debutar als 17 anys a l’Stoke City, l’equip de la seva ciutat, i les seves filigranes, els
gols i les espectaculars centrades des de la banda dreta
el van convertir en el favorit
del públic. L’any anterior a la
seva arribada, l’Stoke no ho
havia fet gaire bé a la Second
Division, però amb ell va assolir un meteòric ascens a la
First Division, on va realitzar

brillants temporades i va assentar-se a l’elit durant molt
temps a l’abric d’un Matthews imparable que aviat va
debutar a la selecció.
Com molts altres (ja hem parlat d’alguns), la II Guerra Mundial li va tallar la carrera per la
meitat, encara que va jugar
en aquest temps més de 150
partits no oficials amb el seu
club i el Blackpool. Una vegada acabada la guerra, l’Stoke
va estar molt a prop de guanyar la lliga el 1947, però va
perdre en l’última jornada
contra el Sheffield United i va
quedar quart a dos punts del
Liverpool campió.
En aquell 1947, ja amb 32
anys, va fitxar pel Blackpool
i algú li va preguntar si es
veia capaç de jugar un parell
de temporades més. Als que
estem en el futur d’aquella conversa se’ns escapa un
somriure en saber
que va ser allí
més d’una
dècada.
Llavors
ja era
famós,
però li
faltava
l ’ a n helada
medalla
com a campió de l’FA
Cup. Després
de dues finals
perdudes (48
i 51), va arribar la tarda
màgica
de
1953. Abans
de
jugar-se,
era anomenada la Final de la

Coronació, perquè Isabel II,
encara que regnava des de
feia més d’un any, anava a ser
coronada un mes després del partit.
Però després
dels noranta minuts
i per sempre més,
és coneguda com
la Final de
Matthews.
El Bolton Wanderers guanyava el
Blackpool per 1-3 quan faltaven vint minuts, però llavors
Stanley es apoderar de la pilota, va fer alguns conjurs màgics i va córrer la banda com
mai abans per anar servint als
seus companys els gols de la
remuntada.
La participació dels anglesos
als Mundials de 1950 i 1954
no va ser bona, per no parlar de la terrible derrota el 1953 contra Hongria, així
que Matthews
no va destacar
massa,
però
el 1956 va arribar un altre
gran moment,
un amistós davant el Brasil en
què el nostre
mag va tornar
boig Nilton
Santos, un
dels millors laterals esquerres
que s’han
vist
mai.
Diuen que
aquest partit

Va ser el
primer
futbolista en
ser nomenat
Sir

Va batre un
rècord de
longevitat
retirant-se
als 50 anys

Stanley
Matthews
TRAJECTÒRIA

: 1932_ Amb 17
anys debuta a
l’Stoke City.
: 1934_ És convocat amb la selecció anglesa.
: 1947_ Fitxa pel
Blackpool.
: 1953_ Guanya el
seu únic títol, l’FA
Cup, amb unaactuació magistral.
: 1950-54_Participa en els Mundials
de Brasil i Suïssa.
: 1956_ Superant
Di Stefano a les
votacions, rep la
Pilota d’Or.
: 1961_ Torna
a l’Stoke City i
assoleix un altre
ascens a Primera.

va inclinar la balança al seu
favor davant Di Stefano en les
votacions per a la primera Pilota d’Or de la història.
Va estar al Blackpool fins al
1961, quan va ser convençut
per tornar a la seva ciutat natal, fitxant de nou per l’Stoke,
que estava un altre cop a la
Segona Divisió. La temporada
62/63, amb 48 anys, va aconseguir un altre ascens històric
i va endur-se el premi al millor
jugador d’Anglaterra per segona vegada.
Després de retirar-se, rebre
incomptables condecoracions i homenatges i, fins i tot,
exercir com a entrenador al
Port Val i a Malta, va tornar la
seva mirada a l’Àfrica, on ja
havia estat alguna vegada de
jove. Durant els anys setanta,
l’horrible règim de l’apartheid a Sud-àfrica estava en
el punt àlgid i no havia de
ser fàcil per a un blanc passejar-se pels barris de Soweto.
Només n’hi havia un que era
incondicionalment respectat
pels negres, una persona que
havia arribat allí, desafiant les
autoritats, i els havia ajudat
amb el futbol. Els semblava
tan increïble veure un blanc
amb bones intencions que el
coneixien com L’home negre
amb la cara blanca.
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JUTJAT SOBRE LA SEVA
FORTUNA
Qui ha de portar proves de
culpabilitat és la fiscalia, no
valen supòsits ni “indicis”...
no hi ha cap encausat/acusat
que porti ell mateix el dogal.
I no sóc i no he sigut pujolista
Ricard Saenz

ELECCIONS A GRÈCIA.
GUANYA SYRIZA, QUE
PACTA AMB LA DRETA
Tothom està en contra de les
retallades fins que arriba al
poder i es troba amb la caixa
buida... ja pots ser de centre,
de dretes o d’esquerres.
Joan Ripoll
L’únic que demostra és que
Syriza no és una opció contra
el capitalisme, només contra
el neoliberalisme de la UE.
Geerar CA

L’EXPRESIDENT JORDI
PUJOL DECLARA AL

ELECCIONS A GRÈCIA
A Grècia s’ha format govern
en dos dies. A Gran Bretanya es fa el mateix dia de les
eleccions. Aquí passa més
d’un mes.
@llfoix
En Grecia la esperanza se
convierte en decepción:
pacto con la derecha y ni una
mujer en el gobierno.
@nicadichiara

Com??? No senyor, qui té
un augment substancial del
seu patrimoni és qui ha de
justificar d’on vénen aquests
diners, que és el que investiga la Fiscalia...
Pedro Hervas

tre diu: ‘¡Ojalá se caiga!’. Cap
d’ells ha mogut un dit per
prestar ajuda al nen... Una
manca de valors i humanitat
preocupant.
Xavi Camps

EL LLEIDATÀ
GUANYADOR DEL
CONCURS DE CALÇOTS
DE VALLSVOMITA
DURANT VINT
HORES DESPRÉS DE LA
“GESTA”

