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La mala gestió dels radars, 
la crisi del Força Lleida i 

les relacions amb la Caixa 
marquen una setmana 
negra per a l’alcalde 

ÀNGEL
ROS

Correrà la Marathon des 
Sables per buscar fons 

per a una malaltia
minoritària que pateixen 
les seves dues nebodes

JOSEP
LLEVADOT
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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
La força del Força
La força d’una ciutat es mesu-
ra per diversos factors, però un 
d’ells, sens dubte, resideix en el 
potencial dels seus equips es-
portius i de la base dels matei-
xos. En aquest sentit, la força de 
Lleida passa, en part, pel Força 
Lleida, el seu equip de bàsquet, 
que intenta reviure la seva millor 
versió amb un equip jove que té 
l’ull posat en l’ACB a mig termi-
ni. Deixant de banda la idoneïtat 
o no d’aquest futurible salt a la 

màxima competició del bàsquet 
espanyol,  ja que els diners que 
calen per afrontar una aventura 
de tal magnitud no són pas una 
minúcia, queda clar que Lleida 
necessita un equip de bàsquet 
digne amb garanties econòmi-
ques. Per això, el Força Lleida 
acorda anualment subvencions 
amb la Paeria i la Diputació de 
Lleida l’objectiu de les quals 
és que la mateixa ciutat sufra-
gui algunes despeses del seu 

equip. Hi podem estar d’acord 
o no, podem combregar més o 
menys amb aquest fet, podem 
considerar que és correcte o bé 
erroni que siguem nosaltres els 
que costegem les arques d’una 
empresa privada, però un acord 
és un acord i toca complir-lo. 
Tot això ve a col·lació perquè els 
problemes extraesportius han 
tornat a sorgir al Força Lleida, 
però no per culpa de l’entitat es-
portiva ni de la seva junta direc-

tiva, sinó que en aquest ocasió 
hem de culpar l’Ajuntament i la 
Diputació, institucions que fins a 
la data encara no han fet efec-
tius els pactes establerts entre 
ambdues parts, la qual cosa ha 
donat lloc als problemes de tre-
soreria actuals del club. La força 
de la paraula és inqüestionable, 
però si Ros i Reñé no complei-
xen la seva, ens quedarem sen-
se Força, i això, a la força, ens 
acabarà passant factura.

El món  és dels valents
Dedicat al meu valent particular
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L’agost de 2014 es 
posen en 
funcionament els 
radars de 
velocitat a la ciutat 
de Lleida. 
Diàriament 
sancionen una 
cinquantena de 
vehicles. 
La UTE Arnó-Sice 
reclama 2,3 milions 
d’euros per les 
multes no 
tramitades. El Comú 
denuncia 
incompliments en 
el contracte amb la 
concessionària
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Radars:
fixant
els
límits
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Segurament, més d’un lec·
tor l’hauran enxampat algun 
cop anant a més velocitat de 
la permesa. Probablement, 
també l’hagin sancionat amb 
una multa econòmica. Si no 
és el cas, enhorabona. Molts 
n’hauríem de prendre exem·
ple i respectar els límits de 
velocitat per tal d’atenuar el 
risc de patir un accident. Ara 
bé, quins són aquests límits? 
Qui els fixa?
En aquests moments, la Di·
recció General de Trànsit està 
perfilant un nou reglament 
de circulació, que entraria en 
vigor a la primavera, amb el 
qual la gran majoria de vies 
veuran modificats els seus lí·
mits de velocitat. Entre els 
canvis que es volen aplicar, 
el text contempla baixar de 
100 a 90 km/h el límit en car·
reteres convencionals i, en 
determinats casos, reduir el 
llindar de 90 a 50 km/h. Tam·
bé exposa que a les vies se·
cundàries sense pavimentar 
no es podrà circular a més de 
30 km/h, un límit que també 
tindran les vies amb un sol 
carril per sentit a la ciutat. 
D’aquesta manera, seguint la 
normativa vigent, la majoria 
de carrers a Lleida tenen una 
velocitat màxima permesa 
de 50 km/h i uns radars que 
cacen els conductors que la 
sobrepassen. Tot i això, els 
infractors que no sobrepassin 
els 64 km/h no seran multats. 
Per què? Anem a pams. 
El setembre de 2012 l’Ajun·
tament de Lleida anuncia que 
instal·larà radars i “semàfors 
vermells” per millorar la se·
guretat viària i reduir la sinis·
tralitat a la ciutat. La primera 
tinent d’alcalde i regidora 
d’Urbanisme, Marta Camps, 
exposa que la Paeria licitarà 
la gestió dels elements de 
control de trànsit. L’adjudica·
tari haurà de subministrar, col·
locar i gestionar tres radars en 
caixa, un vehicle amb radar 
incorporat i tres sistemes de 
“semàfor·vermell” per multar 
aquells conductors que se sal·
tin un semàfor en vermell. El 
primer concurs queda desert. 

Arnó–Sice guanya la licitació
L’octubre del 2013, després 
d’una nova licitació, la Pae·
ria  adjudica el contracte de 
gestió dels elements de con·
trol de trànsit i de seguretat 
vial (semàfors, radars, control 
d’accessos, “semàfor ver·

2,3 M€
per multes no 

imposades

mell” i càmeres) a la UTE for·
mada per Arnó i Sice per un 
període de quatre anys, pror·
rogable per a dos anys més. 
L’adjudicatària d’aquest nou 
servei proposa una inversió 
en millores a la ciutat amb 
un import de prop de mig 
milió d’euros que contempla 
la nova semaforització de di·
verses cruïlles, càmeres ad·
dicionals, etilòmetres, PDA, 
bandes reductores, passos de 
vianants elevats, senyalització 
i millores en sistemes de tec·
nologia de la informació.

Cinquanta infraccions diàries
Durant el primer semestre de 
2014 s’instal·len els dispo·
sitius de control semafòric i 
radars i es canvia la senyalit·
zació després que molts ciu·
tadans es queixin de la mala 
visualització dels senyals. Al 
març entren en funcionament 
els “semàfors vermells” i a 
l’agost, els radars. Durant els 
primers quinze dies no se san·
ciona ningú però s’envia una 
nota informativa als infrac·
tors. La tinent d’alcalde i regi·
dora de Seguretat Ciutadana, 
Sara Mestres, informa que, di·

àriament, són caçats una cin·
quantena de conductors. Les 
multes poden ascendir a 600 
euros i comporten la pèrdua 
de fins a sis punts del carnet 
de conduir. La concessionà·
ria cobra prop d’un terç de 
l’import en cas de pagament 
voluntari o un 10% en cas de 
cobrament per sanció via exe·
cutiva. 

2,3 milions d’euros
A banda de l’afany recapta·

tori que alguns ciutadans van 
criticar amb la implantació 
dels dispositius radars, la po·
lèmica va saltar aquest gener 
de la mà del Comú de Lleida. 
El col·lectiu denunciava la re·
clamació d’Arnó·Sice de 2,3 
milions d’euros a la Paeria en 
concepte de multes no trami·
tades i del radar mòbil que no 
s’ha posat en funcionament. 
Segons el Comú, l’empresa 
exigeix 9 euros per cada mul·
ta no validada ja que, segons 
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OPiNiÓ
Menys accidents, més transparència
Segons fonts municipals, l’any pas-
sat hi va haver un 22,4% menys de 
ferits a la ciutat de Lleida, va dismi-
nuir un 24,7% el nombre d’atrope-
llaments i un 10% el conjunt d’acci-
dents. Bé!
Sembla que, per pròpia conscièn-
cia (sense treure mèrits), gràcies a 
la bona implantació del Pla de Se-
guretat Vial de la Paeria, els carrers 
i vies de la ciutat són cada cop més 
segurs, i l’efecte dissuasiu dels ra-
dars ha aconseguit frenar alguns 

fitipaldis. Ara bé, és injustificable 
que, avui per avui, els contractes 
amb la concessionària siguin de 
difícil accés i, davant de la falta de 
documents que especifiquin com 
i de quina manera es van fixar els 
límits de velocitat, s’hagi arribat a 
l’absurd del “jo dic” i “jo contradic” 
Una apreciació que, si no s’aclareix, 
podria arribar a costar 2,3 milions 
d’euros a les butxaques de tots els 
contribuents. Dels qui respecten 
les normes i dels qui no.  

Laia Dolcet Periodista

Radar sema-
fòric a Rovira 
Roure. Sota, 
radars a l’av. 
Madrid i ram-
bla d’Aragó. 
A la dreta, do-
cuments de la 
Paeria i la UTE.
Fotos: O.B. / 
D. M.
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20.000
sancions 

tramitades

270.000 €
d’inversions

pendents

65 km/h
límit màxim 
de velocitat

manifesta, l’equip de govern 
va decidir (unilateralment?) 
pujar el llindar de les sanci-
ons a 65 km/h sense el seu 
consentiment. També reclama 
319.000 euros per les multes 
no imposades pel radar mòbil, 
un vehicle que la Paeria fa ser-
vir poc. L’equip de govern, a 
través d’un informe tècnic, de-
sestima la reclamació i al·lega 
que el límit va ser consensuat 
entre ambdues parts tal com 
s’estableix al plec de condici-
ons del contracte. Quant a l’ús 
del vehicle, argumenta que no 
hi ha fixat un número de cap-
tures d’infraccions per justifi-
car-ne l’ús.   

Versions contradictòries
Davant de la insistència dels 
mitjans, l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, i la primera tinent 
d’alcalde, Marta Camps, ar-
gumenten que existeixen uns 
correus electrònics en què 
s’acorda amb Arnó-Sice el lí-
mit de velocitat a 65 km/h. En 
el darrer Ple municipal, CiU 
mostra un comunicat de la 
concessionària que assegura 
que mai  no ha existit aquest 
acord. Una versió que contra-
diu l’altra i que es queda en 
un punt mort, ja que no es fan 
públics cap d’aquests correus 
interns. 

La recaptació va a millores 
en seguretat vial o no?
A banda d’aquesta incògnita, 
encara per resoldre, el Comú 
de Lleida també denuncia que 
la concessionària no ha inver-
tit els 270.000 euros que hau-

ria d’haver destinat a la ciutat 
en matèria de seguretat i que 
l’Ajuntament només ha inver-
tit 37.000 euros de tot el que 
ha obtingut amb la recaptació 
de les multes. D’acord amb 
la Llei de seguretat vial, s’es-

tableix que la recap-
tació de les multes, 
un cop descomptat 
la remuneració a l’em-
presa concessionària 
per amortitzar la inversió 
i fer front a les despeses de 

gestió, es destinarà a actua-
cions a la ciutat. A més de la 
instal·lació i el manteniment 
dels radars i els semàfors, es 
contempla el manteniment de 
110 cruïlles semafòriques de 
la ciutat i la instal·lació de no-
ves, la millora de la senyalitza-
ció horitzontal i vertical i nous 
passos elevats, entre d’altres. 
Segons el Comú de Lleida, hi 
ha una connivència entre les 
dues parts. En cinc mesos de 
radars i deu de “semàfors ver-
mells, els ciutadans de Lleida 
han rebut multes que supe-
ren de llarg el milió d’euros. 
La concessionària del servei, 

Arnó-Sice, s’empor-
ta el 31,5% de 

l’import de 
c a d a s c u n a 
de les més 
de 20.000 
m u l t e s 
que s’han 
i m p o s a t 

en aquest 
període de 

temps, més el 
5% de la recapta-

ció en via executiva, però 
no ha retornat la seva part. 
Per la seva banda, l’alcalde 
Àngel Ros diu que encara hi 
ha temps per dur a terme les 
inversions, ja que encara no 
ha passat un any des del con-
tracte i que es complirà amb 
les inversions previstes.  

L’oposició
El Comú de Lleida exigeix ex-
plicacions i demana a l’equip 
de govern que faci públics els 
contractes de totes les con-
cessions perquè la ciutadania 
pugui fer el control posterior 
dels contractes i  que -asse-
gura- no apliquen ni Àngel 
Ros ni l’oposició: “Ens sembla 

denunciable el 
paper dels 

g r u p s 
munici-
pals de 
CiU i 
del PP, 
q u e , 
l l u n y 

de fis-
c a l i t z a r 

l’acció de 
l’equip de 

g o v e r n 
com cor-
respon-
d r i a , 
m a n -
tenen 
u n a 
i n q u i -

e t a n t 
p a s s i v i -

tat”. 

Alfred Sesma, representant 
del Comú, argumenta que “els 
contractes han de ser públics” 
i que “Àngel Ros és molt mal 
gestor”. Sesma deixa clar que 
la denúncia que han fet públi-
ca a través del Comú no és un 
caprici personal ni cap tema 
ideològic, sinó un fet demos-
trable a través del documents 
que han mostrat a l’opinió 
pública. Sesma critica que “la 
gent ha de saber que, a la llar-
ga, aquesta falta de concreció 
en els límits de velocitat po-
den costar 2,3 milions d’euros 
a la ciutadania”. 

Estratègia electoral 
Davant de les acusacions del 
Comú, el regidor de la Paeria 
i alcaldable per CiU Antoni 
Postius argumenta que “no 
tenim accés als contractes” i 
denuncia una “perversió” de 
la Llei de protecció de da-
des: “Prenem accions tan bon 
punt en tenim coneixement”, 
ja que “la reclamació no s’ha 
tractat tracta en cap Comissió 
ni en cap Ple”. Postius asse-
gura que el model de gestió 
dels radars és purament re-
captatori i que el fet d’apujar 
el límit sancionable fins a 65 
km/h  és només una estratègia 
electoral, ja que, si es fa, cal 
que s’informi amb anterioritat: 
“Si són tan transparents, que 
ensenyin les dietes que cobra 
l’equip de govern”. Postius 
també exposa que des del 
grup han demanat que s’estu-
diïn les conseqüències legals 
que poden derivar de la recla-
mació. 
Per la seva banda, el regidor 
i portaveu del Partit Popular 
Joan Vilella opina que la ges-
tió dels radars “demostra un 
descontrol per part de l’equip 
de govern”, una mena de “re-
pública bananera”. Vilella afe-
geix que, tot i estar d’acord 
amb la privatització del ser-
vei de radars, “hi ha d’haver 
més seguiment”. El popular 
considera excessiu el número 
de radars  i creu que el servei 
l’hauria pogut assumir perfec-
tament la Guàrdia Urbana. Tot 
i això, assegura que “és un 
bon servei dissuasiu” i que, 
davant del retard de les inver-
sions, “serem tolerants”. Pel 
que fa a la reclamació, apunta: 
“Estarem al costat de l’Ajunta-
ment perquè no hagi de pagar 
cap euro més dels establerts”. 
Ara bé, “si es demostra el 
contrari, demanarem respon-
sabilitats polítiques a qui cor-
respongui”.
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Ramon
Farré
El delegat del Govern defensa la 
titularitat pública del Consorci Sani-
tari i la potencialitat de l’aeroport

 LAIA DOLCET
 LLEIDA
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Ramon Farré, delegat del Go-
vern de la Generalitat a Lleida 
i actual president territorial 
de Convergència i Unió ens 
rep al seu despatx per valo-
rar el panorama polític actual. 
En una entrevista de prop de 
dues hores tractem dels te-
mes d’actualitat candent. 

LAIA DOLCET
Com valores el procés sobi-
ranista? 

RAMON FARRÉ
El procés per aconseguir un 
Estat propi és una necessitat. 
És un procés sòlid que cor-
respon a la suma d’un anhel 
d’autogovern més la neces-
sitat de disposar d’un estat 
per defensar la nostra nació. 
Després d’un 9-N esclatant, 
semblava que aquella trem-
pera o eufòria no s’acabava 
de concretar, però ha quedat 
clar que l’objectiu és seguir 
el camí per disposar d’un Es-
tat propi. Les eleccions s’han 
convocat amb normalitat, 
però els partits les transfor-
maran en plebiscitàries.

 L. D.
Aquest procés s’ha vist mo-
nopolitzat pel diàleg entre 
Mas i Junqueras. La gent ha 
perdut la il·lusió?

R. F.
El procés té dificultats per ell 
mateix. Ens hem acostumat a 
la immediatesa de les coses i 
un procés així és de llarg re-
corregut, té períodes de ma-
duració llargs i poden haver-hi 
moments de més o menys 
il·lusió. Ni a les relacions de 
parella ni a les relacions fami-
liars sempre s’està igual d’il-
lusionat. No és tan rellevant la 
relació amb Mas i Junqueras 
sinó mantenir la conjunció en-
tre la gent i els representants 
polítics. Aquests processos 
no els pot engegar només 
la classe política “maldita”, 
però tampoc no poden anar 
tan sols a càrrec de la ciuta-
dania. 

L. D.
Quina valoració en faries de 
l’actitud de Rajoy i del Go-
vern central?

R. F.
Han fet una mala anàlisi de la 
realitat de Catalunya, demos-
trant una absoluta miopia. O 
desconeixen la demanda pro-
funda d’autogovern que hi ha 
al país o no valoren la potèn-
cia que té. Amb la visió de 
l’Estat central que creu que 
les coses són així gairebé per 
la gràcia de Déu i ja van fer 
la conquesta ara fa 300 anys... 
Difícilment podran fer bones 
anàlisis. Segons ells, Catalu-
nya és d’Espanya, no Espanya 
i, en realitat, les comunitats 
i les nacions viuen juntes si 
volen viure juntes. L’Estat ha 
estat incapaç de veure el seu 
caràcter plurinacional i actuar 
en conseqüència.

L. D.
Què n’opines de la gran de-
safecció política actual i de 
l’aparició de nous partits 
com Podemos?

R. F.
Hi ha una certa paradoxa in-
terna. Segons ells, la política 
clàssica no existeix, però cre-
en un partit polític per ocupar 
l’espai dels altres. 

L. D.
Però si no és amb 
un partit difícil-
ment es pot fer 
nova política... 

R. F.
Volen ser out-
siders però són 
insiders i juguen 
amb aquesta fron-
tera. Pretenen obte-
nir el prestigi dels que 

no són polítics però fent 
ús de l’estructura dels 
primers. Això passa 
perquè, en moments 
de crisis estructurals, 
la gent necessita 
esperances i l’opo-
sició, el partit soci-
alista, ha tingut una 
actitud erràtica, poc 

sòlida i amb 
g r a n s 

d i f i -

Podemos vol 
ser outsider 

dins del 
sistema

Han fet una 
mala anàlisi 
de la realitat 

catalana

No sóc casta. 
No tinc cap 

privilegi 
heretat
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Farré encamina els 
últims mesos abans de 
les eleccions autonò-
miques amb il·lusió pel 
procés sobiranista. 
Defuig de qualificatius 
com casta i no té 
problemes a l’hora de 
dir que quan s’acabi, 
tornarà a la docència

cultats per ser intel·ligible. Si 
aquells que estan cridats a ser 
l’alternativa no ho són, per 
força surten d’altres forces, 
però són vasos comunicants. 
Aquest procés és molt típica-
ment espanyol, però aquí la 
il·lusió de fer noves coses ve 
molt vinculada al procés de 
crear un estat propi. Els anàli-
sis de Podemos poden arribar 
a tenir valor per a l’Estat es-
panyol però no en el cas del 
poble català.  

L. D.
“Casta és una paraula molt 
de moda. Què significa per 
a tu? Et podrien considerar 
casta?

R. F.
Això és una expressió dels 
outsiders. Simplificacions in-
teressades dels anàlisis socials 
que van bé per fer eslògans. 
Per ells, els que són a dins són 
casta, però la vocació seva 
també és esdevenir-ho. Qui 
és casta? Aquells que tenen 
privilegis heretats per ser com 
són i jo no tinc cap privilegi 
heretat. Els partits catalans 
com CiU i ERC no hem heretat 
res, no som propietaris de res, 
ens ho hem hagut de currar i 
de quina manera.  En tot cas, 
som masovers. En el terreny 
personal, jo no he heretat res, 
el meu pare era banquer. 

L. D.
Com a president de Conver-
gència i Unió a les Terres de 
Lleida, l’objectiu és guanyar 
les municipals?

R. F.
Tots els partits que es pre-
senten a les eleccions tenen 
vocació de guanyar, sinó no 
cal que es presentin. A Lleida 
s’aprecia una certa dualitat i 
es valora la transformació que 
està havent-hi en aquests dar-
rers anys a la ciutat. Hi ha un 
procés irrenunciable de canvi, 
ja que és el moment d’obrir 
nous horitzons. 

L. D.
Toni Postius és un bon can-
didat?

R. F.
Sí, és jove, amb tota la força 

El delegat del 
Govern de la 
Generalitat a 
Lleida, 
Ramon Farré, 
al seu
despatx. 
Foto: Laia 
Dolcet. 
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que comporta i molt preparat. 
És capaç d’entendre el que 
s’ha fet fins ara i donar el nou 
salt cap a noves realitats. 
  

L. D.
Millor que Alexis Guallar o 
Bea Obis?

R. F.
La militància de CDC així ho 
va creure amb un procés de 
debat i una votació. 

L. D.
Joan Ramon Zaballos va de-
clarar al seu moment que no 
s’havia sentit prou recolzat 
pel partit com a cap de CiU 
a la Paeria. 

R. F.
Zaballos va ser una aposta 
que jo vaig proposar al seu 
moment, ara fa quatre anys. 
De cap manera es pot dir que 
no hi ha una absoluta sintonia 
personal i política entre ell 
i jo. Una altra cosa és que la 
política té les seves servituds i 
és complicada i, a mitja legis-
latura, vam quedar de mutu 
acord que donaria pas a una 
nova candidatura. 

L. D.
Quina relació tens actual-
ment amb l’alcalde de Llei-
da, Àngel Ros?

R. F.
És una relació cordial en el 
pla personal i necessàriament 
cordial en el pla institucional. 
Jo estic a primera fila per tot 
el que es pugui fer en benefici 
de Lleida. 

L. D.
I amb el Joan Reñé? Com va-
loraries la seva trajectòria a 
la Diputació?

R. F.
Amb el Joan Reñé som com-
panys d’equip. Ha estat ca-
paç de fer una cosa que no 
és habitual, que ha estat 
aprovar els pressupostos 
amb el consens de tots els 
partits polítics.
 

L. D.
Molta gent 
considera 
que la Di-
putació 
és més 
h e r -
mètica 
des de 
la seva 
entrada. 

R. F.
Jo no sóc nin-

Un aeroport 
com Alguaire no 
pot tenir un sis-
tema antiboira

El Consorci 
Sanitari 

no pot ser més 
que públic

Tenim eines 
per estar per 
sota del 6% 

d’atur

gú per valorar les institucions 
que no són les pròpies de la 
Generalitat, però aquesta, ra-
dicalment, no és la meva im-
pressió.