Es passa la nit vomitant després de menjar més de 100
calçots i ho troba estrany?
Quan fas animalades n’has
d’assumir les possibles conseqüències.
Raquel Forradellas

Jo em cruspeixo dos quilos
del què sigui... I el mínim que
em pot passar és vomitar.
Tant si està cuit com si està
cru.
Ceci Cecília

UN JOVE ES JUGA LA
VIDA CREUANT LA
PASSAREL·LA DEL PONT
DELS INSTITUTS
Els comentaris dels que
enregistren el vídeo
són el més penós
de tot. Em sembla
patètic que algú
pugui riure veient
el que veu men-

Mientras
desahucian
a familias y
nos niegan
hasta el
derecho
al trabajo,
denuncian
canciones
que protestan contra
eso.
@PabloHasel

martaguies

onatime7
zermoduz

khaminant
sguiub

ELS LLEIDATANS,
ATÒNITS
DAVANT DE
LA PREMSA
DEL DIA

Porque es obvio que
#SinMujeresNoHayDemocracia Tsipras y #Syriza están a
tiempo de rectificar la composición de su gobierno.
@AdaColau

Lleida avui:
1) Un home mor degollat al Carrefour.
2) Un nen fa funambulisme jugant-se la vida.
3) Un lleidatà vomita 115
calçots.
@ElCojodeLepant

PABLO HASÉL DECLARA
PER LA CANÇÓ DE ROS

CURIOSITATS SOBRE
DURAN I LLEIDA

Pablo Hasél es nega a parlar
amb els mitjans perquè no li
ha agradat una informació.
Es pot defensar la llibertat
d’expressió així?
@mamartin77

Avui m’assabento que Duran
i Lleida va voler retirar Bola
de Drac l’any 95. Realment,
sempre ha tocat el collons.
@oriolcanals

xavierlorenzo

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

Assessors Fiscals
la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida . 973 24 35 82 . Fax 973 24 07 12 . info@fauria.es
www.fauria.es
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4

1

Recader

Pregoner

2

setmana

Sereno

3 Matalasser

pel seu romanticisme 7 oficis que
han desaparegut o que estan a
punt de fer-ho, fent d’aquesta
manera un merescut homenatge
a totes aquelles persones que
s’hi dediquen o que s’hi dedicaven.

1. El pregoner arribava amb
la seva corneta a les diferents
poblacions i, fent-la sonar,
reunia tots els habitants per
comunicar-los notícies importants.
2. El sereno era l’encarregat
d’encendre els fanals i vigilar
els carrers mentre la nit durés. Així mateix, també tenia
en el seu poder les claus de
tots els portals.
3. Fins a l’arribada dels matalassos de materials sintètics,
els més comuns eren els de
llana. Aquests els preparava
el matalasser.

7

Afilador

destaquem

els7
destacats
de la

4. El recader era qui portava
mercaderies d’un lloc a un
altre. Aquest ho podia fer
mitjançant carros tirats per
rucs, amb bicicleta o simplement a peu.
5. El resiner s’encarregava d’extreure la resina dels pins i d’altres arbres. Realitzava talls
al tronc del pi i col·locava un pot perquè la
saba caigués a dins.
6. Els campaners eren els encarregats de
tocar, repicar i voltejar les campanes de
l’església. També s’encarregaven del manteniment d’aquestes.
7. L’afilador anava amb la seva bicicleta o
motocicleta per afilar instruments amb tall.
També era l’encarregat d’arreglar paraigües
i d’afilar llapissos.

6

5

Campaner

Resiner

www.7accents.cat
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Per què es van extingir els
dinosaures?

L’extinció dels
dinosaures
va ser per
una catàstrofe
que va assolar el planeta, però
sobre quin tipus, existeixen
diverses teories: una s’atribu-

?

l’Antàrtida, les corrents fredes
de l’oceà meridional haurien
refredat les càlides aigües
equatorials i, amb un descens
del nivell del mar, haurien
desproveït el clima de la influència moderada dels mars
càlids. Però la més acceptada
per tota la comunitat científica és la que apunta com a
origen de la desaparició dels
dinosaures l’impacte d’un
meteorit. Nombroses teories,
cadascuna de les quals té els
seus seguidors, que només el
temps dirà quina és la bona.

Per què es va convertir en tot un
referent el lleidatà Enric Granados?

El compositor
i pianista Enric
Granados
i Campiña
va
néixer
a Lleida el
27 de juliol de
1867. És conegut
per la seva obra pianística, especialment per la suite
“Goyescas” (1911), en què va
basar també l’òpera del mateix nom. Va crear una escola
de piano a Barcelona, que ha
produït figures tan rellevants
com Frank Marshall i Alícia de

?

eix a causes externes a
la Terra, com pot ser
una disminució de
la radiació solar
o una supernova propera que
va augmentar el
nivell de la radiació, afectant tota
la cadena tròfica.
Altres teories culpen
de la catàstrofe a un
refredament global dels
mars, és a dir que, a causa
dels moviments tectònics que
estaven separant Austràlia de

Larrocha. Granados va destacar
com a gran poeta del piano.
La seva expressivitat lírica al
teclat i la inspiració estètica
de les seves obres han recorregut cada auditori d’Europa.
De fet, sentia un amor incon-

Per què les
olors desperten
en les persones
la memòria?

De tots els sentits, l’olfacte és el que es troba més
a prop de l’hipocamp, una de les estructures cerebrals responsables de la fixació dels records, i també és el que està connectat més directament amb
el sistema límbic, que constitueix el centre emotiu
del cervell. La resta de sentits han de recórrer un
camí més complex per arribar als circuits de la memòria i als emocionals del cervell.

dicional per la música, que
es projecta des de fa més de
cent anys en l’herència humana i artística deixada a la
seva acadèmia, l’Acadèmia
Granados, i en la personalitat dels seus directes, gràcies
a una llarga llista de talentosos pianistes que van néixer
i créixer com artistes a l’Acadèmia, contribuint a perdurar
la memòria de tot un segle
de cultura musical a Catalunya. Va morir en el naufragi
de la nau Sussex, al canal de
la Mànega, el 24 de març de
1916, en ser torpedinada per
l’armada alemanya en la 1a
Guerra Mundial. Havia rebut
l’Orde de Carles III i la Legió
d’Honor francesa. A més, juntament amb Albéniz, va ser el
creador de l’escola catalana
moderna de piano i es va envoltar de referents de l’època.