L. D.
Les últimes dades de l’atur 
indiquen una baixada del 
14%. És una bona dada?

R. F.
En comparació a la resta de 
l’Estat, en què estem deu 
punts per sota de la mitjana 
d’atur, és una bona dada. Ara, 
és una mala dada perquè a les 
terres de Lleida tenim instru-
ments i capacitats per estar 
per sota del 6%, tot i que cal 
tenir en compte la doble re-
cessió que hem patit durant 
aquests anys. 

L. D.
Quines mesures caldria apli-
car per arribar a aquest 6%?

R. F.
L’atur millora quan es creen 
llocs de treball. Les Adminis-
tracions no en poden crear 
però poden establir condici-
ons perquè siguin més fàcil 
crear-ne. Ara bé, la política 
econòmica de la Generalitat, 
ara per ara depèn de l’Estat 
i del context internacional. A 
banda de potenciar les expor-
tacions  cal que augmenti la 
demanda interna, millorin els 
salaris i hi hagi més confiança 
per fer noves inversions. 

L. D.
Els pagesos del sector de la 
fruita dolça i del porcí estan 
passant-ho realment mala-

ment. Què pot fer la Gene-
ralitat per millorar-ho?

R. F.
El context internacional influ-
eix, tota la crisi d’Ucraïna ens 
ha acabat afectant. Tot allò 
que es venia a Rússia es col-
loca a la Unió Europea i difi-
culta que els pagesos i els ra-
maders puguin comercialitzar 
els seus productes. Cal bus-
car nous mercats per derivar 
aquestes mercaderies cap a 
l’Orient Mitjà i a d’altres llocs 
com la Índia i la Xina.

L. D.
L’aeroport no ha complert 
les expectatives de passat-
gers i moltes companyies 
han deixat d’operar-hi per 
què és poc viable. Va ser una 
bona inversió?

R. F.
Quan un esporga un arbre i 
ha acabat la feina, després és 
molt fàcil dir que hauria pogut 
deixar la branca a l’arbre. No 
podem tirar enrere. No treu 
cap a res discutir què hagués 
pogut ser. Tenim un aeroport 
i és un bon aeroport, però no 
podem tenir vols trufats eco-
nòmicament. Les previsions a 
vegades no s’encerten, però 
no cal donar-hi més impor-
tància. Cal promocionar-lo 
a través de fires i festivals i 
donar bones condicions a les 
companyies que vénen per 
convèncer-les  que és la millor 
opció per accedir als Pirineus 
per la banda sud. A més, cal 
ser conscients que una infra-
estructura així té períodes de 
maduració molt alts. Un aero-
port no “despega” en només 
cinc anys.  

L. D.
És  av i a t  per  fe r 

va lo rac ions . . . ?

R. F.
No, ja són anys i es 
pot començar a va-
lorar, però hem de 

ser conscients que 
la massa crítica de 

ciutadans al 
voltant de 

l ’ a e ro -
p o r t 

d’Al-

guaire no permet tenir vols 
internacionals, perquè tenim 
un aeroport a una hora de dis-
tància d’aquí amb una potèn-
cia extraordinària. Pensar que 
tindrà vols a Milà o París no té 
sentit perquè les subvencions 
de vols no generen riquesa 
allà on es produeixen i amb 
elles es perd un cost d’opor-
tunitats.

L. D.
Els pocs turistes que utilit-
zen les infraestructures no 
acostumen a baixar a la pla-
na. Què fer perquè l’econo-
mia es quedi a Lleida?

R. F.
El gruix de turistes prové d’An-
glaterra i ho fan amb paquets 
tancats amb una oferta al Pi-

rineu lleidatà. És un pack que 
inclou anar a esquiar, comprar 
i el lleure nocturn. La ciuta-
dania tria i nosaltres l’atractiu 
de les compres a Andorra no 
el tenim i costarà molt que 
aquesta gent de paquets tan-
cats de set dies es desviïn cap 
a altres zones. L’aeroport és la 
plataforma i no pot generar 
tota la resta. 

L. D.
Per què no s’amortitza com 
a plataforma de transport 
de mercaderies?

R. F.
Hi ha d’haver un flux constant 
de mercaderies bidireccional, 
perquè sinó el cost de cada 
tona exportada seria massa 
elevat. El transport per avió 
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necessita de mercaderia d’un 
cert valor afegit perquè si no 
et surt més a compte utilitzar 
un vagó. A més, l’aeroport de 
Barcelona, amb vols comer-
cials amb bodega de passat-
gers, també fan càrrega. Ja 
no existeix la barrera d’avions 
de passatgers i de càrrega. El 
40% de les mercaderies per 
avió surt de Lleida per camió i 
s’embarca en altres llocs.
Hi haurà mercaderies a l’aero-
port d’Alguaire quan alguna 
empresa vulgui instal·lar-se a 
les instal·lacions per establir-hi 
allí la base. En aquest despatx 
han vingut quatre o cinc em-
preses  preguntant les condi-
cions però, de moment, no ha 
quallat cap projecte per l’ab-
sència de fluxos constants de 
mercaderies. 

L. D.
Hi ha solució plausible per la 
boira?

R. F.
La boira afecta un cap de set-
mana l’any de mitjana. L’ae-
roport d’Alguaire no pot te-
nir un sistema d’antiboira ILP 
com l’aeroport de Nova York. 
No és sensat que un aeroport 
de 30.000 passatgers tingui 
un mateix sistema que un ae-
roport de 30 milions de pas-
satgers, perquè la inversió no 
hagués estat raonable. A més 
tenim un conveni amb Reus 
que quan no poden aterrar 
aquí ho fan allà. 

L. D.
El canal Segarra-Garrigues 
és la inversió més cara que 

Em costarà 
30 segons 
retornar a 
fer classes

s’ha fet 
mai i hi 
ha molts 
p a g e -
sos que 
no la 
poden 
u t i l i t -
zar. Tro-
b a r e m 
solució?

R. F.
Són inversions 
molt grans amb períodes 
de maduració llargs. És una 
reivindicació històrica. El ca-
nal d’Urgell  des que es va es-
trenar fins que va ser rendible 
potser van passar cent anys. 
Les obres del tram principal 
van a bon ritme i crec les veu-
rem acabades en breu. 

L. D.
El Consorci Sanitari no con-
venç. Molta gent aposta per 
la reunificació, però no en 
forma de consorci. Com de-
mostrar que no fomentarà 
l’opacitat ni tampoc la priva-
tització?

R. F.
Si juntes quatre institucions 
públiques, és impossible pen-
sar que la suma d’elles no serà 
pública. La Universitat de Llei-
da algú la pensa privatitzar? 
L’Hospital de Santa Maria? Els 
quatre junts encara menys. 

L. D.
El problema és amb la forma 
de la unificació, molts apos-
ten integrar tots els CAP i 
hospitals dins l’ICS. 

R. F.
I llavors qui ho governaria? Ho 
faria Barcelona sense que les 
terres de Lleida en tinguessin 
capacitat. Quin problema hi 
ha a tenir institucions d’aquí 
governades per gent d’aquí? 
Allà són més llestos? Què vo-
len que la Universitat de Llei-
da estigui integrada dins de 
l’ICS?

L. D. 
Potser no caldria que en for-
més part. 

R. F.
Si no integrem la salut, la for-
mació i la investigació, per-
drem puntals fonamentals per 
obtenir millor assistència sani-
tària. 

L. D. 
Altres consorcis estan relaci-
onats amb casos de corrup-

ció per l’opacitat. 

R. F.
La figura ju-

rídica que 
es tria 
t i n d r à 
tots els 
controls 
p a r l a -
menta-

ris, els 
mateixos 

que ara té 
l’ICS. El be-

nefici és que 
tot el que tenim 

aquí es quedarà al terri-
tori. L’Arnau i el Santa Maria 
generen anualment paga-
ments a tercers per prestació 
sanitària per valors d’entre 6 i 
7 milions d’euros que se’n van 
a Barcelona i ara, per fi, es po-
dran quedar a casa nostra.. 

L. D.
La demarcació de Lleida és 
un territori segur?

R. F.
Absolutament. Per aquí no 
plora pas la criatura. 

L. D.
Hi ha bona sintonia entre 
Mossos d’Esquadra i Guàr-
dia urbana?

R. F.
Hi ha una bona sintonia en-
tre els quatre cossos policials. 
Tots tenen molt clar que la se-
guretat dels ciutadans passen 
per sobre de tot. 

L. D.
Amb la detenció de l’apu-
nyalador hi va haver una 
aparent pugna entre Mossos 
i Guàrdia Urbana i es va dir 
que els últims van amagar in-
formació. 

R. F.
Entre els comandaments no hi 
va haver cap pugna. Aquests 
operatius donen resultat per-
què sumen i qui troba l’autor 
no és rellevant, el que importa 
és trobar-lo. 

 L. D.
Valora el panorama informa-
tiu a Lleida. 

R. F.
Celebro que hi hagi pluralitat 
perquè la realitat s’ha de veu-
re amb estèreo.

 L. D.
És lògic que visquin de sub-
vencions? 

R. F.
Els mitjans s’han de buscar 
la vida perquè si no perdri-
en molta llibertat. Ara bé, cal 
conjuminar subvencions com a 
servei públic però preservant 
la capacitat de crítica. És im-
portant per equilibrar la resta 
de poders (legislatiu, executiu 
i judicial) que tenen tendència 
a la concentració. 
 

L. D. 
Hi ha vida després de ser 
delegat del Govern català a 
Lleida? 

R. F.
És clar. Quan algú cregui que 
jo he de deixar això em cos-
tarà 30 segons. Em trauré 
la corbata i me’n aniré a fer 
classes de física per explicar, 
per exemple, la tercera llei de 
Newton. 
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Sumant   capacitats
La muntanya i la neu 
obre els braços cada 
vegada a més persones. 
És el cas de Tavascan, 
que disposa del primer 
circuit inclusiu de neu a 
Espanya
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Sumant   capacitats

 GERARD MARTÍNEZ
 TAVASCAN

www.7accents.cat

Tavascan és la primera estació 
d’esquí de tot l’Estat espanyol 
que disposa a partir d’aques-
ta temporada d’una sèrie de 
circuits inclusius impulsats per 
Anna Vives i Eduard Jornet i 
amb el padrinatge de Kilian 
Jornet. Es tracta de posar a 
disposició de persones amb 
necessitats especials una sè-
rie de recorreguts adaptats 
per tal que siguin accessibles 
a tothom.
Aquesta és una iniciativa pro-
moguda per Tavascan, una 
petita estació de caire familiar 
situada al Pallars Sobirà, que 
ha comptat amb el suport de 
la Diputació de Lleida i el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu i que 
ha estat promoguda per la 
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Pedres en el camí 
que es converteixen 

en flocs de neu
L’Anna Vives és una noia amb síndrome de Down que ha creat la seva 

pròpia tipografia de lletra disponible per escriure en qualsevol pro-
cessador de textos com ara el Word. L’objectiu d’aquesta iniciativa de 

l’Anna, que també vol representar tot un  col·lectiu, és aconseguir difon-
dre i potenciar els valors associats a la lletra: la igualtat social i la impor-
tància del treball en equip sumant capacitats. L’Anna va començar a tre-
ballar en la seva lletra amb un equip de persones el setembre de 2011, 
aconseguint un any més tard la seva digitalització alfabètica, apta per 
escriure en qualsevol ordinador. Els recursos econòmics que s’obte-
nen de la tipografia i dels productes amb la lletra Anna es destinen 

a finalitats socials, concretament al BOX21. L’Anna va viure una 
jornada inoblidable al Gamper de 2013 després de demos-
trar-se a si mateixa i al món que un pot aconseguir el seu 

somni per moltes pedres que trobi en el camí. Així, els 
jugadors del Barça van saltar al terreny de joc amb 

el nom i el dorsal amb la seva tipografia, que ja 
s’havia fet famosa gràcies a estrelles com 

Andrés Iniesta, Jorge Lorenzo o 
Kilian Jornet.

Fundació Itinerarium, que fun-
da Narcís Vives el 2010 amb 
l’objectiu de contribuir a di-
fondre l’experiència de supe-
ració que ha viscut la seva filla 
perquè serveixi de revulsiu 
a altres persones. De fet, 
l’Anna Vives és una noia 
amb síndrome de Down 
creadora de la seva prò-
pia tipografia de lletra 
que ja va lluir el Barça i 
el mateix Andrés Inies-
ta, el seu ídol, al Gam-
per de 2013. A més, la 
Fundació vol ajudar a 
millorar la qualitat de 
vida, sobretot fomen-
tant la pràctica de l’es-
port, entre les persones 
amb més dificultats. Per 
aquest motiu, s’ha creat 
el primer circuit inclusiu 
de neu Sumant Capacitats, 
denominació que usa Itine-
rarium per als recorreguts 
adaptats a tots els col·lectius 
i senyalitzats permanentment 
a diferents punts de Catalu-
nya.  La Fundació Itinerarium 
ja disposa de sis circuits més 
de terra a la muntanya distri-
buïts per tot el territori català. 
Tavascan, però, és pioner a 
l’hora d’adaptar aquesta idea  
a esports de neu.
Les característiques d’aquests 
circuits és que són inclusius, 

és a dir, per a tots els 
públics, incloent-hi persones 
cegues, sordes, amb dificul-
tats de mobilitat, intel·lectuals 
i mentals; estan senyalitzats 
de manera permanent, i se 
situen prop de la natura amb 

l’objectiu de defensar l’esport 
a l’aire lliure en el marc d’uns 
paisatges inspiradors, tot ple-
gat sense oblidar un cert grau 
de dificultat necessària per tal 

de promoure l’esperit de su-
peració entre tots els partici-
pants.
El nou circuit de Tavascan està 
senyalitzat amb plafons infor-

matius que orienten sobre la 
direcció de les diferents dis-
ciplines esportives inclusives. 
Hi ha dos recorreguts dife-
rents de raquetes amb més o 
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A dalt, l’Anna Vives saluda des de dins de 
l’iglú. A l’esquerra, l’acte inauguració dels nous 
recorreguts inclusius.
Fotos: Dani Martínez

menys dificultat: el Circuit 6 
Rosa, amb una distància d’1,8 
km i un desnivell de +/-182 m, 
i el Circuit 6A Blau, amb una 
distància de 0,35 km i un des-
nivell de +35 m -75 m. També 
hi ha tres recorreguts d’esquí 
de fons: el Circuit 6B Verd, 
amb una distancia de  0,9 km 
i un desnivell +/-71 metres; el 
Circuit 6C Taronja, d’1,65 km i 
+/-79 m, i el Circuit 6D Groc, 
de 2,4 km i +/-109 m. A ban-
da, als circuits hi ha icones del 
mateix color que en tot mo-
ment ajuden el participant a 
realitzar-lo correctament. Per 
últim, a l’entrada de l’estació 
s’explica el projecte i el circuit 
Sumant Capacitats, que s’in-

tegra al mapa amb la resta de 
pistes, també en braille.
Per millorar l’experiència a la 
muntanya entre les persones 
amb més dificultats també 
es realitzen tallers i activitats 
complementàries a la pràcti-
ca de l’esport. Una d’elles és 
la realització entre tots d’un 
iglú, que la mateixa Anna Vi-
ves va provar el dia de la in-
auguració dels circuits. Al crit 
de “la muntanya és de tots”, 
l’Anna era l’encarregada d’es-
trenar un dels recorreguts de 
raquetes, encara que ens re-
coneixia que no és una gran 
amant de l’esquí “perquè em 
fa por caure”. Mentrestant, 
el seu germà, que l’agafa del 
braç justament perquè no cai-
gués, ens explica que “tots 
els circuits haurien de ser in-
clusius, perquè no hi ha res 
extraordinari en ells, només 
que tothom en pot fer ús amb 
uns simples retocs”.
El director tècnic dels Circuits 
Inclusius Sumant Capacitats 
és Eduard Jornet, actual di-
rector de la Volta Cerdanya Ul-
trafons i, a més, pare de Kilian 
Jornet, que juntament amb la 
campiona del món en la mo-
dalitat femenina de curses de 
muntanya, Núria Picas, són 
els padrins d’aquest projecte. 
L’Eduard ens explica que “no 
són circuits adaptats, simple-

ment en pot fer ús tothom, 
des del meu fill, el Kilian, fins 
a tu mateix, passant per per-
sones amb cadira de rodes, 
amb ceguesa parcial o total, 
amb síndrome de Down...”. 
Ara bé, la base d’aquests cir-
cuits “és la pròpia naturalesa, 
l’entorn on tenen lloc les acti-
vitats. Nosaltres no adaptem 
el territori, sinó que nosaltres 
ens adaptem a ell”. València, 
Buenos Aires i Noruega, en-
tre d’altres, inauguraran cir-
cuits inclusius en els pròxims 
mesos.
Per estrenar aquests circuits, 
no només l’Anna Vives, sinó 
també diversos nois de l’As-
sociació Down Lleida i de 
l’Associació Alba de Tàrrega 
van fer una excursió amb ra-
quetes. Molts era la primera 
vegada que tenien contac-
te amb una estació d’esquí i 
amb unes raquetes de neu. 
A més, persones amb mobi-
litat reduïda i ja expertes en 
la pràctica de l’esquí van dei-
xar provar a altres persones 
la cadira adaptada per esqui-
ar, com ara l’Aurèlia, a qui la 
manca d’equilibri i de força 
a les cames li impedia poder 
esquiar. Fins ara.



DIVENDRES 13 de FEBRER DE 201518

Una cursa 
salvavides



DIVENDRES 13 de FEBRER DE 2015 19

El Tito, l’Aleix i el Josep correran la 
Marathon des Sables per recaptar fons i 
donar a conèixer les MPS, unes malalties 
minoritàries que afecten la Mireia i la Carla

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Diuen que la solidaritat sem-
pre treu el millor de les per-
sones, creant llaços que 
trenquen l’egoisme i obrint 
portes als exclosos. El Tito 
Mullor, l’Aleix Bollo i el Josep 
Llevadot han engegat un pro-
jecte que traspassa fronteres 
amb l’objectiu de donar a 
conèixer les mucopolisacaca-
ridosis (MPS), unes malalties 
minoritàries difícils d’explicar 
i encara més difícils d’enten-
dre. Per tal de recaptar fons i 
donar a conèixer aquest tipus 
de malalties, el Tito, l’Aleix i 
el Josep correran sis etapes 
d’esforç extrem amb 250 qui-
lòmetres de cursa pel Sàhara, 
amb temperatures elevades 
de dia i sota zero de nit du-
rant deu dies. Es tracta de la 
Marathon des Sables, con-
siderada una de les carreres 
més difícils del món, que re-
córre el sud del Marroc.
Del 3 al 13 d’abril, els tres 
lleidatans  del Sícoris Club 
començaran l’aventura de 
la seva vida amb un objec-
tiu clar: ajudar dues germa-
nes bessones, nebodes d’un 
dels corredors, que pateixen 
la síndrome de Maroteaux-
Lamy, una de les malalties 
relacionades amb les MPS. 
Viuen a Bellvís i són dos dels 
nous casos diagnosticats a tot 
Espanya amb aquesta pato-
logia. Amb només 2 anys, la 
Mireia i la Carla, que ara en 
tenen 14, van ser diagnosti-
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Necessiten 
14.500 euros 
per participar 
a la Marathon 

des Sables

cades de la malaltia. Tres anys 
després van començar amb 
un tractament nou i especí-
fic, que requereix sessions 
setmanals a l’Hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida. “Tenen 
una vida normal adaptada a 
les seves possibilitats”, expli-
ca el Josep Llevadot, oncle 
de les noies. Actualment, tant 
la Mireia com la Carla estudi-
en tercer d’ESO a l’Institut La 
Serra de Mollerussa. 
Les mucopolisacaridosis 
(MPS) són desordres lisoso-
mals causats per una anomalia 
genètica. Es tracta de malalti-
es hereditàries poc freqüents 
que solen afectar infants. Tot 
i així, la Carla i la Mireia tenen 
una germana més gran que 
va néixer sense aquest desor-
dre i que no es troba afecta-
da per aquesta malaltia. Els 
símptomes característics que 
presenten els afectats són la 
hiperactivitat, els desordres 
de la son, la pèrdua de la par-
la, les deformacions físiques 
i, en alguns casos, el retard 
mental i les demències. En el 
cas de la síndrome de Maro-
teux-Lamy, entre les afecta-
cions estan les de nivell ossi 
amb estatures baixes, fetge 
i cor grans, problemes d’oï-
da, defectes de visió i pressió 
medul·lar.

Sícoris MPS
A banda de canalitzar la seva 
passió per l’esport, el Tito, 
l’Aleix i el Josep han creat 
l’equip Sícoris MPS, amb què 
correran la Marathon des Sa-
bles. Així, deixaran petjada en 
el seu entorn d’aquesta peti-
ta organització que  té com 
a finalitat promoure activitats 
d’àmbit nacional i poder arri-
bar a totes les famílies afecta-
des pel grup de malalties que 
formen les MSP. Actualment, 
l’organització MPS Espanya 
està formada per 900 socis, 
dels quals 460 pateixen les 
mucopolisacaridosis. 
La idea de participar en la 
Marathon de Sables va sorgir 
després d’una trucada que 
el Josep va fer-li al Tito, ani-
mant-lo a participar en aques-
ta cursa: “Vaig dir 
que sí, ja que per 
tot corredor, la 
Marathon des 

400.000 catalans 
pateixen una 

malaltia minoritària
El 28 de febrer se celebra el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, 
entre les quals s’hi troba la malaltia que pateixen la Mireia i la Carla. 
Segons dades del 2014, al món hi ha més de 7.000 malalties mino-

ritàries, que afecten cinc de cada 10.000 persones. D’aquestes, unes 
400.000 serien catalanes. L’existència de tantes malalties, amb pocs 

pacients per a cadascuna, les fan poc conegudes, també per als profes-
sionals de la medicina. Sovint el pacient i les seves famílies han de pas-

sar per desenes de proves i visitar nombrosos especialistes fins tenir 
un diagnòstic definitiu. Segons els estudis, les malalties minoritàries 
podrien afectar el 3% i el 4% dels nounats. L’afecció pot ser visible 

al naixement o la infantesa, però n’hi ha que no apareixen fins a 
l’edat adulta. Són malalties greus o molt greus, cròniques i ge-

neralment degeneratives. Al voltant del 80% són d’origen 
genètic, però que una persona la pateixi, no significa 
que el seu progenitor n’estigui afectat. Tot i que en 

la majoria dels casos no existeix un tractament 
definitiu, sí que es pot aconseguir una 

millora en la qualitat i l’esperança 
de vida dels pacients.

La Carla i la 
Mireia tenen 
la síndrome 

de Maroteux- 
Lamy

Sables és una carrera mítica”. 
“Primer ho feia com un rep-
te personal, però coneixent 
el cas de la Mireia i la Carla 
encara em fa més il·lusió cór-
rer-la”, comenta el Tito. 
Essent el primer equip que es 
crea per participar en aques-
ta cursa, ara “estem buscant 
espònsors per donar una part 
dels diners recaptats a l’Asso-
ciació Espanyola de les Mu-
copolisacaridosis i Síndromes 
Relacionats-MPS Espanya 
(www.mpsesp.org)”. A banda 
dels espònsors, les persones, 
empreses i entitats interes-
sades a col·laborar amb la 
causa poden fer els seus do-
natius i trobar més informació 
al blog www.lleidadessables.
wordpress.com. Tot i que en-
cara falten bastants dies per 
la cita, entitats i persones ja 
han contribuït amb la causa. 
“Tenim moltes coses enca-
ra per tancar, però donem la 
possibilitat que la gent que 
vulgui col·labori només amb 
l’Associació d’MPS. Ja ens ho 
ha comunicat una empresa, 
que vol que tots els seus di-
ners vagin a l’organització”, 
comenta el Tito. I afegeix que 
“en tot aquest projecte som 
molt aficionats, posem la mà-
xima il·lusió i les ganes inten-
tant fer-ho el millor possible”.
Independentment del que 
aconsegueixin, una part anirà 
a l’Associació, tot i que per 
participar a la Marathon des 
Sables ja han de desemborsar 
més de 14.500 euros. “La ins-
cripció de cada participant ja 
val 2.900 euros, però cal afe-
gir-hi el vol, el desplaçament i 
el material”, comenta el Tito. 
Amb una brúixola, un mirall, 
una navalla, un absorbidor 
de  verí, una manta tèrmica i 
2.000 calories per dia, l’equip 
Sícoris MPS correrà durant 
deu dies pel sud del Marroc 
juntament amb 1.497 corre-
dors més arribats de 44 paï-
sos diferents.
Són 250 quilòmetres repartits 
en sis etapes (la primera de 
30 km, la segona de 35 km, 
la tercera de 38 km, la quar-
ta i més llarga, de 80 km, la 
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Algunes de les 
sortides dels tres 
corredors lleida-
tans.
Fotos: Josep 
Llevadot i Tito 
Mullor

El 13 de març 
celebraran 
una festa 

solidària a la 
Sala Manolita

cinquena de 42 km, la sisena 
de 16 km i l’última de 18 km). 
“La més dura és la quarta, en 
la qual pots estar fins a dos 
dies, però si aconsegueixes 
arribar a temps, després tens 
un dia lliure”, comenta el Tito. 
Per preparar l’esdeveniment, 
els tres lleidatans entrenen 
entre 12 i 14 hores setmanals, 
recorrent fins a 135 quilòme-
tres. “Els caps de setmana és 
quan fem més quilòmetres, 
però entrenem tots els dies”, 
explica el Josep, que de reüll 

mira el rellotge perquè des-
prés de passar per la redacció 
de 7accents anirà a córrer du-
rant un parell d’hores. Com-
paginen l’esport a l’aire lliure 
amb sessions de gimnàs per 
tonificar la figura durant dues 
o tres hores a la setmana. Tot 
i que porten molts anys cor-
rent, van iniciar a mitjans de 
desembre un entrenament 
específic per a la Marathon 
des Sables que consisteix en 
augmentar el quilometratge 
i baixar la rutina per terrenys 
irregulars similars als que cor-
reran pel desert del Sàhara. 
“Abans esquivàvem les pe-
dres i ara les busquem”, ex-
plica el Josep. 
Entre rialles, el Tito assegura 
que el Josep corre molt més 
que ell i que té un estil únic, 
el secret del qual encara no li 
ha revelat. El que va ser una 
“equivocació” en un primer 
moment, ara és una addicció 
pel Josep. “Jo sempre anava 
amb bicicleta i un dia un amic 
em va convèncer per partici-
par en una marató. Pensava 
que no l’acabaria i que aque-
lla seria l’única que correria”, 
explica el Josep. D’aquella 
fita ja han passat nou anys i 
ara tant el Josep com l’Aleix 
i el Tito es consideren depen-
dents de l’esport. “A banda 
de ser una addició sana, et 
permet menjar el que vols i 

beure’t un parell de cerve-
ses”, comenta entre rialles el 
Tito. Després d’una dècada, 
han trepitjat les maratons de 
Nova York, Berlín, Roma, Is-
tanbul i Florència.

Festa solidària a la Sala Ma-
nolita de Lleida
Per tal de recaptar més di-
ners per a l’Associació MPS 
Espanya i difondre la idea del 
projecte, el 13 de març s’ha 
organitzat una festa solidària 
a la Sala Manolita de Lleida. 
El preu de l’entrada, que serà 
simbòlic, es destinarà a l’or-
ganització, i a banda de “gau-
dir d’una bona estona, serem 
solidaris amb una gran causa 
que s’ho mereix”, comenta el 
Tito. Molt contents amb l’es-
deveniment, anuncien que La 
Banda de Jonas ja s’ha ofert 
a tocar de forma gratuïta. Tot 
i que el projecte no està tan-
cat encara, també volen orga-
nitzar una partida de Bubble 
Soccer, una modalitat de fut-
bol molt divertida en què els 
jugadors s’introdueixen en 
una bombolla amb la qual 
van xocant, a la vegada que 
salten i roden. L’objectiu serà 
el mateix, recaptar fons per a 
les malalties minoritàries MPS 
i les seves síndromes relacio-
nades. 
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Esport   a l’aire lliure

Portar una vida saludable practicant 
esport s’ha convertit en la prioritat 
de moltes persones i fer ús dels 
espais oberts que ofereix la ciutat 
de Lleida és una bona alternativa 
als espais tancats d’un gimnàs
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L’esport practicat amb mode-
ració, sense cap tipus d’excés 
i ben dirigit s’ha convertit en 
sinònim de salut. Les recoma-
nacions mèdiques apunten 
que s’ha de trencar totalment 
amb la vida rutinària i seden-
tària per tal d’evitar proble-
mes de salut. Amb aquesta 
premissa, hi ha persones que 
volen fer esport, però no en 
un gimnàs, perquè conside-
ren que són llocs amb una 
massificació que és contra-
produent, i el fet de ser un es-
pai tancat el converteix en la 
seva principal problemàtica.
Per aquesta raó, la pràctica 
de l’esport a l’aire lliure s’ha 
convertit en la gran alternati-
va per a totes aquelles perso-
nes que volen dur a terme una 
vida plenament saludable. 
Així, els espais oberts com la 
canalització del riu Segre, els 
jardins de Jaume Magre i els 
Camps Elisis han esdevingut 
un gran centre esportiu que 
té com a particularitat estar 
limitat. En aquests llocs estan 
presents els integrants de Fit 
and Move.
“Vam voler traslladar el que 
es fa en els recintes tancats, 
com els gimnasos, a l’exterior, 
a la ciutat de Lleida. En defi-
nitiva, es tracta de fer coses 
que ja es coneixen, però a l’ai-
re lliure”, explica l’entrenador 
de Fit and Move Agustí Tre-
mosa. Així doncs, aquest s’ha 
convertit en el gran atractiu, 
tal com apunten els seus par-
ticipants. “El fet d’anar per 
diferents indrets de la capital 
del Segrià i que les activitats 
es facin en espais oberts és un 
gran estímul”, apunta Mercè 
Sorribes, mentre que María 
José Moreno explica que “un 
gimnàs és un espai tancat, 

Esport   a l’aire lliure
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amb aglomera-
cions i horaris 
més rígids, 
m e n -
tre que 
practicar 
e s p o r t 
a l’aire 
lliure su-
posa un 
bon plus de 
m o t i v a c i ó ” . 
Finalment, en la 
mateixa línia és mosta 
Raül Gironès quan diu que 
“descobrir indrets nous com 
zones que no coneixia de la 
Seu Vella o del riu fan que si-
gui molt més interessant sor-
tir de casa”.
És cert que resulta impos-
sible comparar un gimnàs 
amb l’esport a l’aire lliure, 
ja que no hi ha les mateixes 
instal·lacions ni la mateixa 
maquinària. Tot i així, sí que 
comparteixen la filosofia de 
tonificació i voler trencar amb 
la rutina diària que pot com-
portar problemes de salut. 
“Per la gent que comença en 
el món del fitnes, fer esport a 
l’aire lliure, amb classes guia-
des i en grups reduïts, és una 
manera d’iniciar-se més a poc 
a poc. S’ha de pensar que el 
que es fa amb unes manue-
lles es pot fer amb unes go-
mes elàstiques, però d’una 
manera diferent. Encara que 
també depenen dels objec-
tius establerts per a cada per-
sona”, argumenta Tremosa.

Sortir del sedentarisme
Iniciar-se en les activitats físi-
ques s’ha convertit en el pri-
mer objectiu de la gent que 
vol fer esport a l’aire lliure. 
Per a molts, sortir de la vida 
sedentària s’ha convertit en 
una prioritat i, per tant, te-
nir l’obligació de fer esport 
uns determinats dies amb un 
grup de gent et marca unes 
rutines. “Hi ha persones que 
surten a córrer, però s’ha de 
tenir molta força de volun-
tat per fer-ho sol”, manifesta 
l’entrenador Tremosa, i afe-
geix que fer-ho sota les or-
dres d’un preparador “té un 
al·licient més gran. Per això, 
també hem trobat gent molt 
preparada que busca una 
planificació guiada”.
Un exemple de les persones 
que opten pels espais oberts 
és la María José Moreno, que 
als seus 42 anys s’ha convertit 
en una esportista que aprofi-
ta els seus moments  lliures 
per fer aquelles activitats que 
la beneficien. “No volia anar 
sola i el gimnàs no m’agrada 

Trencar amb el 
sedentarisme 
és la principal 
motivació de 
les persones 

per anar a entre-
nar. A més, cre-

ia oportú que 
per començar 
a fer esport 
era millor 
fer-ho en 
grup i a l’aire 
lliure”, argu-

menta. “És un 
estímul fer acti-

vitats en grup. Un 
altre atractiu és que 

hi hagi diferents nivells i ja 
fa un any i mig que en gaudei-
xo”, afegeix.
També es pot prendre com a 
exemple el cas del Raül Giro-
nès, que està en una oficina 
assegut durant vuit hores, “i 
volia tenir una vida saludable 
amb 36 anys. Em deien que 
fes exercici, ja que seria molt 
bo per a mi, però volia evitar 
anar al gimnàs, ja que trobo 
que estan massa massificats. 
Prefereixo no estar en un es-
pai tancat per fer exercici”, 
argumenta. En relació amb 
la resta de participants, re-
flexiona que “hi ha persones 
de totes les edats. Hi ha di-
ferents nivells i això et motiva 
per voler superar-te i aconse-
guir l’objectiu. Per tant, estar 
en un grup és positiu en tots 
els aspectes, ja que, fins i tot, 
si fas alguna cosa malament, 
l’entrenador et corregeix”.

La “moda” de fer esport
En els últims anys s’ha incre-
mentat el número de per-
sones que s’han sumat a la 
“moda” de fer esport per tal 
d’estar bé de salut. Ja no és 
estrany veure persones córrer 
pels carrers de Lleida, com-
partint la via pública amb la 
resta de ciutadans. “La gent 
ha arribat a un punt de cons-
cienciació en què ha assimilat 
que ser sedentari perjudica 
seriosament la salut. Per tant, 
en l’actualitat hi ha gent que 
surt a fer esport, com es pot 
comprovar, al riu”, explica 
Tremosa. Així doncs, el perfil 
dels que surten al carrer per 
exercitar-se és molt variat,  tal 
com explica l’entrenador de 
Fit and Move.
“Sortir a caminar 
amb un grup de 
persones, de 
manera or-
ganitzada 
i amb un 
ent rena-
dor que 
et marca 
el ritme i 
et diu per 
on anar és un 
estímul”, argu-

menta Sorribes, de 57 anys. 
Per tant, “després de caminar 
6 o 7 quilòmetres, les sensa-
cions són bones. És com una 
obligació”.
D’altra banda, la tonificació 
s’ha establert com un reclam, 
de la mateixa manera que els 
reduïts costos del material 
que s’utilitza. En canvi, la me-
teorologia és el gran enemic. 
“Desembre, gener i febrer 
són els tres pitjors mesos, 
pel fred, mentre que el juli-
ol i l’agost ho són perquè fa 
massa calor. Tot i així, el més 
important és aconseguir fide-
litzar la gent i això s’acon-

segueix amb la bona 
feina i que vegin 

que hi ha un re-
sultat si vénen 
a treballar”, 
e x p r e s s a 
Tremosa.
Malgrat tot, 
a d v e r t e i x 

que “fer es-
port de ma-

nera descontro-
lada, sense saber 

com ho has de fer, és perju-
dicial. El nostre cos té uns lí-
mits i s’ha de treballar d’una 
manera específica per no so-
brepassar-los. És important 
saber què es fa, les capacitats 
que es té i el que es pot fer. 
A partir d’aquí, s’ha de crear 
un programa d’entrenament. 
En definitiva, s’ha de conèixer 
el propi cos, marcar els objec-
tius que es volen aconseguir i 
fins a on es pot arribar”.

La sensació de llibertat
En definitiva, practicar esport 
a l’aire lliure s’ha convertit en 
una alternativa eficaç al que 
es coneixia fins al moment. 
“Hi ha persones que no els  hi 
agrada fer esport en espais 
tancats. Estar fora del gimnàs 
t’aporta més confiança i una 
major satisfacció, i a la ciu-
tat de Lleida es pot anar per 
qualsevol carrer o plaça”, co-
menta Agustí Tremosa, per a 
qui el carrer pot esdevenir un 
gran centre esportiu. A més, 
reflexiona que “fer esport 
a l’aire lliure és un concepte 

Qualsevol 
espai pot ser 
aprofitat per 

practicar 
esport
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Els Camps Elisis, la ca-
nalització del riu Segre 
i els Jardins de Jaume 
Magre s’han convertit 
excel·lents espais en els 
quals fer esport a l’aire 
lliure gràcies a les se-
ves característiques.
Fotos: F. A. M.

Fer esport de 
manera 

descontrolada 
arriba a ser 
perjudicial

La sensació 
de llibertat i 
gaudir de la 

ciutat són un 
bon reclam

molt general, i per això pot 
ser un bon complement, ja 
que es pot aprofitar el que es 
coneix del treball en un gim-
nàs per fer-ho al carrer”.
Tot això porta a la conclusió 
que Lleida pot ser un bon 
gimnàs sense espais tancats si 
s’aprofiten els elements exis-
tents a la ciutat. “A la capital 
del Segrià hi ha zones adap-
tades, però queda una mica 
coix si es volguessin utilitzar 
màquines. Per aquesta raó, 
nosaltres adaptem el nostre 
material i els exercicis a la 
superfície, als arbres, fanals, 
bancs o escales, aprofitant 
allò que la ciutat ens ofereix”, 
apunta Tremosa.
En aquest sentit, Sorribes in-

dica que “pots gaudir de la 
teva ciutat i de tots els espais 
que amaga. Després d’estar 
tancada tot el dia, anar a llocs 
que t’agraden com el Castell 
del Rei-La Suda o Gardeny et 
dóna vitalitat i trobar racons 
nous malgrat ser de Lleida  és 
un estímul més afegit”, asse-
gura.
Així, Gironès indica que “el 
principal inconvenient és la 
meteorologia adversa que 
pot haver-hi, però a l’altra 
cara de la moneda està el fet 
que es practiqui esport a l’ai-
re lliure. És una manera dife-
rent de fer esport i en grup”.
Paral·lelament, també és una 
altra manera de conèixer gent 
nova i formar part d’un grup 

amb el qual gaudir més enllà 
de l’entrenament. “L’ambient 
que es crea és molt bo i, per 
això, els dies que no fem es-
port podem quedar per so-
par o fer excursions, fruit de 
les bones relacions que s’han 
fet”, comenta Raül Gironès.
Per tant, ja no existeix cap 
tipus d’excusa per no fer es-
port. Ni tan sols les mirades 
de curiositat de les persones 
que veuen la gent practicar 
esport a l’aire lliure sota la 
direcció d’un entrenador po-
den influir de manera negati-
va, perquè els espais oberts 
s’han convertit en el gimnàs 
més gran que existeix.
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tornen a marcar el Força Lleida

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els problemes extraesportius 
tornen a estar presents al For-
ça Lleida. Els acords amb la 
Paeria i la Diputació de Lleida 
no s’han materialitzat, la qual 
cosa ha provocat problemes 
de tresoreria a l’entitat espor-
tiva. Encara no han percebut 
els 75.000 euros extres pro-
mesos l’any passat ni l’avan-
çament d’una part de les sub-
vencions d’aquest 2015. Per 
aquesta raó, decideixo parlar 
amb el seu president, Félix 
González, per saber quina és 
la situació actual i què succei-
rà en els propers mesos. 

ÒSCAR BUETAS
Quin és el futur del Força 
Lleida com a club?

FÉLIX GONZÁLEZ
Hem de ser sincers. Si es re-
solen d’una vegada els acords 
que vam establir amb l’Ajun-
tament de Lleida i la Diputa-
ció de Lleida el juliol de l’any 
passat, així com l’ampliació 
de terminis del CaixaRenting, 
el futur del Força Lleida s’ha 
de veure amb molt optimis-
me. Però fa set mesos que 
esperem i comença a ser una 
mica tard. Esportivament hem 
trobat un model que funcio-
na. Sense ser els més rics de 
la competició, lluitem amb la 
resta de formacions i estem 
en condicions d’estar entre 
els cinc primers la propera 
temporada. D’altra banda, 
tenim una base que funciona 
bé i aquesta té dues potes: la 
pròpiament dita i la que està 
formada pels clubs amb els 
quals tenim convenis, on s’es-
tableix que els ajudem i això 
ens garanteix que el volum de 
jugadors de la nostra pedre-
ra sigui més gran. D’aquesta 
manera, els jugadors tenen 
una bona evolució esportiva 
i tenim una massa d’esportis-
tes d’entre 16 i 21 anys que 
poden proporcionar a l’equip 
professional un nucli dur de 
jugadors de la casa.

Ò. B.
Precisament, aquest és un 

dels vostres objectius i ja 
s’hi està treballant?

F. G.
Sí. Aquesta temporada ho 
vam fer millor que l’anterior 
i amb menys diners gràcies al 
fet que hi havia cinc jugadors 
–Simeón, Juampi Sutina, Marc 
Rubín de Celis, Gerard Sevi-
llano i Alfons Alzamora– que 
repetien. Això és important, 
perquè marquen la filosofia 
del vestidor, fan fàcil la inte-
gració dels nous i, evident-
ment, senten els colors com 
ningú. Si la propera campanya 
podem comptar amb ells i re-
novar diversos integrants de 
l’actual plantilla serà bastant 
fàcil fer un equip competi-
tiu. Això, a més, transmet un 
bon missatge als jugadors de 
la base, perquè veuen que la 
nostra gent compta i juga en 
el primer equip de la LEB Or.

Ò. B.
Malgrat tot, tens la sensació 
que la Paeria i la Diputació 
de Lleida tenen preferències 

per altres clubs de la ciutat?

F. G.
No. El que succeeix és que 
des d’un inici i fins avui es 
destinen certs diners a qüesti-
ons del passat que fan que el 
nostre club rebi menys diners. 
L’any passat es va buscar una 
fórmula que permetés arre-
glar la situació, perquè sense 
les assignacions mínimes, que 
continuen sent les més baixes 
de la lliga, era molt difícil, per 
no dir impossible, fer un club 
competitiu del qual Lleida es 
pugui sentir orgullosa, que 
tingui futur i que algun 
dia pugui estar a la 
part alta de la clas-
sificació de la LEB 
Or o, si es fan les 
coses bé i hi ha 
suport, arribi a 
l’ACB.

Ò. B.
En aquest sentit, 
teniu problemes 
per presentar un 
projecte sòlid?

F.  G .
Clar. És molt important que es 
compleixi l’acord amb les Ad-
ministracions per poder tre-
ballar a tres anys vista amb 
tranquil·litat, sabent 
que podem comptar 
amb uns ingressos, 
que podem fer con-
tractes als nostres 
esportistes de més 
d’un any i retenir 
els nostres jugadors. 
L’any passat no es 
va poder arribar a un 

acord amb 
la Pa-

eria i 

Es destinen 
diners a coses 

del passat i 
ens afecta

Falta ingressar 
part de la

temporada 
passada

Fa set mesos 
que esperem 

cobrar i 
és tard
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Els problemes 
extraesportius tornen 
a veure la llum al 
voltant del club 
lleidatà i, per això, el 
seu màxim dirigent 
dóna explicacions de 
perquè s’han produït 
i com veu el futur

la Diputació fins al 4 de juli-
ol. Si l’acord s’hagués tancat 
abans, els nostres dos millors 
jugadors no haguessin hagut 
de fitxar pel Breogán Lugo ni 
el nostre millor júnior hauria 
marxat al Fuenlabrada. Així no 
es pot continuar. Som capa-
ços de treballar i esforçar-nos, 
però sempre que fem un pro-
jecte del qual estar orgullosos 
tant nosaltres com Lleida.

Ò. B.
Llavors, no heu rebut res 
aquesta temporada... 

F. G.
Res. I a això se li ha de sumar 
el que falta de la temporada 
anterior, així que la situació és 
més greu. Hem millorat la ges-

tió augmentant els ingressos i 
fent un gran esforç per arribar 
al febrer gairebé garantint po-
der pagar les nòmines del mes 
de gener. Però tot té el seu lí-
mit. En set mesos no hem re-
but cap euro.

Ò. B.
Davant d’aquesta situació de 
remar contra corrent, com 
treballa la junta directiva?

F. G.
Tenim un acord ja establert. 
Només falta que la Paeria i 
la Diputació l’instrumentin, 
i l’únic escull és que signi la 
Fundació Lleida Bàsquet, per-
què la Caixa ja va donar el seu 
vistiplau en el seu moment. El 
club ha anat treballant en el 
futur, creant un model d’enti-
tat esportiva i una manera de 
fer les coses, així com una filo-
sofia, uns reglaments i models 
de contractació i promoció 
del bàsquet, etc. S’ha  treba-
llat molt. Ser el club que més 
aficionats té en els partits és 
fruit de molta feina.

Ò. B.
Fa uns dies, la Paeria va 
anunciar que l’acord es ma-
terialitzaria però que trigaria 
unes setmanes a pagar. Què 
sent la junta directiva?