?

els 7
perquès

?

Per què els SMS
estan limitats a
160 caràcters?

L’ i n ventor
dels
missatges de mòbil,
Friedhhelm Hillebrand, mentre treballava amb altres enginyers, escrivia a màquina fra-

?

El signe del dòlar és una
“S” trencada verticalment
per una barra. Segons el
Tresor americà, és una
evolució de l’abreviatura “PS” de pes, la unitat
monetària dels conqueridors espanyols.

ses i preguntes a l’atzar en un
paper. Tal com ho feia, anava
comptant els números de les
lletres, números, signes de
puntuació i espais a la pàgina. Va descobrir que cada frase tenia una línia o dos i que
feia menys de 160 caràcters.
Aquest 160 es va convertir
en un número màgic que ha
arribat als nostres dies, convertint-se així en una xifra que
gairebé tothom coneix.

Per què els habitants
de la Terra no
sentim que gira?

Les persones i la resta d’éssers vius que habitem la Terra
no podem sentir la velocitat
d’aquesta perquè formem
part del mateix sistema, és a
dir, ens trobem en moviment,
igual que el planeta. Com la
velocitat de gir és constant,
no hi ha acceleracions ni desacceleracions que ens donin

Per què el signe
del dòlar és
una “S” trencada
per una barra?

47

?

sensació de moviment. El moviment de gir sobre si mateixa que realitza la Terra es diu
rotació i és un moviment al
llarg de l’eix terrestre, d’oest
a est, i té una velocitat angular a la qual gira la Terra que
es tradueix en una velocitat lineal de 1.666 quilòmetres per
hora en la línia de l’equador.

Per què
gairebé tothom
canta sota
la dutxa?

Les parets dures i llises del bany fan que l’habitació
actuï com una caixa de ressonància. D’aquesta manera, les ones sonores es reflecteixen a les parets,
augmentant la intensitat del so i, a més, amb això,
la veu sembla molt més potent. Tampoc no s’ha
d’oblidar que, gràcies a les reverberacions, la veu
es manté més temps a l’aire després d’emetre cada
nota i les notes greus sonen més.
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dimecres

dimarts

27·01

Lolita i Pablo Duran donen per acabat el seu
Dwayne The Rock Johnson,
possible parella d’Irina Shayk matrimoni després de cinc anys

L’actor Dwayne The Rock Johnson podria ser la nova parella de
l’ex de Ronaldo, la model Irina Shayk. Els dos van coincidir en el rodatge d’Hércules i podria ser la causa de la ruptura amb Ronaldo.

28·01

La parella ha decidit, després de cinc anys de matrimoni, posar punt i final a la seva relació de
mutu acord. La cantant Lolita i Pablo Durán no han superat la greu crisi que travessaven des de
fa anys, segons publica la revista ¡Hola!.

dimarts

La filla de Zapatero, becària a 27·01
Real Madrid TV
Laura Rodríguez, la primogènita de l’ex president socialista José
Luís Rodríguez Zapatero, s’ha convertit en la nova becària de Real
Madrid TV amb un nou canvi d’imatge.

dimecres

28·01

La infanta Cristina sol·licita
vendre el palauet de Pedralbes

La infanta Cristina i Iñaki Urdangarín han demanat permís al jutge
del cas Nóos per vendre el seu palauet de Pedralbes, propietat que
està embargada per cobrir la possible responsabilitat del cas.

dimarts

27·01

Astrid Klisans, dona del cantant Carlos Baute,
perd el nadó que esperava

El cantant Carlos Baute i la seva dona, Astrid Klisans, han confirmat a través de les xarxes socials que
han perdut el nadó que esperaven i han agraït el suport de tots els fans que han volgut estar amb
ells donant-los ànims.
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dilluns

Intercanvi cultural i artístic entre Lleida i Itàlia

26·01

L’ajuntament italià de Trivero i el moviment Artestta han lliurat una placa a la subdelegada del
Govern espanyol a Lleida en agraïment a la seva col•laboració en aquest projecte cultural.

dijous

29·01

diumenge

25·01

Núria M. Torrebella
compleix 62 anys ben feliç

Vomita després de guanyar
el Concurs de Calçots de Valls

Així de maca i radiant està la nostra lectora i
amiga Núria el dia del seu aniversari. Moltíssimes felicitats, Núria! Per molts anys!

Josep Maria Gòdia, un lleidatà de 30 anys, va passar vint hores vomitant després de cruspir-se 115
calçots. Això sí, es va endur el trofeu cap a casa.

divendres

Després de gairebé 41 anys
treballant, per fi et prejubilen!!

30·01

Papa, avui és el teu últim dia! Per fi arriben les merescudes vacances indefinides que tant desitjaves! Gaudeix de la vida i de la
Lola, perquè t’ho mereixes! Quan ho celebrem?

bosses i complements per al teu Petit
www.kiwisac.com

Pol. Ind. Camí dels Frares C. I, Parcela 12 Nave 2 25190 Lleida . +34 973 264 995 . +34 608 024 465 . kiwisac@kiwisac.com
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18a Lleida Ocasió
LLOC: Pavellons 3 i 4 de Fira
de Lleida
HORA: De 10.00 h a 14.00 h i
de 16.00 h a 20.00 h
La 18a edició del Saló dels Vehicles d’Ocasió obrirà amb la
participació de 27 expositors
distribuïts en una superfície
de 8.480 m2. Enguany s’incorporen com a expositors
al Saló els sectors de la promoció i venda de caravanes,
les assegurances i la garantia
mecànica de vehicles d’ocasió. A més, també es vendran
accessoris per a cotxes. El
Saló romandrà obert fins al
diumenge 1 de febrer.