F. G.
Les coses no es poden deixar 
per a tan tard. És tan impor-
tant el quant com el quan. 
Moltes vegades li he dit al 
president de la Diputació i a 

Durant 
l’entrevista, el 
president del 
Força Lleida, Félix 
González, va mos-
trar la seva preo-
cupació davant de 
la situació actual 
de la tresoreria de 
l’entitat esportiva.
Fotos: Dani
Martínez
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l’alcalde que nosaltres podem 
entendre que les institucions 
ens donin unes quantitats in-
feriors en relació a la resta de 
club de la LEB Or, però neces-
sitem que ens les donin segur 
i a temps, perquè si arriben 
tard serveixen molt menys. Si 
no puc planificar la lliga de la 
propera temporada al febrer, 
els diners valen la meitat.

Ò. B.
I més ara que ja es pot plani-
ficar la propera campanya...

F. G.
Els demanaria que es posin 
a treballar al dia següent, no 
després de molts mesos, per-
què el temps va en contra de 
tothom. Si volem que el Força 
Lleida sigui un club del qual 
Lleida n’estigui orgullosa, que 
sigui un model punter a la LEB 
Or i, qui sap si demà, a l’ACB, 
hem de treballar tots en la 
bona línia i no podem perme-
tre’ns el luxe de tenir proble-
mes que es poden resoldre.

Ò. B.
Com s’aconsegueix retenir 
jugadors com Greg Kahlig?

F. G.
Sobretot podent dir que el 
projecte continua amb uns 
objectius, que és segur i que 
al març se’ls pugui posar un 
contracte sobre la taula per 
a la propera campanya. Sen-
se això és impossible. S’ha 
d’afegir que el projecte sigui 
atractiu per a ells, que la seva 
estada al club i a la capital si-
gui bona i que creixin com a 
jugadors. Ara l’ambient entre 
els jugadors és molt positiu.

Ò. B.
Quin és el missatge que 
es pot transmetre tant a la 
plantilla com a l’afició?

F. G.
Confiem que l’Ajuntament i la 
Diputació compleixin l’acord 
i que el Força Lleida farà un 
projecte molt important de 
cara als proper anys.

Ò. B.
Aquesta és la tercera tempo-
rada de la junta directiva. La 
primera va ser la més dura?

F. G.
Sí, sens dubte. La primera va 
ser molt dura i és dels pitjors 
moments que he viscut a ni-
vell professional. La segona va 
ser-ho menys i la tercera està 
sent fins al moment bona, i 
esperem que continuï així. De 
fet, la temporada passada, al 

La Federació 
Espanyola 

té molts 
deures a fer

febrer ja teníem ga-
rantida la perma-
nència del Força 
Lleida a la LEB 
Or i aquest 
any l’hem 
aconseguit 
abans. Això 
d e m o s t r a 
que el que es 
treballa ser-
veix per a l’any 
següent. Cada 
temporada inten-
tem conservar el que 
fem bé i canviar allò que 
es fa malament. Tothom ho fa 
cada cop millor.

Ò. B.
Us imaginàveu fa tres anys 
aguantar i arribar al nivell 
actual?

F. G.
La veritat és que no. Fa tres 
anys vam intentar sortir del 
forat amb la major dignitat 
possible i no ens plantejàvem 
la continuïtat, perquè era difí-
cil. Es va solucionar treballant 
i fent un esforç grandiós, tant 
els socis del club com els tre-
balladors, una gran part dels 
jugadors i l’afició que ens va 
aguantar. Teníem moltes co-
ses en contra.

Ò. B.
Quin paper té l’entrenador 
Joaquín Prado?

F. G.
El seu gran mèrit, així com el 
dels integrants del cos tècnic, 
ha estat descobrir jugadors 
i treure d’ells el seu màxim 
potencial amb uns recursos 
limitats. La filosofia és fer-ho 
amb jugadors joves i amb una 
determinada manera de veu-
re les coses, a més de donar 
suport a la pedrera i jugant 
d’una determinada manera, 
de forma que la gent gaudei-
xi. Crec que estem en condici-
ons d’aspirar a la part alta de 
la classificació, si no és aquest 
any, la propera temporada.

Ò. B.
La junta directiva té la 
sensació que l’afi-
ció està cansada 
que sempre 
sorgeixin te-
mes extraes-
portius?

F. G.
Clar. L’afició 
ens està de-
mostrant, amb 
la seva assistèn-
cia als partits i el 
seu posicionament, 

que vol que 
el club tiri cap 
endavant i que hi 
hagi un bon projec-
te de bàsquet a Lleida i 
amb futur.

Ò. B.
Esteu esperançats?

F. G.
Sí, però fa falta poder dir que 
tot està resolt i anem cap en-
davant. Ara tenim un model 
consolidat i hem après molt. 
El món del bàsquet actual no 
té res a veure amb el del pas-
sat. Sabem a què i com jugar 
i tenim menys llast del passat 
que ens condicionava, com 
poden ser les males experi-
ències de jugadors, represen-
tants, patrocinadors, Federa-
ció o institucions. Poc a poc 
es va oblidant el passat i co-
mencem a tenir bones experi-
ències amb tothom. Per tant, 
cada cop és més fàcil i anem 
més en la línia que volem.

Ò. B.
Assenyala’m una cosa bona 
del club i una dolenta...

F. G.
Com a 

bona, la 
capa-
citat 

que 
té l’entitat d’adaptar-se a les 
circumstàncies i de sobrepo-
sar-se als problemes. D’altra 
banda, com a negativa, el fet 
de ser molts joves, és a dir, te-
nir només tres anys d’història.

Ò. B.
Com és la relació amb la Fe-
deració Espanyola de Bàs-
quet?

F. G.
La relació és bona i correcta, 
pensant que la Federació és 
casa nostra, ja que viu del que 
paguem. Però penso com al-
tres clubs de la nostra lliga i 
també d’altres categories: la 
Federació ha de fer un esforç 
per adaptar-se a la situació del 
país, ha de donar més suport 
als clubs, reduir els costos que 
hem de sufragar i s’ha de con-
vertir en una entitat que ens 
ajudi a tirar endavant el bàs-
quet tant aquí com a Espanya. 
Té molts deures a fer. De fet, 
crec que els clubs hem fet un 
gran esforç per adaptar-nos a 
la situació d’ajustar els nostres 
costos, models i sobreviure, i 
la Federació encara ha de fer-
ho.

Ò. B.
Vist des de fora, pot fer la 
sensació que la Federació 
Espanyola de Bàsquet no es 
pren seriosament la LEB Or, 
veient que per competir els 
costos són elevats, el calen-

dari és estrany...

F. G.
Evidentment, nosaltres li de-
manaríem molt més. Estem 
disposats a ajudar en la pro-
moció del bàsquet i a estar 
amb els equips de divisions 
inferiors i humils. Podem col-
laborar en molts aspectes. 

Ò. B.
De fet, també pot semblar 
incomprensible que un equip 
que ascendeix per mèrits es-
portius no ho pugui fer per 
qüestions econòmiques...

F. G.
Sí, però això és impossible 
canviar-ho. El que és veritat 
és que si volem tenir un club 
d’elit, el Força Lleida ha de 

Un avançament de 
les subvencions que 

triga a arribar
La Paeria i la Diputació de Lleida van anunciar en el seu moment que 
avançarien part de les subvencions del 2015 perquè l’Actel Força Llei-
da tingués liquiditat i, per tant, pal·liar el bloqueig de l’ajuda extra de 
75.000 euros que les dues entitats van pactar el juliol de 2014. A més, 

estan pendents que el Lleida Bàsquet SAD signi el seu consentiment per 
renegociar el lloguer del pavelló Agnés Gregori amb CaixaRenting. Cal 
recordar que el Força Lleida té acordats uns convenis, que encara estan 
pendents de signar, pels quals percep 135.000 euros de l’Ajuntament 

i 90.000 euros de la Diputació. De fet, l’avançament per part de 
l’Ajuntament de Lleida podria ser d’uns 67.000 euros, mentre que 
per part de la Diputació podria estar al voltant dels 65.000 euros. 

Tot i així, l’entitat esportiva ilerdenca no ingressarà res de les 
dues institucions fins a finals de febrer, la qual cosa significa 

que hauria de cobrir les despeses que estaven progra-
mades amb el segon termini de San Miguel, el qual 

és de 40.000 euros. Malgrat tot, el vestidor 
manté la calma i la junta directiva confia 

poder pagar les nòmines del mes 
de gener.

És tan 
important 

el quant 
com el quan
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col·laborar amb la resta de 
clubs de la demarcació. 

Ò. B.
Arran de la multa de 800 
euros imposada per la Fede-
ració Espanyola de Bàsquet 
per no pagar l’arbitratge, 
s’han refredat les relacions?

F. G.
Les relacions són bones. No 
ens agrada que ens sancionin 
i creiem que no hauria de ser 
així, però si per desgràcia te-
nim problemes de tresoreria 
que no són per culpa nostra, 
qui abans deixarem de pagar 
serà la Federació Espanyo-
la de Bàsquet, perquè és qui 
ens ha d’ajudar i és el menys 
dolent pel club. Les entitats 
paguem i, si no ho fem, tenen 

els avals per executar els pa-
gaments amb totes les garan-
ties, així que poden perfecta-
ment ajudar-nos a finançar el 
pressupost. Si l’Ajuntament i 
la Diputació no ens dóna els 
diners que vam acordar en el 
seu moment, no podem fer 
una altra cosa. A més, tam-
poc fem competència deslle-
ial a d’altres clubs, ja que no 
deixem de pagar per fitxar un 
jugador de la pedrera d’una 
altra formació. Hem de pagar 
autocars, hotels, jugadors, 
treballadors del club, etc., i és 
la nostra prioritat. Crec que la 
Federació ho entén perfecta-
ment.

Ò. B.
Passant al tema esportiu, és 
un orgull com s’està compor-

Al març 
s’haurien de 

plantejar 
renovacions

Per estar a 
l’ACB hem de 

treballar en 
la bona línia

tant l’Actel 
Força Llei-
da a la 
compe-
tició...

F. G.
Joaqu-
ín Pra-
do ha fet 
la millor 
plantilla de 
les tres tempo-
rades. Des de l’inici 
va ser un equip que ens 
va agradar molt, perquè el 
Joaquín i el seu staff era mi-
llor que l’any anterior, hi havia 
cinc jugadors que repetien i 
que considerem de casa i els 
efectius que es van incorpo-
rar eren del perfil que nosal-
tres volíem. El cos tècnic ha 

aconseguit que la integració i 
jugar en equip vagi més ràpid 
que en campanyes anteriors i 
que en cada enfrontament el 
protagonisme el tingui un ju-
gador diferent. De fet, quan 
va arribar el moment més 
complicat de la lliga, amb els 
rivals més durs, es van produir 
lesions dures, i quan s’ha re-
cuperat la formació, aquesta 
ha tornat a triomfar. Si les le-
sions ens respecten i podem 
tenir tot l’equip disponible, 
en els propers partits crec 
que ho passarem bé i gaudi-
rem, ja que tots els membres 
del vestidor tenen ambició, 
gaudeixen i es respira un gran 
ambient.

Ò. B.
Consideres que el calendari 
de la LEB Or és massa curt?

F. G.
Sí. Per aquesta raó, l’any pas-
sat vam fer una carta de su-
port a la continuïtat de l’Ou-
rense a la competició. Aquest 
any hi ha quinze clubs i ens 
agradaria una lliga de sete a 
divuit equips, perquè seria 
l’ideal. Esperem que la prope-
ra campanya ja en tingui set-
ze, i si fossin 18, encara millor. 
Pel que fa al play-off, està bé, 
però les distàncies fan que si-
gui complicat jugar. Pensa 
que els cinc primers estan 
molt lluny, per tant, surt car 
participar-hi. Així doncs, per 
la composició, es juguen mi-
llor si estàs entre els cinc pri-
mers. A la junta directiva ens 
agradaria que l’Ajuntament i 
la Diputació actuïn immedia-
tament per poder transmetre 
un missatge de continuïtat a 
tothom i que l’equip vagi a 

aconseguir la cinquena 
posició.

Ò. B.
De la base 

t a m b é 
n’esteu 
molt or-

gullosos...

F. G.
Molt. La filosofia és que a la 
pedrera no l’afecti els proble-
mes que hi hagi a la tresore-
ria del primer equip del club 
i ho hem complert. La base 
està ben organitzada i hi ha 
uns bons responsables per tal 
que tiri endavant. Creiem que 
la nostra base ha de ser de la 
màxima qualitat i hem de tenir 
la millor pedrera de la provín-
cia, per tant hem de millorar 
contínuament. Aquest any el 
club es va marcar un salt im-
portant i el proper any farà el 
mateix. La nostra forma de ser 
és compatible amb la resta de 
club, amb els quals hi ha una 
ajuda mútua.

Ò. B.
En aquest sentit, els acords 
són fonamentals...

F. G.
Sí. Preferim acords amb pri-
mers equips de diferents ca-
tegories abans que un Força 
Lleida C, per exemple. Per 
això, a partir de preinfantil, 
la nostra regla és que només 
tinguem un equip per catego-
ria i any. D’altra banda, volem 
intentar que aquella formació 
competeixi amb els equips de 
fora de Lleida, i és qüestió de 
temps que es pugui aconse-
guir, perquè la pedrera de la 
província lleidatana és bona i 
encara pot millorar molt. Crec 
que és fonamental que hi hagi 
un equip que marqui el camí i 
transmeti il·lusió, ja que això 
facilita el treball de tota la de-
marcació.

Ò. B.
L’afició, irreprotxable ...

F. G.
Lleida té una afició d’ACB. 
Com és lògic, el que ens de-
mana és serietat, continuïtat 
i projecte. Això és el que in-
tentem aconseguir. Però, d’al-

tra banda, el Força Lleida 
serà el que vulguem 

que sigui entre 
tots, és a dir, 

l’afició, les 
institucions, 
les empre-
ses del 
territori i 
el que el 
club tre-
balli. Si no 

pensem que 
és un treball 

de tots, no fa-
rem res.
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Un final 
‘made in’ Lleida 
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El singular director i productor de cinema 
Albert Serra roda el final de la seva nova 
pel·lícula als voltants de Lleida. “Es una 
producció molt coral. Hi ha una quinzena 
d’actors”, avança

Un final 
‘made in’ Lleida 
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Una vegada més, Lleida torna 
a convertir-se en un escena-
ri de pel·lícula. El productor 
i director de cinema, Albert 
Serra, ja es troba a les rodali-
es de la capital del Segrià per 
rodar algunes de les escenes 
que compondran el final del 
seu nou film.
La Masia Sant Jordi de Mollé, 
que forma part del patrimoni 
cultural de la Fundació Sori-
gué, ja alberga l’equip de ro-
datge, que hi romandrà fins al 
dia 18 d’aquest mateix mes, 
quan s’espera que acabi el ro-
datge de la pel·lícula.
Singularity és el nom d’aquest 
nou treball de Serra. “Un pro-
jecte totalment fantasiós, 
mescla de diferents temps, 
temes i atmosferes amb un 
nexe comú, el món de la mi-
neria i la indústria. Un viatge 
a través del temps que de-
semboca amb l’arribada d’un 
món contemporani en el qual 
la indústria ja ha aconseguit 
un nou grau de sofisticació”; 
així és com el propi director 
es va referir al seu projecte, 
al qual també es va animar a 
definir com un contrast entre 
imatges antigues i modernes, 
en què diferents perso-
natges i històries 
s’entremesclen, 
mitjançant un 
tractament 
plàstic molt 
elaborat.
El rodatge 
del film, en 
el qual han 
pa r t i c ipa t 
prop d’una 
vintena de per-

sones, va donar els seus pri-
mers passos al sud d’Irlanda, 
on ja s’ha registrat gran part 
del seu metratge. “No sabia 
on anar, però com que treba-
llo amb actors no professio-
nals sempre intento buscar un 
lloc aïllat que netegi una mica 
el cervell de la gent, acostu-
mada a la seva vida quotidia-
na. Mentalment, entren en un 
altre món i això es tradueix en 
l’ambient espiritual que respi-
ren els personatges i les imat-
ges”, explicava Serra.
I d’Irlanda a Lleida. Mes con-
cretament, a les instal·lacions 
de Sorigué, en les quals Serra 
sembla haver trobat les loca-
litzacions que tenia en ment 
per acabar la seva obra. Així, 
el rodatge es repartirà en-
tre els edificis del projecte 
PLANTA i la Masia, ambdues 
pertanyents al patrimoni de 
la Fundació. “La col·laboració 
amb Sorigué ha estat una ca-
sualitat absoluta. Jo buscava 
un lloc on poder rodar imat-
ges d’una indústria tecnolò-
gica més moderna, i ells me 
les van facilitar. De seguida 
es van entusiasmar amb el 
projecte. A més, en el cas 
de la Masia, ens han ofert la 
possibilitat de rodar i viure al 
mateix lloc. Això és quelcom 
molt difícil en el món del cine-
ma i que ens facilita molt les 

coses”.
Així doncs, ens 

trobem davant 
d’una ambici-

osa proposta 
audiovisu-
al, mescla 
d’art i cine-
ma, forma-
da per una 

sèrie de pan-
talles i projec-

cions simultàni-

es que posaran al servei de 
la ment de l’espectador un 
mix d’imatges a través de les 
quals haurà d’obrir-se camí. 
“El fet de tractar-se d’una 
instal·lació de diverses pan-
talles ha condicionat en part 
la forma de rodar. Així és més 
divertit poder fer el que em 
dóna la gana. Després ja es 
veurà si té sentit i si encaixa 
o no. És una forma de treba-
llar diferent. Serà curiós veure 
com s’organitza la ment del 
visitant quan estigui enmig 
de la instal·lació”, apuntava 
Serra.
La presidenta de Sorigué, 
Anna Vallès, ha explicat que 
ha estat una experiència molt 
interessant i casual, que s’ha 
gestionat en quinze dies: “Es-
tem molt contents de tornar 
a tenir el món del cinema a 
Lleida. Vam començar amb 
Wim Wenders, després amb 
el projecte Moviement i ara 
estem treballant en el projec-
te de l’Albert Serra, que ens 
ha permès tornar a col·locar 

Lleida dins el mapa de l’art 
contemporani a Catalunya”.
A més, Singularity ha estat es-
collit per l’Institut Ramon Llull 
entre una vintena de projec-
tes per representar la cultura 
catalana a la Biennale di Ve-
nezia. “Es tracta d’un apara-
dor formidable per mostrar la 
creativitat i el talent de casa 
nostra”, explicava el cap de 
l’àrea de creacions de l’Insti-
tut Ramon Llull, Damià Martí-
nez.
Per la seva banda, el singular 
director de cinema també ha 
proporcionat informació del 
que serà el seu proper projec-
te. Es tracta d’una pel·lícula 
de ficció convencional sobre 
el món de l’art contempora-
ni. “Fa molt temps que estic 
intentant fer-la i sé que s’aca-
barà fent. Almenys així ho 
espero, vaja. Vaig escriure’n 
el guió i ara estem buscant fi-
nançament. I’m an artist serà 
el seu títol.
Original de Banyoles, Albert 
Serra va néixer el 1975. És 

un dels directors de cinema 
catalans més coneguts inter-
nacionalment. Amb 18 anys, 
va decidir traslladar-se a Bar-
celona per estudiar Filologia 
Hispànica i Teoria de la Litera-
tura Espanyola, així com tam-
bé Historia de l’Art. El 2003 
va rodar la seva primera pel-
lícula, Crespià, the film not 
the village, que no va arribar 
a estrenar-se comercialment. 
Honor de cavalleria (2006), la 
seva segona pel·lícula, es va 
presentar al Festival Internaci-
onal de Cinema de Cannes de 
2006. A més, es va emportar 
el V Premi Barcelona de Cine-
ma a la millor direcció novell. 
A aquestes els van seguir la 
premiada El cant dels ocells 
(2008), El senyor ha fet en mi 
meravelles (2011), Història 
de la meva mort (2012) i Els 
tres porquets. Tanmateix, el 
2009 Serra es va convertir en 
icona del nou cinema d’avant-
guarda de la Quinzaine donis 
Réalisateurs del Festival de 
Cannes.

‘Singularity’ 
representarà 

la cultura 
catalana a 

Venècia
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A dalt, la Masia Sant Jordi de Mollé. A 
l’esquerra, Albert Serra al costat d’Ana 
Vallés i Damià Martínez.
Fotos: Dani Martínez

filmografia

premis

V Premi 
Barcelona de Cine 
2006. Millor director novell 
per la Crespià, the film not 
the village.

Premi Gaudí 
2009. Millor pel·lícula per El 
cant dels ocells.

Premio
Leopardo de Oro
2013. En el Festival de cinema 
de Locarno per Història de la 
meva mort.

Crespià, the film 
not the village
2003. No estrenada comerci-
alment en sales.

Honor de 
cavalleria
2006. El Quixot i Sancho apro-
fundeixen en la seva amistat.

El cant dels ocells
2008. Els tres Reis Mags viat-
gen a la recerca del Messies, 
que acaba de néixer.

El senyor ha fet en 
mi meravelles
2011. L’equip d’Honor de ca-
valleria decideix fer una nova 
pel·lícula a La Mancha.

Història de la 
meva mort
2012. Barrejant del mite de 
Dracula, Casanova i els lliber-
tins del segle XVIII.

Els tres porquets
2012. Lectura en alemany de 
textos sobre Goethe, Hitler i 
Fassbinder.
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Crònica d’un intent 
de confluència per 
canviar la Paeria
Cap al maig de 2013 vaig ater-
rar al Comú de Lleida. Després 
de molts anys d’activisme en 
diferents moviments socials de 
Barcelona, al meu retorn a Llei-
da em trobava un grup de gent 
amb qui compartíem la idea 
que, essent necessària la mo-
bilització social, per canviar les 
coses calia fer un pas més enllà 
per actuar també en el camp de 
la política institucional. Si la polí-
tica tradicional no responia a les 
demandes socials, calia canviar 
la política tradicional. I l’àmbit 
municipal era un espai idoni: 
perquè és el més proper a la 
gent i perquè, a Lleida, la situa-
ció després de 35 anys de PSC 
era especialment decebedora. 
No existia Podem; no existia 

Procés Constituent; ERC, ICV-
EUiA i la CUP estaven fora de la 
Paeria; les Marees i la PAH, en-
tre d’altres, demostraven que a 
Lleida hi havia molts problemes 
i molta gent que no s’empassa-
va l’estafa que han anomenat 
crisi. I vam pensar que per acon-
seguir un canvi real a Lleida, 
per mobilitzar part del 50% de 
gent que no havia anat a votar 
en les darreres eleccions muni-
cipals, per donar representació 
als més de 6.000 vots a partits 
d’esquerra que havien quedat 
sense representació a la Paeria, 
calia unir forces. Així va néixer 
el Comú de Lleida, com una 
plataforma de gent que volia 
construir una candidatura per 
a Lleida on col·laboressin per-
sones de moviments socials, de 
partits polítics, de la ciutadania 
indignada; gent que compar-
tíssim el que vam anomenar un 
consens de mínims basat en la 
idea de fer política orientada al 
bé comú, amb transparència i 
des de la participació.
Vam començar parlant amb 

gent de moviments socials, des 
de les Marees multicolors fins 
a moviments cristians de base. 
Vam anar a la coordinadora de 
marees per veure com es valo-
rava la idea d’implicar-se en po-
lítica, no de la mà d’un partit po-
lític, sinó per col·laborar a crear 
una plataforma unitària. Alguns, 
especialment aquells activistes 
que formaven part, també, de 
partits polítics, van argumen-
tar durament contra la mera 
idea de parlar del projecte del 
Comú. Altres van raonar més 
pacíficament contra el perill de 
vincular moviments socials a un 
determinat grup polític, enca-
ra que el Comú no fos exacta-
ment un grup polític sinó una 
plataforma ciutadana per bastir 
un projecte transversal. En tot 
cas, vam entendre que no era 
viable, que no era bona idea, 
implicar els moviments socials 
com a tals en el projecte, per no 
comprometre la independència 
política d’aquests grups, tot i 
que sí es podia comptar amb la 
implicació d’algunes de les per-

sones que en formaven part.
El següent pas va ser anar a par-
lar amb els partits polítics. Nos-
altres érem gent sense militàn-
cia en partits, sense experiència 
en la gestió política i, encara 
que no ens agradaven moltes 
coses de les estructures dels 
partits i de les polítiques que 
havien fet o havien consentit, 
sabíem que compartíem mol-
tes coses, especialment amb els 
seus votants, i valoràvem la seva 
experiència, greus errors inclo-
sos -d’alguns més que d’altres. 
Vam convocar una taula de par-
tits amb un criteri el més inclusiu 
possible (encara que a alguns, a 
mi entre ells, ens semblés una 
mica massa generós). Hi vam 
convidar a ERC, NEC, ICV, EUiA, 
CUP, Pirates de Catalunya i un 
jove Procés Constituent. Tots 
van acceptar la invitació a seu-
re junts en una taula tret de la 
CUP, que des de l’inici va deixar 
clar que no participaria de cap 
manera en un espai on hi hagu-
és els partits que havien estat al 
costat del PSC en el govern de 

la ciutat. De la taula de partits 
en va sortir:
- la constatació que els progra-
mes polítics eren en gran me-
sura coincidents, que era fàcil 
construir un programa compar-
tit en aspectes fonamentals i 
que el Comú ha adoptat com a 
marc programàtic;
- certes reticències dels par-
tits polítics a acceptar formes 
d’organització assembleàries o 
massa horitzontals;
- diferències en quant a la pos-
sible fórmula electoral, amb la 
gent del Comú més partidària 
de l’agrupació d’electors, consi-
derada més propera a l’esperit 
ciutadà de base, i els partits més 
favorables a la coalició electoral, 
més propera a la pròpia tradició 
dels partits i considerada més 
útil per obtenir espais de poder 
a la Diputació.
Més enllà d’aquestes diferèn-
cies, ERC va manifestar que no 
veia clara una coalició o agru-
pació d’aquest tipus, on molta 
gent manifestava dures críti-
ques al paper d’ERC al tripartit i 
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Quatre esquerres i un funeral
A l’Ajuntament de Lleida no 
hi ha rastre de les esquerres. 
Desconec si aquesta mancança 
es produeix en gaires consisto-
ris catalans, però de ben segur 
que no amb la virulència de la 
capital del Segrià i la ciutat que 
dóna nom a una de les quatre 
províncies de Catalunya. Fa 
quatre anys van quedar-ne fora 
ERC, ICV i CUP, els tres partits 
més representatius de l’esquer-
ra catalana. En definitiva, un fet 
totalment inaudit que deixava 
la Paeria ens mans de la dreta, 
representada pel Partit Popu-
lar, Convergència i Unió i Àngel 
Ros. D’això se’n diu majoria ab-

soluta i la resta són ximpleries!
La tebiesa de Joan Ramon Za-
ballos com a cap de l’oposició 
-i actualment de Toni Postius- i 
d’un acomodat PP ha estat pal-
pable, per exemple, en la manca 
de crítiques per part d’ambdós 
partits en un tema tan clamorós 
com la mala gestió de l’Ajunta-
ment, provada pel Comú, en re-
lació amb els radars de la ciutat. 
La dreta unida mai no serà ven-
çuda, i és que tots semblen molt 
a gust en els papers que els ha 
tocat interpretar al llarg dels 
darrers quatre anys, un paper 
que, amb aquest pas, seguiran 
brodant el pròxim mandat.

Mentrestant, les esquerres, tra-
dicionalment més desunides 
que la dreta (per això, habitual-
ment, ens referim a esquerra i no 
a esquerres i diem dreta en lloc 
de dretes), han continuat fent 
el que millor saben, és a dir, tot 
allò que està a les seves mans 
per no guanyar unes eleccions. 
Tanmateix, Esquerra, Iniciativa, 
CUP i Comú (per anomenar les 
quatre forces més representati-
ves) s’entesten a mimetitzar els 
mateixos pecats capitals de la 
dreta, sobretot en el cas dels 
personalismes. Com tenen la 
barra de criticar el (des)govern 
personalista de Ros quan justa-

ment en els egos personals -i en 
els interessos de partit- hi tro-
bem el perquè de la desunió de 
les esquerres? Entenc que les in-
tencions del Comú eres bones, 
però utòpiques. ERC i ICV aspi-
ren a la Paeria i, fins i tot, a la 
Diputació. La CUP es troba cò-
moda a l’oposició, representada 
pels mateixos de sempre i sense 
acabar d’apostar per un projec-
te guanyador. I Podem, que ha 
fet un “no podem” en tota regla 
a les primeres de canvi. Un front 
comú de les esquerres? Potser 
sí, però per donar-se el condol 
mútuament el dia després del 
24 de maig. Descansin en pau.
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i en el suport a CiU a la Genera-
litat. I que, tenint en compte la 
dinàmica política nacional, més 
aviat apostaven per presen-
tar-se sols o en aliança amb els 
sectors més catalanistes foragi-
tats del PSC. Posició semblant a 
la de NEC.
ICV va mantenir una actitud 
ambigua. Si bé des de l’inici va 
manifestar que veia el projecte 
del Comú com quelcom imma-
dur i poc viable, que en cap cas 
va ajudar a fer madurar, va se-
guir participant a les reunions, i 
membres del partit van anar ve-
nint a les assemblees del Comú. 
Fins i tot van proposar de parti-
cipar en el projecte si s’assegu-
rava un lloc de lideratge al seu 
cap de llista. No els va convèn-
cer, en canvi, la idea d’haver de 
ser un més en un procés de pri-
màries obertes i en un assem-
blea on s’expressaven bastants 
crítiques a ICV.
EUiA va tenir des del comen-
çament una actitud més que 
positiva, participant activament 
en les assemblees del Comú i 
defensant la fórmula de l’agru-
pació d’electors com un primer 
pas per demostrar la voluntat 
d’introduir canvis radicals en la 
manera de fer política, des de la 
participació.
Pirates de Catalunya va engres-
car-se també de forma decidi-
da en un projecte on hi veien 
reflectides moltes de les idees 
bàsiques d’un partit que té la 
transparència i la participació 
directa com a eixos fonamen-
tals. I el seu treball dins el Comú 
segueix sent valuosíssim.
Procés Constituent va acom-
panyar també el procés que, a 
nivell municipal, compartia filo-
sofia amb el seu projecte per 
a Catalunya. Molta gent del 
Comú és membre també del 
Procés i, a l’inrevés, molta gent 
del Procés està col·laborant ac-
tivament al Comú, encara que 
com a organització no han aca-
bat de prendre una decisió da-

vant el panorama de divisió que 
es dibuixa a Lleida.
I la CUP? Després de rebutjar 
la invitació del Comú de seure 
a debatre amb altres partits i 
després que militants o simpa-
titzants seus presents en mo-
viments socials bloquegessin 
qualsevol debat sobre el Comú, 
la CUP ens va convocar, no per 
respondre a la proposta del 
Comú, sinó per presentar-nos 
una nova proposta de CUP-Ar-
ran-SEPC per impulsar una altra 
plataforma “unitària i rupturis-
ta”, que, ara sí, integrés movi-
ments socials i que exclogués 
qualsevol partit que hagués tin-
gut responsabilitats de govern 
–és a dir, a la pràctica, que ex-
clogués a tots els partits tret de 
la pròpia CUP i dels més petits 
o de l’acabat de néixer Podem. 
Tot i que a alguns ens disgustés 
aquesta actitud de la CUP de 
muntar una nova assemblea (la 
seva assemblea) menystenint 
el debat i la feina de la que ja 
existia, des de l’assemblea del 
Comú es va decidir explorar 
les vies de confluència amb 
aquesta nova plataforma que 
esdevindria la Crida. Vam anar-
hi per aportar el treball de més 
d’un any, les propostes de pro-
grama, d’organització, la xarxa 
comunicativa bastida en aquest 
període. Vam anar a explicar-hi 
que ens semblava que una rup-
tura real de la política clientelar, 
privatitzadora i poc transpa-
rent de Lleida només es podria 
aconseguir amb la unió de dife-
rents, amb la voluntat de bastir 
majories àmplies. Que la fór-
mula de l’agrupació d’electors, 
un codi ètic exigent i fórmules 
d’organització participatives i 
horitzontals ens semblaven ei-
nes per garantir noves maneres 
de fer política, sense exclusions 
a priori però amb fortes exigèn-
cies per qui en volgués formar 
part. Vam voler obrir un debat 
sobre les línies roges marcades 
per l’assemblea Lleida 2015-Cri-

da. I no vam poder.
Després de 20 anys participant 
de moviments assemblearis, no 
vaig entendre (ni entenc encara) 
que un debat d’aquesta impor-
tància es resolgués a l’assem-
blea de la Crida plantejant una 
votació, que ni tant sols estava 
prevista a l’ordre del dia, per 
ratificar el punt de partida de 
la proposta CUP-Arran-SEPC 
en oposició al projecte Comú 
(exclusió a priori d’ICV i ERC, 
anticapitalisme com a tret de-
finidor). Jo havia après que 
l’assemblearisme es basava en 
buscar el consens a través del 
debat, evitant votacions on l’ar-
gumentació i el convenciment 
se substitueix per la força de 
majories numèriques. I ara tro-
bava que un moviment que es 
diu assembleari, de cop, a la 
primera de canvi, liquidava el 
conflicte forçant una votació 
per deixar clar que la idea del 
Comú (construcció de majories 
àmplies per provocar una rup-
tura real de 35 anys de PSC, de 
siuranisme i rosisme a Lleida) no 
cabia a la Crida (que posa com 
a prioritat la puresa ideològica 
rupturista, encara que suposi 
mantenir l’status quo on els pri-
vilegiats manen i els anticapita-
listes protesten des de l’oposi-
ció). OK, entesos. Compartim 
en gran mesura propostes po-
lítiques, però l’estratègia és ben 
diferent.
Enmig de tot, queda encara 
l’aparició de Podem. Notícia es-
perançadora per a molta gent 
del Comú, que veiem Podem 
com un projecte semblant al 
nostre, amb voluntat de gua-
nyar per canviar la política i les 
polítiques, amb voluntat d’unir 
gent compromesa en la indig-
nació i l’acció, més enllà de la 
seva adscripció passada a una 
partit o un altre. Aire fresc. Es-
tranyament, però, la sintonia 
inicial es va anar estovant. Dins 
Podem Ciutat de Lleida hi ha 
gent que participa a la Crida i 

gent que participa al Comú. En 
la votació que van fer per deci-
dir-se per un dels dos projectes 
va guanyar, per un estret mar-
ge, l’opció Comú. Davant els 
resultats, Podem, junt amb un 
Procés Constituent també des-
concertat davant la disjuntiva, 
van intentar tornar a seure Crida 
i Comú per mirar de fer confluir 
els dos processos. Al Comú ens 
va semblar bona idea. Però es 
van topar amb la negativa de 
l’assemblea de la Crida de tor-
nar a entrar en el debat. Malgrat 
el resultat de les votacions a Po-
dem i malgrat aquesta negativa 
de la Crida a explorar de nou 
possibles consensos, mentre al 
Comú esperàvem els companys 
de Podem per veure en què es 
traduïa la seva decisió, ajustada, 
de col·laborar amb nosaltres, 
alguns càrrecs destacats de 
Podem Lleida participaven acti-
vament a la Crida. I quan final-
ment, l’executiva de Podem ha 
vingut al Comú ha estat per dir-
nos que no gosen apuntar-se al 
Comú, perquè els sembla que 
la fórmula d’agrupació d’elec-
tors (que requereix de 1.500 
avals) no els assegura poder 
estar a les eleccions. Allà on es-
peràvem mans i il·lusió per sortir 
al carrer per aconseguir aquest 
suport i implicació ciutadana, 
ens hem trobat amb el mateix 
discurs d’altres partits polítics: 
sou molt macos, però sense les 
fórmules i estructures de partit 
no ens assegurem l’èxit. Pode-
mos a Lleida creu que No Pot 
convèncer la ciutadania que el 
canvi, que la ruptura és possible 
si la gent ens impliquem per 
aconseguir-la. I de fet, ni tan 
sols ho ha intentat.
I així estem ara. La gent del 
Comú seguim sent un grup de 
ciutadans no adscrits, sense si-
gles al darrera, ni al costat, ni al 
davant. Sense gairebé cap par-
tit (Pirates i EUiA a banda) que 
estigui disposat a arriscar-se a 
sumar pel Comú. Tots lamen-

tant en els mitjans i xarxes la 
desunió, tots parlant de con-
fluència, però sense fer cap pas 
per aconseguir-la, sense cedir 
en les senyes d’identitat i en el 
objectius de partit en favor de 
les idees que tenim en comú.
La gent del Comú sabem que 
també nosaltres ens hem equi-
vocat, que el nostre convenci-
ment a voltes s’ha pogut con-
fondre amb “xuleria”; que la 
nostra voluntat de construir un 
projecte obert i col·lectiu ha ge-
nerat certa ambigüitat. Que les 
nostres ganes de tirar endavant 
i dir les coses clares i a la cara 
ha pogut resultar agressiva i de-
sencertada en algun moment. I 
que no hem sabut valorar prou 
les dinàmiques nacionals i al 
seva influència sobre les deci-
sions dels partits a nivell muni-
cipal. Segurament, hem trigat 
a sortir al carrer, immerses com 
estaven en aquest desgastador 
debat amb partits polítics.
I ara se’ns planteja una disjun-
tiva. Abandonar la idea de pre-
sentar una candidatura i tornar-
nos-en a casa, o a un dels partits 
o marques blanques existents 
(tot i que, més d’una n’hem aca-
bat tipes). O seguir endavant 
amb el treball per presentar una 
agrupació d’electors. La respos-
ta que estem trobant al carrer, 
fora dels cercles polítics esta-
blerts, en la nostra campanya 
de recollida de suports i de de-
núncia de la gestió de la Paeria 
ens anima a fer-ho. Com dèiem 
fa una colla d’anys, un altre món 
és possible, i una altra Paeria 
també. I la confluència dels qui 
hi creiem hauria de ser també, 
encara, possible. Veurem com 
evoluciona....

LAURA BERGÉS
COMÚ DE LLEIDA
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Publicitat per 50.000 euros l’any
Grenoble és una ciutat 
coneguda com la ca-
pital dels Alps fran-
cesos. Està envoltada 
en aquestes èpoques 
hivernals de muntanyes 
nevades, i és el paisatge 
natal d’Stendhal, qui deia 
que es podien veure des de 
qualsevol carrer de la seva 
ciutat. Hi ha una síndrome 
que porta el seu nom, sín-
drome d’Stendhal, causada 
per una acumulació de belle-
sa en el context de qui està 
fruint d’un gaudi estètic. No 
és una síndrome molt fre-
qüent, doncs encara que hi 
ha molts monuments amb 
grans obres al seu interior, 
incloent Florència, que va ser 
descrita per primera vegada 
per ell, la gent acostuma a 
portar bé això de contemplar 
coses boniques. Desconec si 
quelcom així ha estat una de 
les raons que ha portat a la 
ciutat de Grenoble a prohibir 
recentment tota la publicitat 
de la ciutat, facilitant que el 
ciutadà que passeja per la 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

ciutat pugui gaudir plena-
ment de la bellesa dels seus 
carrers i del paisatge que 
descrivia amb orgull el seu 
escriptor més emblemàtic. 
L’actual alcalde, n’Éric Piolle, 
un enginyer del partit Euro-
pe Écologie Les Verts s’ha-
via compromès a eliminar 
tota la publicitat de l’espai 
públic i ha fet treure tots els 
panells gegants i també tots 
aquells petits. Encara que in-
icialment la ciutat guanyava 
més de 600.000 euros amb 
la cessió de la publicitat a 
una empresa externa que 
ho gestionava, actualment 
solament s’ingressava per 
aquest motiu 150.000 euros 
anuals, diners que l’alcalde i 
el seu equip van considerar 

que no mereixien la pena. 
Els governants van assegu-
rar que no era solament una 
qüestió de diners, sinó que 
consideraven que els anun-
cis de perfums, imatges se-
xistes, cotxes de gama alta, 
etc. no anaven amb el sentit 
de govern d’una ciutat com 
la seva, que aspira a mante-
nir la bellesa del seu entorn. 
Els anunciants no han rebut 
bé la decisió i els ciutadans 
l’han acollit amb naturalitat.
Nosaltres vivim en una ciutat 
que sí té publicitat als car-
rers, però cal fer una mirada 
atenta per veure-la. A molts 
carrers hi ha uns discrets pla-
fons metàl·lics, d’uns 2 me-
tres d’alt per 1 d’ample, amb 
cartells que es van renovant 
de tant en tant. El seu aspec-
te és net i el seu contingut, 
variable. A les entrades de 
la ciutat hi ha publicitat en 
cartells molt grans, d’aquells 
grans panells que avui en 
dia anuncien les ofertes es-
portives de la darrera tenda 
ubicada a la zona anomena-

da Copa d’Or i els aparells 
tecnològics de la tenda del 
costat. De vegades serveixen 
també per saber quina és 
l’hamburguesa d’oferta.
A Lleida aquesta publicitat li 
genera uns beneficis fixes de 
50.000 euros l’any. L’empre-
sa que gestiona aquest ser-
vei pagaria un 30% variable 
si arribés a facturar 500.000, 
però com es queda a prop 
però no arriba a aquesta xi-
fra, doncs solament paga la 
part fixa. Podeu fer l’exerci-
ci de passejar per la ciutat i 
gaudir de les magnífiques vis-
tes que es veuen ens alguns 
dels millors llocs de la ciutat, 
doncs tenim la sort de viure, 
com Stendhal, en un prodigi-
ós lloc on veure magnífiques 
muntanyes nevades. El diari 
Le Monde afirmava que Nous 
souhaitons que Grenoble de-
vienne un laboratoire dans le 
domaine de la publicité, et 
un exemple pour les autres 
villes de France, mais tout 
cela sans donner de leçon de 
morale.  Doncs això.

 A Lleida la
publicitat fixa li 
genera uns
beneficis de 
50.000 euros 

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

Tecnologia a l’aula
Uns mil cinc-cents alumnes 
d’Alcarràs i Torres de Segre 
participaran en un projecte 
pioner a Lleida que asso-
cia la tecnologia i l’ense-
nyament amb una fina-
litat comuna: millorar el 
procés d’ensenyament-
aprenentatge. El projecte, 
impulsat pels centres educa-
tius implicats i pel Departa-
ment d’Ensenyament de la 
Generalitat, proporcionarà 
tauletes digitals als estudi-
ants perquè les utilitzin com 
a suport a l’estudi. Aquests 
dispositius, que obren tot 
un món de noves possibili-
tats d’aprenentatge, seran 
compartits a primària i indi-

viduals a secundària.
Enumerar els beneficis de 
la informatització dels cen-
tres seria una tasca massa 
extensa. Avui dia, amb les 
aules plenes del que s’ha 
anomenat nadius digitals 
(infants i joves que ja utilit-
zen dispositius informàtics 
des dels dos o tres anys), el 
més natural seria aprofitar 
uns recursos a bastament 
coneguts pels alumnes per-
què vagin a favor de la seva 
formació. Contràriament, 
deixar de banda aquests 
dispositius i no convertir-los 
en eines al servei de l’edu-
cació podria fer que ordina-
dors, tauletes i mòbils fossin 

vistos per sempre més com 
a simples joguines, font de 
distracció i d’oci, però buits 
de contingut.
L’altra cara de la moneda 
són els professors. Si bé en 
el cas dels alumnes, cada 
vegada més, l’ús de noves 
tecnologies és un fet indes-
triable de la seva condició 
de nadius digitals, difícil-
ment els docents hi estan 
tan familiaritzats i veuen 
amb tan bons ulls la implan-
tació de ginys informàtics a 
l’aula. És un repte personal 
i professional, sens dubte, 
però l’esforç d’adaptació 
pot convertir-se en un aliat 
tant a l’hora d’ensenyar com 

a l’hora de gestionar la tasca 
docent.
En definitiva, és una gran 
oportunitat perquè els pro-
fessors guanyin aliats que 
els facilitin la feina a classe 
i perquè els alumnes, a clas-
se i fora de classe, comencin 
a mirar-se les pantalles que 
els acompanyaran tota la 
vida amb uns altres ulls.
Una altra cosa: els dies 25 i 
26 de febrer, a Barcelona, se 
celebra la setena edició de 
l’ITworldEdu, l’aparador de 
la implantació de les TIC en 
el sistema educatiu. Si no hi 
podeu assistir i us interessa, 
podeu seguir-ho al compte 
de Twitter @ITworldEdu.
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Sant anem a
gastar

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Una demostració 
d’amor infinita

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Sant Valentí no existeix, en 
realitat es diu Sant Cen-
tre Comercial, Sant anem a 
gastar, Sant i no t’asseguro 
gens que després del regal 
hi hagi “tralarí-tralarí”. Per 
sostenir aquesta afirmació, 
que està gravada en el meva 
consciència des d’anys im-
memorials, he decidit docu-
mentar-me i, com a bon pe-
riodista, faré ús d’una arma 
totalment inqüestionable, la 
font de la saviesa moderna... 
En fi, que vaig a consultar la 
Wikipedia.
Doncs bé, Sant Valentí és 
Sant perquè, al segle III, fou 
un capellà que casava les 
parelles en secret quan l’em-
perador Claudi II havia pro-
hibit els enllaços entre joves 
perquè, segons la Wikipedia, 
“els solters sense família 
eren millors soldats, ja que 
tenien menys lligams”. El sa-
cerdot, després de fer algun 
miracle, va ser condemnat a 
un martiri d’aquells bonics 
de veure i va morir.
No sé a quina classe de ma-
lalt del màrqueting se li va 
ocórrer que havíem celebrar 
que li traguessin els budells 
al sacerdot -mentre l’home 
encara podia comprovar com 
funcionava, amb certa cor-
recció, el seu pàncrees- i pre-
miar la nostra parella amb un 
regal com a mostra del nos-
tre amor. Sant Valentí es feia 
caqueta a les calces mentre li 
treien els ulls i nosaltres hem 
de comprar una medalla, un 
collaret, bombons... símbol 
del nostre afecte.
No cal donar-li massa voltes. 
És una estafa de les grosses 

i no sé com fer-l’hi entendre 
a la meva senyora esposa. A 
més, tampoc no sé què rega-
lar. Mai l’encerto i comprar 
segons quines coses em fa 
patir moltíssima vergonya. 
Ara mateix, no tindria cap 
problema per desfilar pel 
carrer Major abillat només 
amb un tanga rosa, unes sa-
bates de cowboy i una cade-
nota de cinc centímetres de 
gruix penjada al coll. Això no 
em suposaria cap problema, 
però haver de circular pel 
mateix carrer amb un ram 
de flors em fa agafar urticà-
ria. No ho puc evitar, em fa 
vergonya i no sé per què. A 
banda, també hi ha el meu 
gust estrafolari pels regals.
Per tot això jo sóc més de 
Sant Jordi. Compro i lliuro la 
rosa al moment, no l’he de 
passejar amb mi més de dos 
minuts. I, no ens enganyem, 
és una història molt més cre-
ïble. Un cavaller que és Sant 
perquè va tenir ous de matar 
un drac. Mola moltíssim més.