Integral de les
sonates de
Beethoven

LLOC: Auditori Municipal Enric Granados
HORA: 22.30 h
Daniel Claret i Néstor Bayona
es proposen presentar davant
del públic les cinc sonates repartides en dos concerts que
representen els tres períodes
compositius de la vida de
Beethoven.

‘La Ratonera’
LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 21.00 h
La Ratonera s’ha convertit en
l’obra de teatre més vista,
amb més de 10 milions d’espectadors d’arreu del món i
62 anys de representació ininterrompuda a Londres. Agatha Christie, la reina del misteri, sorprèn amb el seu clàssic

‘Circo Alegria On Ice’
teatral més gran, al més pur
estil Christie. Vuit personatges estan aïllats accidentalment a la mansió Monkswell,
entre els quals hi ha un assassí, però res és el que sembla.

L’home invisible,
en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Després de més d’una dècada, la banda liderada per
l’Albert Oliva es reinventa i
presenta el seu darrer treball,
Tornar a començar.

dis
sabte
31
Trobada per
educar en la
diversitat sexual
i de gènere
LLOC: Campus de Cappont

LLOC: Circo Alegria (al costat del Decathlon)
HORA: 19.00 h
Circo Alegria On Ice és un espectacle de nova generació on el circ tradicional es fusiona amb la innovació
per oferir un xou en què els artistes realitzaran números de circ patinant sobre gel. A més, suposa un avenç
ja que es combinen acrobàcies i números aeris sobre
una pista de gel. Ambientat en una illa de l’oceà Àrtic,
el xou explica la història de Lisa i Lucas, una foca i un
caçador. Estaran a Lleida fins al 8 de febrer.

de la UdL
HORA: 09.00 h
La Universitat de Lleida (UdL)
acollirà una trobada pedagògica destinada a oferir als
professionals de l’ensenyament eines i estratègies per
atendre la diversitat sexual,
familiar i de gènere a les aules. Entre els ponents destaquen la presidenta de l’Associació de Famílies Lesbianes i
Gais, Katy Pallàs.

‘La Mongetera
Màgica’
LLOC: Teatre Municipal Julieta
Agustí de Lleida
HORA: 12.00 h i 18.00 h
Una història de superació i
valentia que ens farà recordar
que sovint, per aconseguir
qualsevol cosa, només cal una
mica d’imaginació. A càrrec
de Festuc Teatre.

amaguen aquelles dones,
especialment els de Maria
Magdalena i Maria, mare de
Jesús. Garbella, en el context sociocultural que vivien,
ofereix camins per al coneixement i la reflexió i ho fa tot
respectant el misteri.

‘Hércules, el
héroe del Mediterráneo’
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 17.30 h
Conte sensorial sobre l’heroi
de la Mediterrània, un passeig
de paraules des de la línia del
dubte fins al fons del coratge,
que recorda Hèrcules, mig
déu mig home, que va alliberar els humans dels monstres
que amenaçaven les ciutats.

Taller Vestim la
Marededéu del
Blau

Grans Conjunts
Presentació d’‘El de l’Esmuc
vel que amaga les
LLOC: Auditori Municipal EnMyriams’
ric Granados de Lleida

LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h i 13.30 h
Taller infantil adreçat a nens i
nenes d’entre 5 i 12 anys on
es vestirà la Marededéu del
Blau amb la tècnica del collage.

LLOC: Biblioteca Municipal de
Lleida
HORA: 12.00 h
L’escriptora M. Àngels Filella
presenta la novel·la El vel que
amaga les Myriams. L’autora
convida a aixecar el vel que

HORA: 20.30 h
Triple concert de Beethoven,
5a Simfonia i Mahler, amb
l’actuació dels solistes Claudia Sansón amb el violí, Irma
Bau amb el violoncel i Itxaso
Sainz de la Maza amb el piano.
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envieu els
vostres actes a:
agenda@
7accents.cat

Ousman Soldier
Band, en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Procedent de la República de
Ghana, Ousman Soldier ha
trobat en el reggae el vehicle
per transmetre l’espiritualitat
del missatge “respect, pros·
perity & unity” en la seva lluita
envers una societat més justa.

diu
menge
1
Mercat de l’Hort
a Taula
LLOC: Plaça Sant Joan
HORA: 09.00 h
El primer diumenge de mes,
mercat de productes artesa·
nals i de proximitat.

L’encís de la
Mare de Déu del
Blau
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h
Visita teatralitzada per les sa·
les del Museu que mostrarà la
llegenda de la Mare de Déu
del Blau amb la representa·
ció de La llegenda del Blau a
càrrec de Godots Teatre. Ac·
tivitat gratuïta. Portes obertes
de 10.00 h a 14.00 h.

In Crescendo, en
concert
LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 19.00 h
El cor guanyador del con·
curs “Oh Happy Day 2014”,

+ info:
7accents.cat

el grup vocal In Crescendo,
format per tretze joves, és la
gran revelació de la segona
edició del concurs de TV3. El
repertori del concert inclourà
tots els temes que In Cres·
cendo ha interpretat en el
programa, versions d’autors
i estils molt diversos que han
captivat el gran públic.

Concert de Grises amb ‘Animal’
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
En el segon disc de la banda,
No se alarme señora, soy soviético, el seu so evoluciona
cap a un synth-pop d’orfebreria, i en el seu tercer disc, Animal, aquest so es consolida i
creix, convertint-se definitivament en una muralla sonora
construïda al voltant de la
pista de ball.

dilluns
2

Taller de postura
i vitalitat
LLOC: Centre Cívic del Cen·
tre Històric
HORA: 18.00 h
Activitat física per millorar la
qualitat de vida i augmentar
la vitalitat: estiraments musculars i, sobretot, tècniques
de respiració i de reeducació
postural.

Dia de
l’espectador al
Circo Alegria
LLOC: Carpa del Circo Ale·
gria (al costat del complex de
Decathlon)
HORA: 19.30 h
El Circo Alegria posa a dispo·
sició de públic els preus de
la funció a 10 euros per ser
el Dia de l’Espectador. Circo
Alegria On Ice és un especta·
cle que fusiona la tradició amb
la innovació per oferir un xou
en què els artistes realitzaran
números de circ patinant sobre
gel.