Els regals d’amor són una lle-
genda urbana. Allò dels de-
tallets, les notes inesperades 
amb missatges bonics, les 
flors o els bombons qualse-
vol dia, perquè sí o per cele-
brar alguna cosa, els sopars 
amb espelmes... tot això és 
un mite. O potser fa ser poc 
macho.
Jo em declaro una damnifi-
cada de l’amor. No puc fer 
broma amb Sant Valentí. 
Prohibit. Com a molt podria 
treure-li la punta d’humor a 
Sant Jordi, on no falla mai la 
rosa, però en qualsevol altra 
celebració on hi hagi d’inter-
venir un obsequi de l’Alfonso, 
poca broma. Primer, perquè 
ell no en sol fer de regals; 
segon, perquè si un dia en fa 
algun segueix criteris de tria 
estranys que no comprenc.
Una vegada em va regalar un 
barnús en comptes de l’anell 
de compromís que jo espe-
rava. Com que no sóc capaç 
d’explicar aquesta anècdota 
sense dir-ne alguna de gros-

sa, millor deixem-ho aquí. Per 
arreglar-ho, dies més tard i 
de forma inexplicable, em va 
comprar uns escalfadors amb 
la bandera jamaicana. Supo-
so que el regal duia implícit 
un missatge ocult a lo Bob 
Marley de l’estil de “don’t 
warry, be happy”. Ja he dit 
que és inexplicable.
Però el regal més surrealista 
que m’ha fet mai va arribar 
per correu després que jo li 
fes algun retret pel seu es-
càs sentit detallista. Era un 
sobre gegant que venia de 
Califòrnia. Dins hi havia un 
mapa estel·lar, una medalla i 
una carta que certificava que 
l’Alfonso havia posat el meu 
nom a una estrella de no sé 
quina constel·lació. Us juro 
que no us enganyo. I us pro-
meto que es va gastar vora 
100 dòlars per posar-li el 
meu nom al tal estel. Tenint 
en compte la seva faceta gar-
repa, això gairebé es podria 
considerar una demostració 
d’amor infinita. Digueu-me 
perepunyetes, però jo enca-
ra em pregunto si no hauria 
estat més fàcil dur-me a con-
templar estels al Montsec, 
que és gratis i romàntic i està 
ben a la vora.
Però l’última sí que és sona-
da. Ell i la nena em van rega-
lar unes arracades pel Dia de 
la Mare. Molt boniques, de 
plata i en forma d’espiral. Les 
vaig dur posades tot l’any. El 
següent Dia de la Mare em 
van tornar a regalar unes ar-
racades. Sí, les mateixes. Les 
que he dut cada dia durant 
els 365 dies que separen un 
Dia de la Mare d’un altre. Fe-
liç Sant Valentí, parelles.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:
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Les exportacions 
de vi al Japó s’han 
duplicat en un any

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

Les exportacions catalanes 
de vi estan creixent any 
rere any. De fet, segons la 
Cambra de Comerç, du-
rant el 2012 el vi exportat a 
Japó va generar un total de 
40,94 milions d’euros, una 
xifra que va ascendir fins als 
79,40 milions el 2013. 
Un total de dotze firmes 
importadores de Japó es 
van citar aquest dimarts 
a Lleida per participar en 
una missió inversa i establir 
contactes comercials amb 
quaranta empreses agro-
alimentàries de les DO de 
Catalunya i d’altres comu-
nitats autònomes. Es tracta 
de la quarta trobada Inter-
nacional Gourmet & Wines. 
Jordi Quejido, responsable 
internacional de la Cam-
bra, apunta que Japó és un 
mercat amb molt potenci-
al ja que dels 127 milions 
d’habitants, 50 són consu-
midors habituals de vi. 
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El president defensa els ajuntaments com a estructures d’Estat necessàries perquè Catalunya 
exerceixi la sobirania. Mig centenar de persones es manifesten contra el Consorci Sanitari

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

El candidat a la Paeria per 
Convergència i Unió, Toni 
Postius, va oficialitzar aquest 
dimarts la seva candidatura a 
la sala petita del Teatre de la 
Llotja, recolzat pel president 
de la Generalitat, Artur Mas. 
Postius, que s’estrena com a 
cap de llista per arrabassar 
l’alcaldia a Àngel Ros, va cen-
trar el seu discurs en les po-
tencialitats de Lleida com a 
ciutat i va referir-se a la “diàs-
pora” de lleidatans que, mal-
grat estar ben formats, “no 
han pogut fer de Lleida una 
opció de vida”, un fet que 
va admetre haver-lo motivat 
a endinsar-se en el món de 
la política. Al llarg de més de 
mitja hora de discurs, el can-
didat convergent va 
referir-se a Lleida 
com a la capital 
dels impos-
tos i va ex-
posar que 
cal invertir 
les priori-
tats: “No 
és moment 
de fer un 
nou museu de 
la ciència o del 

ferrocarril quan tenim perso-
nes amb dificultats per pagar 

la llum i la calefacció”. 
Sobre el procés 

sobiranista, el 
convergent 
va encomi-
ar els as-
sistents a 
unir-se a 
“ l ’ o p o r -
tunitat de 

canvi com 
a país”, tot 

emfatitzant que 

El candidat a la 
Paeria per CiU, 
Toni Postius, i el 
president de la 
Generalitat, Artur 
Mas.
Foto: D. Martínez

“Lleida no es mereix tornar a 
passar vergonya amb un al-
calde que impedeix votar una 
moció de suport al 9-N”. Per 
la seva banda, Artur Mas va 
constatar que és un moment 

complex en què el país “s’hi 
juga molt”. Relacionant les 
eleccions municipals del 24-M 
amb les del 27-S, va assegurar 
que “els ajuntaments són es-
tructures de país i d’Estat que 
ja tenim i que hem de tenir 
perfectament al dia si volem 
que Catalunya pugui arribar a 
exercir la sobirania”. 
Durant la seva visita, mig cen-
tenar de persones van protes-
tar contra el Consorci Sanitari 
de Lleida que CiU vol implan-
tar a la capital del Segrià.

CULTURA

La rumba sona a 
l’Auditori amb 
TicoTacoTeca

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Auditori Enric Granados 
de Lleida es va omplir dis-
sabte de rumba amb els 
sons de la companyia Ti-
coTacoTeca a proposta de 
l’Orfeó Lleidatà.

CULTURA

Arriba Animac amb una aposta per les 
tècniques d’animació artesanals

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

Arriba la dinovena edició 
d’Animac, la Mostra Interna-
cional de Cinema d’Animació 
de Catalunya, amb una pro-
gramació que gira al voltant 
del tema “La mà de l’artista”, 
celebrant la multiplicació de 
les produccions “fetes a mà” 
i reconeixent la mà dels ar-

tistes en els processos d’ani-
mació digital. Del 19 al 22 de 
febrer es podran veure un to-
tal de 172 films d’animació (7 
llargmetratges i 165 curtme-
tratges). Segons la directora 
de la Mostra, Carolina López, 
amb aquesta dinovena edició 
es consolida el projecte, sent 
un pont d’unió entre els artis-
tes emergents i les indústries 
creatives.

ECONOMIA

La Paeria adjudica la reconstrucció 
del pont del Bou de Sucs a Arnó

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha 
adjudicat la reconstrucció del 
pont del Bou de Sucs a l’em-
presa Arnó per un import de 
121.890,85 euros i un termi-
ni d’execució d’un mes. Les 
obres per restituir aquesta 
infraestructura, situada sobre 
la Clamor Amarga, a la carre-

tera que uneix Sucs i Vensilló, 
començaran en un parell de 
setmanes. La Paeria va licitar 
per urgència aquesta actua-
ció ja que la infraestructura 
va quedar destruïda per les 
últimes pluges torrencials. 
L’actuació consisteix en la 
instal·lació d’un calaix prefa-
bricat de 4x4 metres a la base 
del pont per evitar que torni 
a ser erosionat per l’aigua.

9·210·28·2
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El candidat 
convergent 
va oferir el 
discurs a la 

Llotja

candidatura a l’Ajuntament de 
Lleida beneït per Artur Mas
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ECONOMIA

El STM-Saló de 
l’Esport i Turisme 
creix en nombre de 
visitants

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La segona edició del STM-
Saló de l’Esport i Turisme 
de Muntanya va tancar les 
portes el passat diumenge 
amb un increment de visi-
tants del 5%. En total, uns 
8.500 visitants van visitar 
la fira, que, segons Rafael 
Peris, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Lleida, “ha 
passat de ser una aposta a 
un referent del sector”. A 
banda del creixement en 
superfície i expositors, Pe-
ris va destacar la presència 
de comunitats noves com 
Navarra i la Rioja, que s’afe-
geixen a Catalunya, Aragó i 
el sud de França.

9·2
ECONOMIA

La reforma fiscal 
suposarà un estalvi 
mig de 187 euros 
per lleidatà el 2015

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

Amb la nova reforma fiscal, 
els lleidatans s’estalviaran, 
de mitjana, 259 euros du-
rant els propers dos anys. 
Així ho va explicar el passat  
dilluns a Lleida el diputat 
del Partit Popular al Con-
grés Josep Ignasi Llorens. 
En concret, l’any 2015 l’es-
talvi mig dels 205.935 de-
clarants que hi ha a la de-
marcació serà de 187 euros 
i d’un total de 72 euros el 
2016. Amb l’aplicació de la 
normativa aquest mes de 
gener, calculen que la re-
baixa d’impostos ha supo-
sat un retorn de 3 milions a 
les comarques de Lleida.

POLÍTICA

        Podem renuncia a les municipals de 
Lleida i a donar suport a cap altre partit

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Podem no es presentarà a 
les eleccions municipals a 
Lleida. Així ho van anunciar 
el passat dissabte. Un dels 
motius és que en la votació 
duta a terme a principis de 
gener per decidir a quin 
partit s’integraven (si al 
Comú o a la Crida per Llei-
da) no es va arribar al mínim 
de vots requerits pels esta-
tuts del partit. Van votar 
36 persones quan el mínim 
perquè tingués validesa la 
votació eren 48. 
Podem Ciutat de Lleida 
tampoc no donarà suport 

CULTURA

Lleida es prepara per celebrar el seu primer ‘flashmob’
per l’edició d’enguany de Carnaval

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

Ja hi ha 300 persones inscrites 
en el que serà l’esdeveniment 
estrella del Carnaval, el primer 
flashmob de Lleida per Carna-
val. El proper dissabte 14 de 
febrer un conjunt de zombis 
es concentrarà a la plaça de la 
Llotja per ballar plegats “Thri-
ller”, de Michael Jackson, i 
convertir un esdeveniment 
fortuït en una cita de renom. 
La dansa al carrer s’endinsa 
entre les noves tendències, 
apostant per la vessant inno-
vadora. La cita tindrà lloc a les 
20.45 hores, després de recór-
rer la ciutat amb la tradicional 

Rua de Carnaval. L’acte, obert 
a tota la ciutadania, pretén re-
unir el major nombre de par-
ticipants i està organitzat per 
l’acadèmia d’arts escèniques 
Zona Making Of.

POLÍTICA

El Comú denuncia un tracte de 
favor entre la Paeria i la Caixa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Comú de Lleida va denun-
ciar  el passat dimarts un trac-
te de favor entre la Paeria i la 
Caixa. En concret, va assenya-
lar que l’equip de govern de la 
Paeria “permet que passin per 
mans de la Caixa més de 141 
milions d’euros cada any sen-
se que hi hagi cap contracte 
que en reguli la col·laboració”. 
Segons el Comú, aquesta re-
lació se sustenta únicament 
en un conveni formalitzat el 
2005 que, durant aquests deu 
anys de vigència i després de 
ser renovat com a mínim tres 
cops, no ha passat pel Ple. El 
col·lectiu també denuncia que  

Àngel Ros va obtenir privilegis 
de la Caixa en forma de tar-
getes de crèdit i prèstecs en 
condicions avantatjoses entre 
2006 i 2011, quan formava 
part de la comissió de control 
de l’entitat.

Membres del Comú 
denunciant la con-
nivència entre la 
Paeria i la Caixa. 
Foto: Comú Lleida

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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Alguns dels partici-
pants que assagen 
al centre Zona Ma-
king Of.
Foto: Marionna Vila

a cap altre partit per la falta  
d’acord entre les forces de 
canvi: “Hem intentat aconse-
guir un apropament de la Cri-
da i el Comú per arribar a una 
unió de les forcés del canvi a 
Lleida, però no ho hem acon-
seguits. Cap d’ells no cedeix 
la seva posició”, han lamentat 
els seus integrants.
Des de Podem expliquen que 
el seu objectiu és aglutinar el 
màxim nombre de ciutadans 
enfront d’un bé comú i que, 
per tant, el nom de Podem, 
els seus símbols i el seu esforç 
humà tan sols serien utilitzats 
en una candidatura conjunta 
de Crida i Comú i forces de 
canvi i ruptura a Lleida.



Dimiteixen 43 bombers 
voluntaris de la demarcació 
de Lleida
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Les dimissions dels caps i subcaps s’oficialitzaran aquest 
dissabte davant de la Delegació del Govern a Lleida

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un grup de 43 caps i sotscaps 
de parc i d’agrupacions de 
bombers voluntaris de la Ge-
neralitat de la Regió d’Emer-
gències de Lleida van signar al 
llarg de dimecres les dimissi-
ons dels seus càrrecs perquè 
se senten “desprotegits i me-
nyspreats” per la Generalitat. 
El president de l’Associació 
de Bombers Voluntaris de 

Catalunya (Asbovoca), Josep 
Maria Alcalà, ja va advertir el 
passat dilluns que “si no se 
solucionen les coses, s’haurà 
acabat”. 
Asbovoca denuncia que el 
nou reglament del cos els 
atorga les mateixes funcions 
i obligacions que un bomber 
professional malgrat que no 
tenen la condició d’agent de 
l’autoritat i que no disposen 
d’una cobertura jurídica, sani-
tària i assistencial “digna”.
Els caps i sotscaps que dimi-
teixen pertanyen als parcs 

Bombers voluntaris exigint la definició d’un model mixt. (Foto: JM. Alcalà)

d’Almacelles, Almenar, Grana-
della, Coll de Nargó, Organyà, 
les Borges Blanques, Lleida, 
Tremp, Esterri d’Aneu, Llavor-
sí, la Seu d’Urgell, Agramunt, 
Artesa, Balaguer, Torà, Ribera 
de Cardós, Seròs, Mollerussa, 
Guissona, Montferrer, Oliana 
i Isona. Aquestes dimissions 
se sumen a la manca de caps 
en els parcs de Cervera i Josa 
i Tuixén. No es descarta que 
en els propers dies s’incorpo-
rin algunes signatures d’algun 
parc més.
Les dimissions dels caps i sots-

SOCIETAT

Desmantellada una 
banda que hauria 
comès 27 robatoris

 REDACCIÓ
 CASTELLÓ

Mossos i Guàrdia Civil van 
detenir dilluns a Castelló 
una banda que hauria co-
mès fins a 27 robatoris en 
habitatges de diverses lo-
calitats com Bellcaire d’Ur-
gell, Vallfogona de Bala-
guer, Golmés i Arbeca.

SOCIETAT

La Guàrdia Civil confisca 30 quilos de 
tabac de contraban a l’aeroport 

 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

Agents de la Guàrdia Civil de 
Balaguer han decomissat du-
rant aquests dos últims caps 
de setmana a l’Aeroport de 
Lleida-Alguaire 30 quilos de 
picadura de tabac i 80 pa-
quets de tabac ros de contra-
ban procedent d’Andorra. El 
material, intervingut a turis-
tes britànics, ha estat valorat 
en 2.826,75 euros. El deco-

mís més important es va pro-
duir aquest passat diumenge 
quan els agents van interve-
nir 9.500 grams de picadura 
de tabac, valorats en 1.681 
euros, a un britànic provinent 
d’Andorra amb destinació a 
Bristol. Aquesta intervenció 
se suma als 20.500 grams i 
80 paquets de tabac que els 
agents van trobar el cap de 
setmana passat a sis turistes 
de nacionalitat anglesa amb 
destinació a Londres.

POLÍTICA

Tàrrega aprova una moció de la PAH 
per combatre els desnonaments

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

El Ple de l’Ajuntament de 
Tàrrega va aprovar aquest 
passat dijous per unanimi-
tat una moció presentada a 
instàncies de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
de l’Urgell i la Segarra pro-
nunciant-se a favor de mesu-
res urgents per combatre els 
desnonaments i la pobresa 
energètica. 

La moció proposa mesures 
per evitar els desnonaments 
que puguin derivar en situ-
ació de manca d’habitatge i 
que garanteixin els subminis-
traments bàsics d’aigua, llum 
i gas a les persones en situa-
ció de vulnerabilitat. 
El Ple de Tàrrega també va 
donar llum verda a una moció 
de suport a la simplificació de 
les obligacions tributàries per 
a les entitats sense ànim de 
lucre.
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SOCIETAT

El nou museu 
Dinosfera obrirà
cap al 15 de març

 ARES VALDÉS
 COLL DE NARGÓ

La nova museografia de 
l’Espai Dinosfera de Coll 
de Nargó ja té data d’ober-
tura; ho farà cap al 15 de 
març, tot aprofitant les va-
cances de Setmana Santa. 
“Podríem obrir-lo ara, però 
té més sentit fer-ho uns dies 
abans de Setmana Santa 
per tal de donar un impuls 
inicial a la reobertura”, ha 
explicat l’alcalde de Coll 
de Nargó, Benito Fité. Les 
obres, que van iniciar-se 
a l’agost per tal de reno-
var tota la museografia del 
centre paleoambiental, ja 
s’han donat per acabades. 
El nou Dinosfera “vol ser 
el punt de divulgació dels 
coneixements científics que 
s’han obtingut a partir dels 
rics jaciments amb ous de 
dinosaure i, per això, girarà 
al voltant del que coneixem 
sobre la reproducció dels 
dinosaures”, ha explicat el 
cap del Grup de Recerca 
de Faunes del Mesozoic, el 
doctor Àngel Galobart. 
El museu canvia també els 
horaris. Fins ara només 
obria els caps de setmana i 
entre setmana per a grups 
organitzats. Amb la nova 
museografia, els responsa-
bles volen ampliar aquests 
horaris, tot i que encara 
“estan per definir”. El pres-
supost de la reconstrucció 
ha estat de 240.000 euros.
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caps de parcs de Lleida s’ofi-
cialitzaran i entraran a registre 
el proper dissabte dia 14 de 
febrer a la seu de la Delegació 
territorial del Govern a Lleida. 
Asbovoca lamenta aques-
ta situació “derivada d’una 
falta de capacitat de diàleg 
demostrada al llarg de molts 
mesos que ha propiciat totes 
aquestes dimissions”. Alcalà 
ja va comunicar que s’han vol-
gut posar en contacte diver-
ses vegades amb la direcció, 
però aquesta “sempre ens 
ha derivat cap al seu consell 
d’assessors”.

Espadaler respon

Per la seva banda, el conseller 
d’interior, Ramon Espadaler, 
va declarar que els bombers 
voluntaris no poden tenir la 
mateixa cobertura que els 
funcionaris perquè la relació 
amb l’administració no és la-
boral i no se’n poden derivar 
determinades cobertures.
 El conseller va exposar que hi 
ha un àmbit per la discussió a 
la taula de bombers volunta-
ris i va animar a la seva par-
ticipació tot remarcant que 
“ens veiem amb cor d’arribar 
a unes prestacions pràctica-
ment iguals però amb camins 
diferents”.
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L’Actel Força Lleida 
mostra la seva millor versió
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Els de Prado sumen la cinquena victòria consecutiva
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va gua-
nyar, per 73-68, el Palma Air 
Europa. El marcador es va 
decantar al final del xoc, però 
els de Prado sempre van anar 
un pas per davant, en bona 
part gràcies a Kahlig, que va 
ser el màxim anotador amb 
29 punts. Així, els lleidatans 
van aconseguir la cinquena 
victòria consecutiva i un ba-
lanç d’onze partits guanyats i 
set perduts que els manté en 
posicions de play-off.
El partit va estar igualat des 
del començament. El Palma 
Air Europa es feia fort ata-
cant la pintura local amb ho-
mes poderosos com Glover 
i Pantín, però darrere tenien 
dificultats per aturar les esco-
meses lleidatanes. De fet, el 
primer quart va acabar 20-20.
L’Actel Força Lleida va co-
mençar bé el segon quart 
amb un parcial de 5-0, tot i 
que ràpidament va ser neu-
tralitzat pel rival. El desen-
cert es va apoderar dels dos 
equips i, quan faltaven quatre 
minuts pel descans, ambdós 
conjunts van afinar la punte-
ria. Al descans es va arribar 
amb un 38-37.
En la represa, un gran Fran 
Guerra va aconseguir que 

Kahlig, durant el 
partit disputat 
pels lleidatans 
davant del Palma 
Air Europa.
Foto: J. Enjuanes

HOQUEI

L’ICG Software 
Lleida veu com li 
remunta l’Alcoy

 REDACCIÓ
 ALCOI

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida se-
gueix immers en una ratxa 
negativa de resultats, ja 
que davant de l’Enrile Pas 
Alcoy va perdre per 6-5 i 
va veure com el conjunt lo-
cal li remuntava el resultat.
Els homes d’Albert Fol-
guera es van avançar en el 
marcador amb un clar 0-2 
(primer a 17:16 i després a 
9:22 per acabar la prime-
ra part). Malgrat tot, els 
locals no van abaixar els 
braços i, per tant, van aug-
mentar la intensitat. Així, 
a 7:06 Ferran Motmatge 
va fer l’1-2, mentre que a 
3:09 Pere Cañellas va esta-
blir el 2-2 amb el qual els 
dos conjunts es van retirar 
als seus vestidors.
En la represa, els locals van 
donar-li la volta al marca-
dor. David Aguilar va sig-
nar el 3-2 a 21:32 pel final, 
mentre que Ferran Mot-
matje fa ver el 4-2 (18:26). 
L’ICG Software Lleida va 
intentar tornar a posar-se 
per davant en el marcador. 
Així, Joan Cañellas va es-
tablir el 4-3 (5:55) i Carles 
Trilla va igualar amb el 4-4 
de penalti (5:01). Malgrat 
que molts pensaven que 
el xoc acabaria així, encara 
va haver-hi temps per veu-
re més gols. Pere Cañellas 
va fer el 5-4 (2:56), Ferran 
Motmatje, de falta direc-
ta, va marcar el 6-4 (2:22), 
mentre que Lluís Rodero, 
també de falta directa, va 
convertir el definitiu 6-5, a 
0:21 i sense temps per re-
muntar.

7·2

FÚTBOL

El Lleida Esportiu s’assenta a la
segona posició de la classificació

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va acon-
seguir la quarta victòria con-
secutiva a casa, retornant a 
la segona posició, i tanca la 
jornada amb un coixí de cinc 
punts sobre el play-off en el 
xoc que va disputar contra 
l’Huracán Valencia de Toni 
Seligrat. Els ilerdencs els van 
tombar per la mínima (1-0), 
gràcies a un detall de qua-

8·2

els lleidatans obrissin bretxa 
(45-39). Tot i això, Glover va 
saber respondre a temps i la 
defensa del Palma Air Europa 
va fer la resta per capgirar al-
tre cop el resultat (48-49). Els 
dos equips van començar a 
cometre errors. Amb aquest 
escenari i un petit avantatge 
local (53-52) es va arribar a 
l’últim període. Un altre gran 
inici de quart de l’Actel Força 
Lleida va obrir distàncies (60-
54). Simeón, Sutina i Kahlig 
van treure la seva millor ver-
sió. Glover va tornar a posar 
emoció, però els locals van 
aguantar i anotar els tirs lliu-
res decisius per guanyar.

litat a tocar de la mitja part 
que va decidir el partit a favor 
de l’equip d’Imanol Idiakez 
davant d’un adversari direc-
te que els blaus, a banda de 
sobrepassar a la classificació, 
van guanyar el goal average. 
Malgrat tot, els lleidatans 
són conscients que no poden 
abaixar els braços, ja que en-
cara resta molta competició 
per davant i hi ha molts punts 
en joc, la qual cosa fa pensar 
que qualsevol errada es pot 
lamentar molt. Chamorro, durant el partit. Foto: Santi Iglesias

Els lleidatans 
van fer vibrar 

tots els
 aficionats 
presents
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El Flor de Vimbodí 
Pardinyes torna a 
perdre al Barris Nord

7·2

El lleidatans cauen davant de l’Arenys
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va perdre al Barris Nord da-
vant del Queso Milner-Arenys 
Bàsquet, per 65-67, en el dia 
de la presentació dels equips 
del club lleidatà, després que 
l’equip visitant anés pràctica-
ment tot el partit per davant 
en el marcador.
Els ilerdencs van sortir millor 
en el tram inicial del primer 
quart, on va arribar a te-
nir cinc punts de diferència, 
però, amb el pas dels minuts 
d’aquest període, l’equip visi-
tant va començar a entrar en 
el partit fins al punt de situ-
ar-se per davant en el marca-
dor i finalitzar el primer temps 
amb dos punts a favor seu. 
El segon quart va estar mar-
cat per la igualtat, encara que 
l’Arenys manava en el 
marcador. El Flor 
de Vimbodí ar-
ribava al des-
cans amb un 
marcador de 
32 a 34.
En el ter-
cer quart es 
mantenia la 
mateixa tò-
nica, però les 

errades del conjunt local van 
beneficiar els visitants (50-55).

En el darrer quart, el 
Flor de Vimbodí 

Pardinyes va 
aconseguir 
retallar la 
d i f e r è n -
cia fins al 
punt de 
situar-se a 

dos punts 
per sota 

quan faltaven 

Moment de l’en-
frontament que 
es va poder pre-
senciar al pavelló 
lleidatà Barris 
Nord entre el Flor 
de Vimbodí Par-
dinyes i l’Arenys 
Bàsquet.
Foto: Jordi Giné

catorze segons per finalitzar el 
partit. Però en la darrera juga-
da, el Flor de Vimbodí no va 
estar encertat.

TENNIS TAULA

Marc Duran, 
amb un calendari 
força complet

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El jugador del DKV Borges 
Vall Marc Duran està im-
mers en un calendari força 
complet, ja que després 
de jugar amb el seu equip 
va confirmar la seva parti-
cipació en el GAC Group 
Wourld Tour Kuwait Open 
(de l’11 al 15 de febrer) i en 
el GAC Group World Tour 
Qatar Open (del 17 al 22 
de febrer). “És molt impor-
tant participar en aquesta 
cita per tal de poder pujar 
en el rànquing mundial i, a 
més, augmentar la meva 
experiència”, va destacar 
el lleidatà quan estava de 
camí a l’aeroport. Malgrat 
tot, l’ilerdenc va remarcar 
que “estic acostumat a 
aquestes situacions, ja que 
cada setmana estic com-
petint amb el meu equip, 
a més de tenir presència 
en la selecció i en aques-
tes competicions”.
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MOTOR

Valerio Piedrahita i Sergi Sánchez 
arriben al Suzuki Grau Racing

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Suzuki Grau Racing in-
corpora per a la temporada 
2015 el campió colombià 
Valerio Piedrahita i a Sergi 
Sánchez. Cal esmentar que 
amb el colombià l’estructu-
ra lleidatana segueix amb la 
seva ferma aposta per lluitar 

pel títol en el Campionat 
d’Espanya i el Campionat 
del Món de supermotard, ci-
tes en les quals prendrà part. 
Per la seva part, Sánchez és 
un jove pilot però experi-
mentat de 21 anys i arriba 
amb l’objectiu de reforçar a 
la formació en la modalitat 
de dirt track, disciplina que 
ha guanyat molt de pes en 
els últims anys.
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Els ilerdencs 
van estar a 
un pas de 
remuntar 
el partit

FREESTYLE

InsideFMX posa 
el punt final i 
arriba Lleides

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

InsideFMX ha superat les 
expectatives i els objec-
tius que es va marcar fa 
quatre anys. Per aquesta 
raó, la formació lleidata-
na ha posat el punt final a 
aquesta etapa i inicia una 
nova, molt més ambiciosa, 
donant a conèixer Lleides.
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FUTBOL

Tebas apunta que 
s’hauran de tenir 
òrgans de control

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El president de la Lliga 
Nacional de Futbol Profes-
sional (LFP), Javier Tebas, 
va inaugurar les II Jorna-
des de Dret Esportiu. En 
aquestes va assegurar que 
“des de la Lliga estem fo-
mentant la presència del 
director de control de 
neteja esportiva i hi ha di-
versos clubs que ja hi tre-
ballen. Volem que aquesta 
mesura sigui obligatòria 
per tal de poder-se inscriu-
re en la propera tempora-
da. Qui no tingui aquests 
òrgans de control no serà 
inscrit a la Lliga”.
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Marc Màrquez fulmina el temps de 
la volta més ràpida de Malàisia

El cerverí Marc Màrquez.

 REDACCIÓ
 SEPANG

www.7accents.cat

El pilot cerverí Marc Màrquez 
va començar de forma im-
millorable la pretemporada 
2015 en la categoria reina, 
on defensarà la seva corona 
per segon any consecutiu. 
Després de tres jornades d’in-
tens treball, el pilot de l’equip 
Repsol Honda va culminar 

l’últim dia realitzant la volta 
més ràpida mai rodada en el 
circuit Sepang i donant mos-
tres del nivell amb el qual es 
va pujar l’evolució de l’Honda 
RC213V per a aquesta tem-
porada. “Quan vaig veure 
que havia rodat en 1:58 va 
ser un moment especial. No 
va ser una volta perfecta, per-
què crec que no existeix, i fins 
i tot tenia un pneumàtic nou 
preparat”.



Llegendes
del futbol

Un emotiu exemple 
de superació

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El campionat de lliga urugua-
ià de 1933 és un dels torne-
jos amb un desenllaç més 
estrambòtic de la història. 
Només fa falta dir que  se’l va 
anomenar, amb raó, el campi-
onat més llarg del món. 
Després d’acabar la lliga 
empatats a punts, Nacional 
i Peñarol es jugaven el títol 
en una final disputada el 24 
de maig ja de l’any següent. 
Mancant 20 minuts, amb 0-0 
al marcador, la pilota marxava 
fora del camp, però la farma-
ciola del metge de Nacional 
la va ficar dins de nou i un da-
vanter del Peñarol ho va apro-
fitar per marcar. En realitat no 
se sap si l’àrbitre va concedir 
el gol, hi ha diferents versions, 
però sí que diversos jugadors 
del Nacional van ser expulsats 
per agredir-lo i enviar-lo a la 
infermeria i que el partit es 
va suspendre. Van passar uns 
mesos (25 d’agost) fins que es 
van jugar els minuts que man-
caven, amb les seves pròrro-
gues corresponents i amb el 
Nacional jugant amb nou més 
de 80 minuts, però l’empat 
no es va trencar i tampoc en 
el següent partit, jugat el 2 
de setembre i que va durar 
150 minuts. El 18 de novem-
bre van trobar-se per quarta 
vegada els dos equips que 
formen la rivalitat més antiga 
del futbol fora de les Illes Bri-
tàniques i, aquesta vegada sí, 
allò va tenir final gràcies a la 
meravellosa actuació d’un da-
vanter ja mític aleshores que 
va marcar els tres gols de la 
victòria de Nacional, el Man-
co Divino.

Héctor Castro, nascut el 1904 
a Montevideo, és un dels pro-
tagonistes del miracle xarrúa, 
un dels cracks més destacats 
del millor equip dels anys 
vint, la selecció d’Uruguai, 
un atacant imparable amb un 
desenvolupat olfacte goleja-
dor i grans dosis de picardia 
que el feien molt difícil de 
marcar; a més, va ser un en-
trenador excel·lent que va ba-
tre rècords de títols. Però no 
només això, Castro també va 
ser un home que va donar un 
dels més grans exemples de 
superació en el món del fut-
bol, oferint una lliçó de com 
vèncer una limitació física ar-
ribant al màxim nivell.
Quan tenia 13 anys va patir 
un accident amb una serra 
mecànica que va obligar a 
amputar-li el braç per sota del 
colze. Això, que hagués en-
fonsat qualsevol, no el va im-
pedir conservar el 
seu somni de 
ser futbolis-
ta, que a 
força de 
treball i 
dedica-
ció va 
arribar. 
D e s -
p r é s 
d’un pri-
mer pas per 
l’Atlético Lito, 
va fitxar amb 
19 anys pel 
Nacional, un 
dels grans. 
Va destacar 
amb molta 
rapidesa i el 
1925 va for-
mar part d’una 
famosa gira de 

l’equip de Montevideo per 
Europa que va durar més de 
sis mesos i va passar dos ve-
gades per Espanya. 
Castro va mar-
car més de 
vint gols, 
n o m é s 
per dar-
rere del 
millor ju-
gador del 
món en 
aquell mo-
ment, Héctor 
Scarone, que va ser 
fitxat l’any següent pel Barça, 
encara que als pocs partits va 
marxar perquè era incompati-
ble amb la selecció.
El 1926 el van cridar per afe-
gir-se a la selecció que havia 
estat campiona als Jocs Olím-
pics de París el 1924 i de la 
qual formaven part altres 
mites com el capità Nasazzi, 

Pedro Cea, que havia nas-
cut a Galícia, el mateix 

Scarone o José Le-
andro Andrade, 

la primera es-
trella negra del 
futbol. Amb la 
seva arribada, 
van triomfar a 
la Copa Amèri-

ca, i el 1928 van 
tornar a guanyar 

a Amsterdam la 
medalla d’or 

als Jocs, 
que en 
a q u e l l 
moment 
e s t a v e n 
re c o n e -
guts per 

la FIFA 
com a cam-

pionats del 

món. Per això, per ser la indis-
cutible màxima potència del 
moment, l’entitat presidida 
per Jules Rimet va encarregar 
l’organització de la primera 
Copa Mundial a Uruguai. Al 
torneig mundialista, Castro va 
ser un dels millors. Fins i tot 
havia sabut treure avantatge 
de la seva discapacitat i en les 
lluites per alt era un mestre, 
com va demostrar marcant de 
cap el gol que sentenciava la 
final davant d’Argentina, con-
vertint Uruguai en el domina-
dor de tota una dècada.
Després del Mundial, excepte 
un any a Argentina, va jugar 
en el seu estimat Nacional fins 
que va retirar-se el 1936. Des-
prés va voler mantenir-se al 
voltant del futbol i no va dei-
xar d’aprendre per intentar 
ser entrenador. I tant que ho 
va fer! Des del 1940 al 1943, 
Héctor Castro va dirigir el Na-
cional, que va endur-se qua-
tre lligues consecutives i on va 
tornar el 1953 per guanyar-ne 
una altra. Al 1959 va ser de-
signat seleccionador, però als 
pocs mesos un infart va aca-
bar amb la seva vida. No va 
poder ampliar el seu nombre 
d’èxits (que ja era gairebé in-
comptable) però sí va deixar 
el record d’un esperit de lluita 
indomable.

: 1921_ Debuta a 
l’Atlético Lito.
: 1924_ Fitxa 
pel Nacional de 
Montevideo, on 
estarà més d’una 
dècada.
: 1926_ Uruguai és 
campió d’Amèrica.
: 1928_ Guanya la 
medalla d’or als 
Jocs Olímpics.
: 1930_ Els xarrúa 
s’imposen al pri-
mer Mundial.
: 1933_ Tres gols 
seus resolen un 
campionat mític.
: 1940-43_ És de-
signat entrenador 
de Nacional i gua-
nya quatre lligues 
consecutives. 

Va ser un dels 
millors al 

millor equip 
dels anys vint, 

Uruguai
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Amb 13 anys, 
un accident 
va fer que li 
amputessin

el braç

Héctor 
Castro

TRAJECTÒRIA
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LA VENDA DE PISOS 
CREIX, PERÒ NO ES
RECUPEREN ELS
PREUS

Els preus inclús haurien de 
baixar més en la situació en 
la que estem, i si no ho fan es 
perquè la gent es resisteix a 
vendre per menys, no perquè 
sigui lògic tenir-los tan alts.
Marc Hernández

Recuperar-se és pujar? Doncs 
llavors que no es “recupe-
rin”.És precisament això el 
que ha portat problemes.
Víctor Ramírez

SURT A LA LLUM LA 
LLISTA FALCIANI

Si no fos tan dificil endegar 
projectes aqui, els diners no 
marxarien. A USA amb 30 
euros pots començar una 
empresa, aquí et maregen 3 
mesos x fer papers i et claven 
x tot arreu.
Anna Bru

I ara què? Els hi passarà res a 
tota aquesta gent, o només 
passa si són catalans???
Cristina Ramos

DEMANEN EXPLICA-
CIONS PELS COMPTES 
DEL COFUNDADOR DE 
PODEMOS, JUAN
CARLOS MONEDERO 

Ai ai ai.... mira que al final 
sereu un partit més i tant 
ple de taques i forats 
negres com el PP i el 
PSOE.
Fede Garriga

Jo estic conveçut 
que anirà als tribunals, però 
crec que no seurà a la cadira 
que es pensa.....
Joan Mestre

MAS COMPAREIX 
DAVANT DE LA COMIS-
SIÓ DEL CAS PUJOL

És molt important que el 
president hagi anat 
a donar explica-
cions, cosa

que hauria d’haver fet PPC 
i PSC per haver mirat cap a 
un altre costat mentre CIU els 
ajudava a governar al central 
amb Aznar i ZP. 
Inma Murciano

El primer y único Presidente 
de una Comunidad Autóno-
ma que se presenta a una co-
misión de investigación, ojalá 
cundiese el ejemplo
Joan Goicoechea 

MAS COMPAREIX 
DAVANT DE LA COMIS-
SIÓ DEL CAS PUJOL

Amb aquest nivell tan increï-
blement cutre de parlamen-
taris, és normal que Mas els 
estigui fotent una pallissa 
monumental.
@BernatDedeu 

EL MALBARATAMENT 
D’ALIMENTS 

Un aliment que gasta més 
energia en arribar al plat de 
la que ens aporta en menjar-
lo no és un aliment.
@gerardbat  

DENOMINATIUS 

Podem, Guanyem, Capgi-
rem… Si fos d’esquerres, “la 
Caixa” es presentaria a les 
municipals amb la candidatu-
ra Parlem. 
@miquel_aguilar 

MONEDERO 

Està clar que el 
delicte és ser de 
Podem. Aquest 
discurs victimis-
ta, sense expli-
cacions que ho 
acompanyin, és 
de tota la vida.
@cristina_par-
do 

GRÈCIA

Això-de-Grècia 
és molt simple: 
¿es vol esborrar 
del mapa? Si es 
vol, d’acord, si no 
costarà diners als 
creditors.
@sninobecerra 

LA LLISTA FALCIANI

Els grans bancs ajuden els 
més rics a evadir impostos. 
Ja ho sabíem això, oi? La 
qüestió és què farem per 
evitar-ho.
@Soltrumbo

La llista Falciani o de la 
vergonya. La llista dels que 
s’enriqueixen per l’esforç de 
persones d’un indret i els 
neguen l’aportació que els 
correspon.
@montserrat_tura

arnaubarruera

onatime7

jjcamats

margalida68

marion_mr87

marga2306

estevelg

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



Carrer de Segovia, 4

25006 Lleida

973 27 95 86

39,90
menú per parella

IVA inclòs

El menú 
ve acompanyat del pa 

i la beguda de la passió 
“Elixir de l’amor”

Menú de Sant Valentí
Cracker d’espaguetis de calamar 
a la seva tinta amb flors 
i vinagreta de mango

                        

Rissotto de gambes i bolets del temps 
al perfum de rotlle de cabra

                        

Tataki de tonyina vermella 
amb mostassa d’herbes i 
wok de verduretes teriyaky

                        

Llangardaix de porc ibèric a la brasa 
amb encenalls de foie gras 
i Pedro Ximénez

                        

Joc de vainilla, maracuià i
xocolata blanca



www.7accents.cat

els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5
6

Finn

Parxís

Darth VaderBorat

1.  Finn és un dels personat-
ges animats més coneguts de 
la televisió, ja que és un dels 
protagonistes de la irreverent 
sèrie Adventure Time.

2. Vols ser el rei de la festa? 
Amb la disfressa del Rei de 
Burger King ho pots tenir 
encara més fàcil. Tothom el 
coneix i qui sap si potser con-
viden a una consumició al Rei. 

3. El mític personatge televi-
siu Marge Simpson rares ve-
gades pot fallar si el que vols 
és captar totes les mirades. 
Però vigila amb els llums. 

4. El Playmobil és una de les 
joguines més desitjades, ja 
que deixa un bon record a to-
tes les generacions. D’aques-
ta manera es pot fer-li un bon 
tribut.

5. Amb la indumentària de Borat tothom et 
mirarà. És recomanable que, si surts al car-
rer, portis alguna peça de roba més, ja que 
si no el refredat està assegurat.

6. Darth Vader s’ha convertit en una icona 
en el món del cine i té molts seguidor. Si 
vols estar més a prop del costat fosc, disfres-
sat d’ell ho aconseguiràs.

7. Si sou un grup d’amics força ampli teniu 
una gran oportunitat de sorprendre la gent 
anant disfressats de parxís, inclòs el taulell, 
que és imprescindible. Fins i tot, el dau pot 
tenir un protagonisme important.

destaquem 
per la seva singularitat 7 disfres-
ses que poden ajudar a sorpren-
dre i convertir-se en el centre 
d’atenció de qualsevol festa de 
Carnaval, tant d’aquest any com 
de properes edicions.
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El Rei de 
Burger King

Marge Simpson

Playmobil



Es tracta d’una qüestió de 
geometria, és a dir, si fos-

sin quadrades, en ser la 
diagonal del forat més 
gran que els costats de 
les tapes, aquesta po-

dria caure dintre del forat. 
També és fàcil de portar.

? Per què el 
calamar és 
capaç de 
fabricar tinta??

Aquest animal fabrica la tinta per defensar-se dels 
seus atacants. No només encegant-los, sinó sobre-
tot confonent els òrgans de detecció química dels 
seus perseguidors. Però aquest paper defensiu 
sembla que no va ser la funció original de la tinta. 
A més d’alliberar melamina, la glàndula secretòria 
conté molts enzims, que sembla que en els seus 
orígens va tenir una funció metabòlica. 
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els 7
perquès ?

Per què no es pot barrejar 
l’aigua amb l’oli??

La raó 
per la 
qual l’ai-
gua, capaç 
de dissoldre més 
substàncies que qualsevol al-
tre líquid, no tolera l’oli està 
en la seva pròpia naturalesa. 

Les molècules d’aigua 
estan compostes 

per tres àtoms: 
dos d’hidrogen i 
un d’oxigen, i la 
força de cohe-
sió que manté 
unides aquestes 

molècules és la 
polaritat, és a dir, 

que unes partícu-
les del seu interior te-

nen pols negatius i altres 
pols positius, de manera que 
s’atrauen entre si, com si fos-
sin imants. L’oli, en canvi, no 

té àtoms d’oxigen i està for-
mat per grans molècules in-
tegrades per molts àtoms de 
carboni i hidrogen. Com que 
aquestes no són substanciés 
polars, no tenen càrrega elèc-
trica que pugui atreure una 
molècula d’aigua. Així, doncs, 
és impossible barrejar aigua i 
oli i, per tant, estimat lector, 
si ho aconsegueixes, et convi-
dem a que ens ho faci saber, 
ja que fins al moment ningú 
ho ha aconseguit i, aleshores, 
estaríem davant d’un fet únic 
digne de donar a conèixer.

Per què els Gegants de Lleida són 
tan importants per a la capital??