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 organitzar el taller
de batucada. Cal inscripció
prèvia. Preu de l’activitat: 1
euro.

di
marts
3
Entrada gratuïta
al Museu de
Lleida
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h i 16.00 h
Com cada primer dimarts de
mes, el Museu de Lleida obre
les seves portes gratuïtament

‘Tercer segona’, obra benèfica
al Teatre Escorxador
LLOC: Teatre de l’Escorxador
HORA: 18.00 h
La companyia Meneito presenta Tercer segona,
una obra de teatre en benefici de la Fundació
Tutelar Emiliano Astudillo, entitat sense ànim de
lucre que tutela persones amb discapacitat intel·
lectual i malaltia mental legalment incapacitades.
L’obra estarà representada sota la direcció de Pep
Just.

per poder descobrir la histò·
ria de Lleida que amaguen les
seves restes arqueològiques.

Entrega de premis del Concurs
de Cartes Telemàtiques als Reis
d’Orient
LLOC: Auditori Municipal En·
ric Granados
HORA: 19.00 h
El concurs ha rebut enguany
unes 3.000 cartes de nens i
nenes dels diversos centres
educatius de Lleida que apro·
fiten aquesta cita anual per
treballar amb els infants sobre
les noves tecnologies aplica·
des a la vida quotidiana.

dime
cres
4
Projecció d’‘El
último concierto’
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 10.30 h
La pel·lícula, de Yamon Ziber·
man, explica com un quartet
de record de fama mundial
entra en crisi a causa de la ma·
laltia de Parkinson que pateix
el més veterà dels membres.

dijous
5
“Lluís Trepat. La
mirada del
demiürg”
LLOC: Museu d’Art Jaume
Morera
HORA: 12.00 h
Exposició dedicada a la figu·
ra i l’obra de Lluís Trepat, que
pretén mostrar el conjunt de
la trajectòria artística d’un
dels nostres pintors més im·
portants.
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PEL·LÍCULA

HORARI

MAJÈSTIC Tàrrega

		
HORARI Dv - Ds
HORARI Diumenge
HORARI Dl - Dj
ALPICAT
Annie (Apta)
16.50-19.05-21.20-23.35
12.30-14.40-16.50-19.05-21.20
16.50-19.05-21.20
ALPICAT
Las ovejas no pierden el tren (12)
15.40-17.45-19.50-22.00-00.05
11.30-13.35-15.40-17.45-19.50-22.00
15.40-17.45-19.50-22.00
ALPICAT
El séptimo hijo (12)		 12.05-14.15
ALPICAT
V3nganza (12)
16.20-18.25-20.30-22.35-00.40
16.20-18.25-20.30-22.35
16.20-18.25-20.30-22.35		
ALPICAT
Paddington (Apta)
16.00-17.50-19.40
12.20-14.10-16.00-17.50-19.40
16.00-17.50-19.40		
ALPICAT
The Babadook (16)
21.30-23.20
21.30
21.30
ALPICAT
El club de los incomprendidos (12)
12.00-14.05
ALPICAT
Alma salvaje (16)
16.10-18.20-20.30-22.40-00.50
16.10-18.20-20.30-22.40
16.10-18.20-20.30-22.40
ALPICAT
Dios mío, ¿Pero que te hemos hecho? (Apta)
15.40-17.35
11.50-13.45-15.40-17.35
15.40-17.35
ALPICAT
Capitán Harlock (CAT) (7)
19.30
19.30
19.30
ALPICAT
Corazones de acero (16)
21.35-00.00
21.35
21.35
ALPICAT
Whiplash (12)
16.20-20.20-22.20-00.20
12.10-14.20-16.20-20.20-22.20
16.20-20.20-22.20		
ALPICAT
Stand by me Doraemon (CAT) (Apta)
18.20
18.20
18.20
ALPICAT
Mortadelo y Filemón contra Jimmy El cachondo (7)		
12.10-14.00
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
Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso (Apta)		
11.45-13.20
ALPICAT
Birdman (16)
17.20-21.50
15.00-17.20-21.50
17.20-21.50		
ALPICAT
Capitán Harlock (CAT) (7)
19.35
19.35
19.35
ALPICAT
Ouija (16)
00.10		
ALPICAT
Noche en el Museo: El secreto del Faraón (Apta)
17.10
11.40-13.30-15.20-17.10
17.10			
ALPICAT
El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12)
19.00
19.00
19.00
ALPICAT
Invencible (Unbroken) (12)
21.45-00.15
21.45
21.45
ALPICAT
Blackhat - Amenaza en la red (16)
17.15-19.45-22.15-00.45
12.15-14.45-17.15-19.45-22.15
17.15-19.45-22.15		
ALPICAT
Into de Woods (7)
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
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
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
The imitation game (7)
20.45-22.45
20.45-22.45
20.45-22.45			
ALPICAT
Musarañas (18)
00.45		
ALPICAT
Big Eyes (7)
12.15-14.05
ALPICAT
Project almanac (12)
16.00-18.00-20.05-22.05-00.50
16.00-18.00-20.05-22.05
16.00-18.00-20.05-22.05
ALPICAT
Interstellar (12)		
11.45
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
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN
LAUREN

El niño
El gran hotel Budapest
Dios mío ¿pero qué te hemos hecho?
Noche en el museo 3: El secreto del Faraón
Ninja turtles
Todo lo demás
Perdida
Big hero 6
Corazones de acero
El corredor del laberinto
Un final made in Hollywood
Secuestro infernal
Sex tape algo pasa en la nube
Cashback
Vertige

FUNATIC
Ida (7)
FUNATIC
Camino a la escuela (VOS) (Apta)
FUNATIC
Camino a la escuela (Apta)
FUNATIC
Siempre Alice (7)
FUNATIC
No llores, vuela (7)
FUNATIC
Eva van End (12)
FUNATIC
Loreak (7)
FUNATIC
Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho? (Apta)
FUNATIC
Leviatán (VOS) (12)
FUNATIC
La sal de la tierra (7)
FUNATIC
La reconstrucción (7)
FUNATIC
Magical girl (16)
FUNATIC
Héctor y el secreto de la felicidad (7)
		
PRINCIPAL
Invencible (Unbroken) (12)
PRINCIPAL
V3nganza (16)
RAMBLA
RAMBLA
RAMBLA
RAMBLA
RAMBLA
RAMBLA
RAMBLA
RAMBLA
RAMBLA
RAMBLA

16.20-19.00-22.00-00.25
16.15-18.15-20.15-22.15-00.15
16.20-18.20-20.20-22.20-00.10
16.10-18.10-20.10-22.10-00-10
16.20-18.20
20.20-22.20-00.20
16.00-19.00-22.00
16.00 (ds)
16.15-19.00-22.00
16.30-19.15
22.10-00.20
20.00-22.15-00.25
16.00-18.00
16.30-18.20
20.20-22.20-00.10

16.20-19.00-22.00
16.15-18.15-20.15-22.15
16.20-18.20-20.20-22.20
16.10-18.10-20.10-22.10
16.20-18.20
20.20-22.20
16.00-19.00-22.00
16.00
16.15-19.00-22.00
16.30-19.15
22.10
20.00-22.15
16.00-18.00
16.30-18.20
20.20-22.20-00.10

16.20-19.00-22.00
16.15-18.15-20.15-22.15
16.20-18.20-20.20-22.20
16.10-18.10-20.10-22.10
16.20-18.20
20.20-22.20
16.00-19.00-22.00

15.00
16.30
17.45
19.05-22.30
20.45
15.00
16.45
18.25
20.00
22.30
17.00
20.25
15.00-18.25-22.30

15.00
16.30
17.45
19.05-22.30
20.45
15.00
16.45
18.25
20.00
22.30
17.00
20.25
15.00-18.25-22.30

15.00			
16.30
17.45
19.05-22.30 			
20.45
15.00
16.45
18.25 			
20.00
22.30
17.00
20.25
15.00-18.25-22.30

16.15
18.45-20.45-22.25

16.15
18.45-20.45-22.25

16.15
18.45-20.45-22.25

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

16.15-19.00-22.00
16.30-19.15
22.10
20.00-22.15
16.00-18.00
16.30-18.20
20.20-22.20-00.10

18.00
16.00-22.40
20.40
16.10
18.20-20.20
22.20
16.00
22.00
18.00

_Into th Woods (7)
dv. 22.30, ds. 20.15, 22.30, dg.
18.00, 20.15, dl. 19.15, 22.15
_Els pingüins de Madagascar
(Apta) (CAT)
ds. 18.15
_V3nganza (12)
dg. 16.00
_Birdman (16)
dv. 22.30, ds. 20.15, 22.30, dg.
18.15, 20.30, dl. 22.15
_Paddington (Apta)
ds. 18.00, dg. 16.30, dl. 19.15

AJUNTAMENT
Balaguer
_Com ensinistrar un Drac 2
(Apta) (CAT)
ds. 17.30, dg. 17.30
_The imitation game (7)
ds. 22.00, dg. 19.45, dl. 22.00

ARMENGOL Bellpuig
_París, Manhattan (Apta)
ds. 18.15
_Corazones de acero (16)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_Lifi: Una gallina tocada de l’ala
(7)
dg. 17.00

CASAL Agramunt
_Lifi: Una gallina tocada de l’ala
(7)
ds. 18.15
_El club de los incromprendidos
(12)
ds. 22.15, dg. 17.00, dl. 22.15
_París, Manhattan (Apta)
dg. 19.15

LA LIRA Tremp
_Babadook (16)
ds. 22.15
_Stand by me, Doraemon
(Apta)
dg. 17.00
_V3nganza (12)
dg. 19.30, dl. 22.00

PARIS Solsona
_Corazones de acero (16)
dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30,
dl. 22.15
_Paddington (Apta)
ds. 18.30, dg. 17.15

EL CASAL Almacelles
__Lifi: Una gallina tocada de
l’ala (7)
dg. 17.00
_Diplomacia (7)
dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU
_Mortadel·lo i Filemó (Apta)
ds. 18.15
_The imitation game (7)
ds. 22.00, dg. 17.00, 19.15, dl.
22.00
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La fosca ‘Nightcrawler’ porta el periodisme
criminalista a les sales amb Jake Gyllenhaal
DANI MARTÍNEZ
LLEIDA

www.7accents.cat
El guionista Dan Gilroy estrena Nightcrawler, la seva primera pel·lícula com a director.
Després d’escriure cintes com
The Fall o The Bourne Legacy,
Gilroy decideix apostar per la
foscor i fitxa el protagonista
de Donnie Darko.

‘Wild’, la nova
pel·lícula de Reese
Witherspoon, ja és
a les sales
D. M.
LLEIDA

www.7accents.cat
Jean-Marc Vallée, director
de l’aclamada Dallas Buyers
Club, ja té nova pel·lícula.
Es titula Wild i ja pot veure’s en alguns dels cinemes
de la nostra ciutat. Basada
en una història real, la cinta
narra la vida de l’escriptora
Cheryl Strayed, a qui interpreta Reese Whiterspoon
(Legally Blonde, 2001).
Després d’una sèrie de successos dolorosos a la seva
vida, Cheryl decideix emprendre un viatge a peu de
més de 1.000 quilòmetres,
que l’ajudarà a trobar-se a si
mateixa.

Kaya Scodelario
protagonitzarà la
nova de ‘Pirates of
the Caribbean’
D. M.
LLEIDA

www.7accents.cat
L’actriu que es va donar a
conèixer amb la sèrie britànica Skins i a la qual vam
poder veure fa poc a The
Maze Runner, s’uneix a
Jonny Deep i Orlando Bloom (encara sense confirmar) en la cinquena entrega
de la franquícia de pirates,
que ens parlarà sobre la història del fill de Davy Jones.
Joachim Ronning i Espen
Sandberg dirigiran Pirates
of the Caribbean: Dead
Men Tell No Tales. La seva
estrena està prevista per al
7 de juliol del llunyà 2017.

Gyllenhaal interpreta Lou Bloom, un jove desesperat per
aconseguir una feina que descobreix el perillós regne criminal de Los Angeles, al qual
decideix unir-se com a periodista freelance.
Un increïble treball interpretatiu, amb un estil que recorda Taxi Driver i Network, en
una de les òperes primes que
més destaquen d’aquest any.

7è
art
Cartell promocional de ‘Nightcrawler’, la nova
pel·lícula de Jake Gyllenhaal.
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Sèries que van acabar però
que t’agradaria seguir veient:
‘Pushing Daisies’

VISUAL

La comèdia dramàtica més bonica i adorable podria tornar de nou
DANI MARTÍNEZ
LLEIDA

Imatge promocional de
‘Pushing Daisies’, amb
els actors protagonistes, Lee Pace i Anna
Friel.

www.7accents.cat
Fa només un parell de números vaig parlar breument de
Pushing Daisies. Potser ho recordeu. M’hi vaig referir amb
l’adjectiu adorable, com una
mescla estètica entre Big Fish
i Amélie, que recorda al Tim
Burton més alegre. Tendresa
elevada a l’infinit, impregnada d’humor negre i una gran
quantitat de misteri. Una sèrie diferent, innovadora, que
desborda fantasia i bon fer
allà per on es miri. Una de les
millors ficcions d’autor que
han trepitjat la petita pantalla, assotada amb gran duresa
per aquella vaga de guionistes que va desolar el panorama serièfil del moment i que
va acabar arrossegant-la (com
tantes altres) al bagul de les
sèries cancel·lades de manera
molt injusta. Vaja, que la trobo molt a faltar, per si encara
no ho havíeu notat. Qui no
l’hagi vist, per suposat no tindrà ni idea de què parlo. De
què nassos va Pushing Daisies? No et preocupis, mai em
canso d’explicar el seu argument.
Segur que abans de començar a llegir l’article heu reparat
en la fotografia que de més
amunt. En aquesta imatge,
una parella jove i adorable,

amb aquest somriure ximple
que acompanya els enamorats, intenta fer-se un petó en
una postura més aviat ortopèdica. Dic intenta perquè no
acaben donant-se’l. Com?
Ell és Ned i ella Chuck. Ned
és pastisser i amaga un secret
que l’acompanya des que
era nen. Pot tornar la vida als
morts només tocant-los. Una
habilitat meravellosa si no fos
perquè comporta dues conseqüències: si toca la persona ressuscitada una segona
vegada, aquesta morirà per
sempre, i si una persona reviu durant més d’un minut, un ésser viu proper
a ella morirà. La cosa
es complica quan el
pastisser
ressuscita l’amor de la seva
vida, Chuck. Què fas
per no tocar l’amor
de la teva vida? Un
do convertit en condemna i al qual Ned
decideix treure profit
ajudant en els seus casos

‘Pushing
Daisies’ podria
convertir-se en
una pel·lícula

al detectiu privat Emerson
Cod, que, de forma accidental, descobreix el do del jove
i, sense pensar-ho, li proposa
un tracte. Hi ha alguna manera millor de resoldre un crim
que preguntant a la víctima?
La sèrie va comptar amb dues
temporades. Una primera de

nou episodis i una segona de
tretze. Des que va ser cancel·
lada de manera abrupta, ara
fa ja uns sis anys, el seu creador, Bryan Fuller (Hannibal,
Heroes), no ha deixat de donar esperança als seus fans.
I és que a ell també li encantaria tenir el do de Ned per

OPiNiÓ

poder donar vida de nou a la
sèrie. “Estic molt orgullós i satisfet del dur treball que hem
realitzat per crear això. Ens
encantaria seguir explicant
l’argument d’aquesta temporada a través d’un còmic,
només per lligar caps. I creieu-me, n’hi ha molts“.
Aquest mateix any, qui va ser
el creador d’aquesta sèrie mítica va expressar novament el
seu desig de continuar la ficció. Així, va confirmar que es
trobava mantenint converses
amb Warner Bros, amb qui
estudiava la possibilitat de
convertir la sèrie en un film o
fins i tot portar-la als escenaris
de Brodway. Tot això, comptant amb el repartiment original. Tot un somni per a aquells
que vam ser fans dels pastissos de Ned i ens vam fondre
d’amor amb cada “petó” de
la parella de protagonistes.

Dani Martínez

realitzador

No tots els ‘remakes’ són dolents!
La paraula remake no ha de perquè ser
sinònim d’horrible, encara que sovint
el nostre cap s’entesti a dir-nos el contrari. És cert que, en general, quan una
ficció ven els seus drets i es comença
a refer de zero, pot perdre bastant la
seva essència inicial, un fet molt més
notable si s’ha vist la ficció mare, però
que hauríem de passar per alt a l’hora
de visionar la seva versió 2.0, ja que la
trama serà molt semblant tot i situar-se
en un context diferent, dins del qual
haurem d’ubicar els mateixos perso-

natges de sempre, que ara tenen una
cara diferent. Un fet bastant estrany i
motiu principal pel qual la majoria de
remakes són criticats per una audiència
que acaba per enterrar-los, utilitzant
com a arma la defensa del format original i la por al canvi, la qual cosa, per
descomptat, no impedeix que també
es coli alguna atrocitat, com la versió
espanyola de Cheers. No la recordàveu, oi? Dos exemples de bon remake
són les versions americanes de The
Office i Shameless.

55

DIVENDRES 30 de GENER DE 2015

7accents.cat

VISUAL

Imatge promocional del còmic ‘X-Men’, que FOX ja ha portat a la gran
pantalla amb una franquícia de set pel·lícules molt taquilleres.

‘X-Men’ podria convertir-se
en sèrie de televisió amb FOX
DANI MARTÍNEZ
LLEIDA

www.7accents.cat
No m’ho podreu negar. Sé
que vosaltres també ho penseu. La plaga televisiva de superherois no ha fet més que
començar. I és que FOX també ha decidit pujar-se al carro
del gènere fantàstic amb una
possible adaptació d’X-Men.
Si, X-Men, aquest còmic a
costa del qual el mateix canal porta vivint des de 2001,
quan estrenava la primera
de les set pel·lícules que, de

moment, componen una de
les franquícies de superherois
més taquilleres del panorama
cinematogràfic.
La notícia no és del tot nova, ja
que a l’octubre ja corria el rumor sobre una possible adaptació. Encara que no ha estat
fins ara quan Gary Newman,
copresident de continguts de
FOX, ha decidit pronunciar-se
sobre aquest tema a través de
TV Insider, que publicava les
seves declaracions respecte
als acords amb Marvel, propietària dels drets del còmic:
“Estem en negociacions. Som

cautelosament
optimistes,
hem tingut una bona reunió
amb ells. Això no anirà, creativament, per la via ràpida.
És només l’acord, ara hem de
trobar els creadors”.
Recordem que ara mateix
Marvel té molta amistat amb
el canal ABC (Agents of
S.H.I.E.L.D, Agent Carter);
de fet, ambdues formen part
de Disney, per la qual cosa és
possible que FOX no ho tingui tan fàcil.
De tirar endavant, el projecte
podria veure la llum durant la
temporada 2016-2017.

Imatge promocional de la pel·lícula ‘Rush
Hour’, amb Jackie Chan i Chris Tucker.

La pel·lícula ‘Rush Hour’ es convertirà
en sèrie de televisió gràcies al canal CBS
D. M.
LLEIDA

Així ho confirmava el canal
de televisió nord-americà,
que ja ha encarregat la producció d’un pilot per a la petita pantalla que, mantenint
la idea original de la franquícia que protagonitzen Jackie
Chan i Chris Tucker, girarà
entorn d’un seriós policia
de Hong Kong que es veu

obligat a traslladar-se a Los
Angeles i treballar al costat
d’un arrogant agent que no
mostra cap interès pel seu
nou company.
Bill Lawrence i Blake McCormick (Cougar Town) seran
els encarregats d’escriure
el guió de l’episodi pilot,
mentre que Brett Ratner,
director de la cinta original,
s’encarregarà de la producció d’aquesta “nova” ficció.

El fantasma del Barri Gòtic
Fan obres a la Plaça de Pau Casals: bona notícia! Era un dels
llocs que quedaven a Lleida obsolets, tancats, foscos. Ara s’arreglarà seguint la línia de la Plaça
de Cervantes, dels Camps Elisis o
del Parc de Santa Cecília. Bravo
pels artífexs d’aquests canvis que
han fet la ciutat més accessible,
més còmoda i més bonica. Encara queda, però, molta feina a fer,
sobretot amb el Barri Antic. Jo,
que sóc un nostàlgic patològic,

no puc evitar de passejar-m’hi
i posar-me a plorar pensant en
com devia ser en aquells temps
que recrea Josep Lladonosa en
el preciós Anecdotari de l’Estudi
General de Lleida. No hi sóc cap
entès i, per tant, ignoro la viabilitat d’una reconstrucció aproximada. L’únic que puc dir és que
els lleidatans intuïm el tresor que
encara hi palpita entre les escletxes ruïnoses i l’empedrat llardós,
i que sentim la tristesa de veu-

re’ns privats de
les
nostres
arrels més
esplendoroses.
I que caldria fer-hi
alguna cosa
per
ressuscitar
l’essència
d’aquella ciutat medieval universitària tan maltractada per les vicissituds de la història.

L’APERITIU

AMAT BARÓ
poeta i escriptor
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Ferran Blanch
Va marxar com a realitzador audiovisual i sis mesos després va tornar com a escriptor. De l’experiència en
va sorgir ‘Mi gran viaje a los 40’. Ara prepara un segon llibre titulat ‘Desmemorias de un pez en el desierto’
GERARD MARTÍNEZ
LLEIDA

1. Qui és Ferran Blanch?
Com a presentació seriosa, diré
que és un creador audiovisual, mig
viatger i escriptor novell. Com a
definició entre tu i jo, diré que és
una persona inquieta, plena d’idees rares, que ho vol provar tot, que
comença projectes quan encara
no ha acabat els anteriors i que no
està mai conforme.
2. I quina és la seva professió?
Creador d’històries, ja sigui per
explicar-les amb una càmera, a través d’un llibre o qualsevol format
que li pugui passar pel cap.
3. Què va venir primer: fer el
viatge o escriure’n un llibre?
Quan vaig fer el viatge per Amèrica no tenia en ment escriure un llibre. Vaig començar la meva etapa
viatgera perquè ho necessitava. El
meu cos i la meva ment m’ho van

demanar i, com que sóc persona
d’impulsos, ho vaig fer.
4. De què fugies?
De la rutina, la monotonia, l’esclavitud de la feina, de Lleida, del meu entorn...
Tenia ganes de veure nous paisatges
i
aixecar-me
cada dia en
un lloc diferent.
Potser
també fugia de
mi mateix, però
aquest “mi” va
acabant
venint
amb mi.

L’acció se substitueix per la reflexió. És el moment ideal per escriure i deixar constància del que hem
après (encara que ens quedi molt
per aprendre).
7. I ara, què?
Publicaré
Desmemori-

as de un pez en el desierto. És
com una road movie, on només
començar el protagonista perd la
memòria. Es troba enmig d’un viatge, sense diners, sense roba ni
passaport. Un
llibre
per
riure
molt,
però, alhora,
per reflexionar sobre
molts aspectes
de la
vida.

5. Què pretenies reflectir en el llibre?
Que una altra vida al marge de la que ja coneixem i
vivim per inèrcia és possible.
6. Què passa després dels
40?

· Canelons
· Amanida Pasta Fresca
· Caragols amb Salsa
· Caragols Gormanda
· Fideuà de Peix
· Escalivada
· Menestra de Verdures
· Patates Caliu

· Conill a l’Ast
· Espatlla de Xai
· Pollastre a l’Ast
· Arròs Negre

Plats per a celíacs, hipertensos, intolerants a la lactosa i altres al·lèrgies
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