Els Ge-
gants de 
L l e i d a 
tenen els 
seus orí-
gens en 
els antics 
Imagots, fi-
gures de mida 
gegantina presents 
als Autes Sacramen-
tals que es representaven al 
claustre de la Seu Vella durant 
l’Edat Mitjana. Les primeres 
referències escrites que tro-
bem dels Gegants de Lleida 
daten de finals del segle XVIII 
i parlen de seguicis encapça-

lats per 
una parella 

de gegants amb 
motiu de la coronació del rei 
Carles IV. També hi ha refe-
rències documentals del 1811 
que parlen d’una parella de 
gegants “mascle i femella” 
a Lleida. El grup actual dels 

Gegants de Lleida comença 
a sorgir l’any 1840, quan la 
Paeria encarrega a l’escultor 
Ramon Corcelles una parella 
de “gegants nous d’escultu-
ra” perquè sortissin a rebre la 
reina Isabel II i la reina regent 
Maria Cristina amb motiu de 
la visita que van efectuar a 
Lleida el 24 de juny de 1840. 
Aquests gegants, vestits ini-
cialment de moros, després 
com a reis cristians i el 1906 
com a faraons egipcis, esde-
vindrien a partir de 1921 els 
actuals Gegants Emperadors 
Romans Marc Antoni i Cleo-
patra, arran de la restauració 
efectuada pels artistes llei-
datans Baldomer Gili i Roig i 
Pere Castro i el sastre Agustí 
Blasco. A més, posteriorment 
també s’hi han incorporat al-
tres figures com els xinesos o 
els faraons.

Per què el sucre que 
es ven a les fires
sembla de cotó??

L ’ a n o -
m e n a t 
cotó de sucre és una 
madeixa de fins fils de sucre 
amb color. S’aboca el sucre 
i el colorant en un recipient 

circular amb una gran quan-
titat de petits forats que gira 
sobre una font de calor. La 
calor desfà el sucre, que perd 
la seva estructura cristal·lina 
fins fer-se amorfa. A causa de 
la força centrífuga, surt a tra-
vés dels orificis en forma de 
filaments, semblants als fils 
de cotó. El núvol de cotó es 
torna enganxós per la humitat 
i es desfà ràpidament un cop 
està a la boca.

Per què el bambú 
creix tan ràpidament 
i no és màgia??

La plàntula, és a dir, la planta 
jove, germina des d’un prin-
cipi amb la forma que tindrà 
d’adulta. Així, la tija brolla 
buida, però segmentada pels 
seus nòduls definitius, les lí-
nies negres transversals que 
apareixen a la planta. Aquest 
mecanisme fisiològic fa del 
bambú una espècie de tub te-

lescòpic natural: entre els nò-
duls es van apilant bateries de 
cèl·lules vegetals que en créi-
xer s’inflen i es despleguen 
de forma molt ràpida, a la 
manera dels segments d’una 
canya de pescar telescòpica. 
Així, malgrat que en 24 hores 
creix un metre, no estem da-
vant de màgia.

Per què tenim 
agulletes 
després de 
fer esport??

Les agulletes són en realitat microruptures de fi-
bres musculars que es produeixen per estar massa 
dèbils per aguantar un treball muscular intens quan 
s’està desentrenat. En trencar-se aquestes fibres, el 
nostre cos les substitueix per altres més recents, 
amb la qual cosa augmenta la nostra massa mus-
cular. Per aquesta raó, no s’ha de pensar que les 
agulletes siguin una cosa dolenta.

Per què les 
tapes dels 
embornals 
són rodones?
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NIÓ

opinio@
7accents.cat

gent amb
ACCENT

gent@
7accents.cat

La unió fa la força, juntes podeu 
arribar a l’ascens. Som-hi Pardinyes!

Josep A. Moreno vol felicitar al Club Handbol Pardinyes femení, que 
en la seva primera temporada, s’ha assegurat el segon lloc de la classi-
ficació regular, que li donarà accés a la fase d’ascens a la Lliga catalana.

9·2
dilluns

La docent Estela Mariné de la UdL 
guanya un premi internacional
La tesi doctoral de la professora de Turisme de la UdL ha estat dis-
tingida amb el Thesis Excellence Award for a Doctoral Thesis pel seu 
caràcter innovador, rigor científic i rellevància en l’àmbit del turisme.

11·2
dimecres

Moltes felicitats, Josep Maria 
Castells!

L’equip de 7accents et vol felicitar pel teu aniversari i animar-te 
a continuar escrivint. Que passis un fantàstic dia i que ho cele-
bris com es mereix. Una abraçada!

13·2
divendres

¡Muchas felicidades, mamá, de parte de todos! 
¡Sigues siendo la mejor madre del mundo!
Mamá, todos los de casa (el papa, Ares y tu hijo, yo) te queremos felicitar el día de tu cumplea-
ños. Entre todos vamos a intentar que sea un día muy especial, tal y como te mereces, ya que 
eres la mejor madre del mundo. Así pues, empezamos con un “muchas felicidades, mamá!”.

Moltes felicitats, Marc! T’esperem aviat per aquí 
per celebrar-ho!

El Marc fa anys aquesta setmana, així, que si el veieu, no dubteu a tirar-lo de les orelles! Esperem 
veure’t aviat per aquí i que ens sorprenguis amb les teves frases cèlebres de bàsquet, perquè, 
per a qui no ho sàpiga, el Marc és un geni del periodisme esportiu! Moltes felicitats, crack!

15·2
diumenge

15·2
diumenge



OPI
NIÓ

opinio@
7accents.cat

gent amb
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George Clooney i Amal 
podrien divorciar-se

George Clooney i Amal podrien divorciar-se segons publica la revista 
In Touch. El motiu serien la gelosia i la negativa de l’actor a tenir fills.

11·2
dimecres

Cristiano Ronaldo es converteix 
en una carrera universitària
La universitat British Columbia Okanagan de Canadà ha decidit 
oferir una titulació que es basi en l’impacte que la fama del por-
tuguès Cristiano Ronaldo té en la societat.

11·2
dimecres

El canvi de cara de l’actriu Uma Thurman podria 
ser causat per una malaltia

Uma Thurman podria haver-se fet un tractament de cirurgia plàstica provocat per una malaltia que no 
li permetia veure’s maca mai. L’actriu té la cara completament transformada, sense expressió, amb la 
pell estirada i els ulls més caiguts. Thurman ha deixat de banda la sensualitat que la caracteritzava.

Madonna, sensual torera de quasi 60 anys als 
Grammy 2015

A punt de complir els 60, però intentant-ne aparentar 40 anys menys, Madonna va representar 
als Premis Grammy 2015 l’escenografia del seu últim videoclip, “Living for Love”, amb unes co-
reografies a càrrec de ballarins vestits de minotaures que imitaven una escena taurina.

9·2
dilluns

10·2
dimarts
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AGE
NDA

diven
dres
13
Paper Motion

LLOC: Centre audiovisual Ma-
gical Media
HORA: 17.00 h
Taller d’stop motion amb fi-
gures de paper planes i volu-
mètriques. Anirà a càrrec de 
l’Acadèmia de l’Animació de 
Barcelona. És una activitat per 
a joves d’entre 13 i 30 anys. 
Les inscripcions es realitzen al 
Centre de recursos juvenils La 
Palma.

Rua de
Carnestoltes pel 
Centre Històric 
LLOC: Plaça Sant Joan
HORA: 18.00 h
Per anar escalfant motors, el 
Centre Històric celebra la Rua 
de Carnestoltes. El recorre-
gut serà el següent: plaça 
Sant Joan, carrers Major, Ca-
vallers i Tallada, plaça de Sant 
Llorenç i, finalment, plaça de 
l’Ereta. En acabar, a les 19.00 
hores aproximadament, xoco-
latada a la mateixa plaça de 
l’Ereta.

XXXI Marató de 
l’Ou 
LLOC: Rambla de la Doctora 
Castells
HORA: 19.00 h
Culleres a punt, ous preparats 
i tres, dos, un... ja! Tothom 
està convidat a córrer aques-
ta clàssica Marató de l’Ou a 
la concorreguda rambla de la 
Doctora Castells.

Xerrada sobre 
‘coaching’ i
ensenyament
LLOC: Biblioteca-Fonoteca 
de l’Auditori Enric Granados
HORA: 19.30 h
Tothom ha sentit a parlar del 
coaching, però molts cops 
no sabem ben bé què és. El 
coaching es pot aplicar a to-
tes les facetes de la vida. En 
aquest taller es parlarà de 
coaching en l’ensenyament, 
de la diferència de fer clas-
ses individuals o en grup, de 
com establir ponts entre pro-
fessors i alumnes i de com 
enfocar la docència dia a dia. 
Activitat gratuïta.

Sergio Dalma, 25 
anys d’èxits
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
Sergio Dalma reviu a Lleida els 
seus 25 anys de carrera des-
prés del gran èxit de la gira 
de presentació del seu últim 
disc, Cadore 33. En el reper-
tori no hi faltaran els clàssics 
italians, que sempre han estat 
una referència en la discogra-
fia de Dalma, així com també 
alguna de les cançons del seu 
disc més recent. Entrades ex-
haurides.

dis
sabte
14
Inici del Carna-
val amb la Ger-
mandat Pau Pi

LLOC: Des de la plaça de 
l’Ereta
HORA: 11.30 h
Comença el Carnaval amb el 
recorregut de la Germandat 
Pau Pi. La Germandat recor-
rerà el carrer de Palau, rambla 
d’Aragó, plaça de Catalunya, 
carrer de Sant Antoni, plaça 

de la Catedral, carrer Major, 
plaça de Sant Francesc i pla-
ça de la Paeria, on s’entrarà 
a l’Ajuntament i es lliurarà el 
manifest a les autoritats.

Rua infantil de 
Carnaval
LLOC: Pel barri de Jaume I
HORA: 16.00 h
Rua infantil pels carrers de 
Jaume I, perquè els més pe-
tits gaudeixin de la festa. En 
acabar, per recuperar forces, 
xocolatada per a tothom.

Gran Rua de Car-
naval de Lleida
LLOC: Av. de les Garrigues
HORA: 17.45 h
Lectura solemne del Pregó 
de Carnaval a càrrec de Sa 
Majestat Pau Pi. A les 18.00 

hores, inici de la Gran Rua de 
Carnaval des del carrer San-
ta Cecília. La rua recorrerà el 
carrer de Santa Cecília, avin-
guda de les Garrígues, Pont 
Vell, rambla de Francesc Ma-
cià i rambla de Ferran fins a 
la plaça de Ramon Berenguer 
IV. En aquesta plaça gira-
rà i retornarà per la mateixa 
rambla de Ferran, rambla de 
Francesc Macià i pont Vell 
cap als Camps Elisis, on es 
donarà per finalitzada la Gran 
Rua.

La primera 
#Flashmob  de 
Lleida
LLOC: Plaça de la Llotja
HORA: 20.45 h
Aquest vespre un conjunt de 
zombis es concentrarà a la 
plaça de la Llotja per ballar 
plegats “Thriller” de Michael 
Jackson, i convertir un esde-
veniment fortuït en una cita 
de renom. L’acte, obert a tota 
la ciutadania, pretén reunir 
el major nombre de partici-
pants, per això, durant la Rua, 
en la qual hi haurà una carros-
sa de zombis, es repartiran fu-
lletons animant els lleidatans 
a sumar-se a aquesta aposta, 
organitzada per l’acadèmia 
de ball Zona Making Of.

Concert de Gossos
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Fa 22 anys que Gossos va començar un viatge. I ha arri-
bat el moment de deixar entrar els seguidors a un dels 
espais més íntims, el local d’assaig. Per fer-ho, s’ha cre-
at una gira on el públic es situarà dins de l’escenari i no 
a fora. Convertiran el concert en un assaig i un diàleg 
per trencar la barrera. Serà una retrospectiva dels 22 
anys de feina, deixant que 22 persones els encerclin a 
l’escenari i puguin intervenir en el procés creatiu.
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Rey del Glam, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Celebrem el Carnaval amb un 
tribut a la gran diva del pop 
espanyol, Alaska, i a la memò-
ria col·lectiva musical de tots, 
amb els seus més de trenta 
anys de carrera. Qui no ha ba-
llat i cantat als ritmes de “A 
quién le importa”, “Ni tú ni 
nadie”, “Bailando” o “Cómo 
pudiste hacerme esto a mi”.

diu
menge
15
Animació Infan-
til La Cremallera
LLOC: Plaça de Sant Joan
HORA: 11.30 h
Animació infantil amb l’es-
pectacle Explosive, on els 
nens seran els protagonistes. 
Veniu a lluir disfressa i ballar 
amb aquest espectacle pen-
sat per a vosaltres.

ICG Sofware 
Lleida-Mombus 
Igualada H.C.
LLOC: Pavelló Onze de Se-
tembre
HORA: 12.00 h
L’ICG Sofware Lleida s’en-
fronta al Mombus Igualada 
H.C. en un partit competitiu 
de l’OK Lliga. 

La tradicional 
Cursa de Llits
LLOC: Des de l’església de 
Sant Llorenç a la plaça de 

Sant Joan
HORA: 12.00 h
Una cursa on no cal sortir del 
llit per guanyar-la? Sí, l’opor-
tunitat que tots els pilots 
estaven esperant el matí de 
Carnaval. Recorregut: plaça 
de Sant Josep, carrers dels 
Descalços i d’en Lluís Besa, 
plaça de Sant Antoni Maria 
Claret, carrers de la Palma i 
de l’Almodí Vell, plaça de la 
Catedral, carrer de la Vila de 
Foix, avinguda de Blondel, 
pati de les Comèdies, carrer 
Major, plaça de la Paeria i pla-
ça de Sant Joan.

Música i Músics 
de Lleida. Els 
mestres del jazz
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 19.00 h
Una proposta que farà gaudir 
del blues, el swing i el pop. 
Una coproducció amb el grup 
lleidatà Folls i Nocturns. Una 
de les formacions més origi-
nals de Ponent, ja que aquest 
grup de pop influït pel jazz es 
dedica a recitar música i can-
tar poesia.

Enterro de la Sardina
LLOC: Davant de l’Auditori Enric Granados
HORA: 19.30 h
Des de davant de l’Auditori, sortida del seguici fú-
nebre d’en Pau Pi, que comptarà amb les “ploro-
nes” i tot aquell que es vulgui apuntar. La comitiva 
recorrerà les places de la Sal, Sant Joan i Paeria i els 
carrers Major, Almodí Vell, la Palma i les Monges fins 
la plaça Antoni Maria Claret, on, plens de pena, es 
llegiran les absoltes per la sardina i es coneixeran els 
guanyadors de carrosses i comparses de Carnaval.

Skinny Molly + 
The Golden
Grahams
 
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h
Southern rock des de Nashvi-
lle-Tennessee amb músics de 
Lynyrd Skynyrd i Blackfoot. 
Els nord-americans arriben de 
gira presentant el seu darrer 
disc, Here for a good time, 
disposats a fascinar els seus 
fans. Obrirà el concert The 
Golden Grahams. 

dilluns
16
José Maria Ville-
gas al piano
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.00 h
Jove pianista sevillà, guanya-
dor del Premi especial al mi-

llor intèrpret de nacionalitat 
espanyola en el XX Concurs 
Internacional de Piano Ricard 
Viñes 2014.

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 
17
Entrada gratuïta 
a la Suda
LLOC: Suda-Castell del Rei
HORA: 10.00 h i 15.00 h

De dimarts a divendres du-
rant el mes de febrer, la Suda 
romandrà oberta per poder 
ser visitada.

dime
cres
18
Tenim Nassos
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.30 h
Com cada tercer dimecres de 
mes, Pallassos Lleida organit-
za un gran espectacle al Cafè 
del Teatre per no parar de riu-
re i continuar així el seu lliura-
ment mensual de provocació. 
Activitat gratuïta.

dijous
19
Inici de l’Animac

LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 11.00 h
La Mostra Internacional de 
Cinema d’Animació de Cata-
lunya arriba aquest 2015 a la 
seva 19a edició del 19 al 22 
de febrer consolidant el seu 
caràcter independent i artís-
tic, sempre a l’avantguarda 
del que està succeint en l’àm-
bit del cinema d’animació, de 
l’art, de les noves tecnologies 
i de les darreres tendències 
artístiques en general. Con-
sultar el programa per veure 
les activitats.

Cuinant entre 
llibres: Itàlia i la 
cuina italiana
LLOC: Biblioteca Pública
HORA: 18.00 h
Segona sessió del taller Cui-
nant entre llibres amb lectura 
d’Un viñedo en la Toscana, 
de Férenc Mate. L’objectiu 
és llegir i comentar els llibres 
proposats, a la vegada que es 
descobreixen els plats i dol-
ços típics italians.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_50 sombras de Grey (16) 
dv. 19.15, 22.30, ds. 18.00, 20.15, 
22.30, dg. 16.30, 18.00, 20.20, dl. 
19.15, 22.15
_Bob Esponja: Un héroe fuera 
del agua (Apta)
dv. 19.15, ds. 18.15, dg. 16.15, 
18.45, dl. 19.15
_El destino de Júpiter (12)
dv. 22.30, ds. 20.15, 22.30, dg. 
20.40, dl. 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Noche en el Museo: El secreto 
del Faraón (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_La señal (12)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

ARMENGOL Bellpuig

_Noche en el Museo: El secreto 
del Faraón (Apta)
dv. 18.15, dg. 17.00
_V3nganza (12)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt

_Birdman (16)
ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.00
_Els pingüins de Madagascar 
(Apta)
dg. 17.00

LA LIRA Tremp

_The Imitation Game (7)
dv. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.15

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 

_50 sombras de Grey (16)
dv. 22.30, ds. 18.15, 22.15, dg. 
17.30, 19.45, dl. 18.15, 22.15

_Dixie i la rebel·lió zombie 
(Apta)
dg. 17.00
_Loreak (17)
dg. 20.00

_Paddington (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Into the Woods (7)
ds. 22.00, dg. 17.00, dl. 22.00

CINEMA HORARIPEL·LÍCULA
  HORARI Dv - Ds HORARI Diumenge HORARI Dl - Dj

ALPICAT 50 Sombras de Grey (16) 17.00-19.30-22.00-00.30 12.00-14.30-17.00-19.30-22.00 17.00-19.30-22.00

ALPICAT Mortadelo y Filemón contra Jimmy El Cachondo (7)  11.40

ALPICAT 50 Sombras de Grey (16) 16.00-18.30-21.00-23.00 13.30-16.00-18.30-21.00 16.00-18.30-21.00

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (Apta)  15.30-19.00-22.30 12.00-15.30-19.00-22.30 15.30-19.00-22.30  

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (CAT) (Apta)  17.15-20.45 13.45-17.15-20.45 17.15-20.45   

ALPICAT Invencible (Unbroken) (12) 00.10  

ALPICAT Stand By Me Doraemon (CAT) (Apta)  11.40 

ALPICAT Las ovejas no pierden el tren (12) 15.30-17.35 13.25-15.30-17.35 15.30-17.35

ALPICAT Alma salvaje (16) 19.40-21.50-00.00 19.40-21.50 19.40-21.50  

ALPICAT Los pingüinos de Madagascar (Apta)  11.45 

ALPICAT The Interview (16) 15.30-17.30-19.30-21.30-23.30 13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 15.30-17.30-19.30-21.30

ALPICAT Annie (Apta) 16.50-19.05 12.30-14.40-16.50-19.05 16.50-19.05

ALPICAT Autómata (12) 21.15-23.20 21.15 21.15   

ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  11.45-13.50 

ALPICAT Corazones de acero (16) 15.55 15.55 15.55    

ALPICAT Big hero 6 (Apta) 18.25 18.25 18.25

ALPICAT La teoría del todo (Apta) 20.30-22.45 20.30-22.45 20.30-22.45   

ALPICAT El séptimo hijo (12)  12.05-14.15 

ALPICAT Whiplash (12) 16.15 16.15 16.15

ALPICAT Noche en el Museo: El secreto del Faraón (Apta)  18.15 18.15 18.15   

ALPICAT V3nganza (16)  20.10-22.15-00.20 20.10-22.15 20.10-22.15   

ALPICAT Paddington (Apta) 16.00-17.50 12.20-14.10-16.00-17.50 16.00-17.50

ALPICAT Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? (Apta)  19.40 19.40 19.40   

ALPICAT The Babadook (16) 21.35-23.20 21.35 21.35

ALPICAT Into the Woods (7) 16.30-18.50 11,50-14.10-16.30-18.50 16.30-18.50   

ALPICAT The Imitation Game (7) 21.20 21.20 21.20

ALPICAT Musarañas (18) 23.25      

ALPICAT 50 Sombras de Grey (16) 17.40-20.10-22.40 12.40-15.10-17.40-20.10-22.40 17.40-20.10-22.40  

ALPICAT El destino de Júpiter (12) 16.20-18.45-21.10 11.30-13.55-16.20-18.45-21.10 16.20-18.45-21.10  

ALPICAT No confíes en nadie (7) 15.45-17.30-19.15-21.00-22.45-00.30 12.10-14.00-15.45-17.30-19.15-21.00-22.45 15.45-17.30-19.15-21.00-22.45

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (3D) (Apta) 16.45-18.30 11.30-13.15-15.00-16.45-18.30 16.45-18.30

ALPICAT El destino de Júpiter (3D) (12) 20.15-22.40 20.15-22.40 20.15-22.40

ALPICAT Project Almanac (12)  11.45-13.40 

ALPICAT Birdman (16) 15.35-17.50 15.35-17.50 15.35-17.50

ALPICAT Blackhat-Amenaza en la red (16) 20.05-22.35 20.05-22.35 20.05-22.35

ALPICAT La conspiración del silencio (12)  11.50-14.00 

ALPICAT La señal (12) 16.10-18.00-19.50-21.40-23.45 16.10-18.00-19.50-21.40 16.10-18.00-19.50-21.40

 

LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00

LAUREN El gran hotel Budapest 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15

LAUREN Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho? 16.20-18.20-20.20-22.20-00.10 16.20-18.20-20.20-22.20 16.20-18.20-20.20-22.20

LAUREN Escapando de la oscuridad 16.10-18.10-20.10-22.10-00-10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10

LAUREN Ninja Turtles 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20

LAUREN Todo lo demás 20.20-22.20-00.20 20.20-22.20 20.20-22.20

LAUREN Perdida 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00 16.10-19.00-22.00

LAUREN Noche en el Museu 3: El secreto del Faraón 16.10-18.10-20.10-22.10-00-10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10

LAUREN El corredor del laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10

LAUREN Secuestro infernal 20.00-22.15-00.25 20.00-22.15 20.00-22.15

LAUREN Sex Tape. Algo pasa en la nube 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00

LAUREN Cashback 16.30-18.20 16.30-18.20 16.30-18.20

LAUREN Vertige 20.20-22.20-00.10 20.20-22.20-00.10 20.20-22.20-00.10

FUNATIC Brasserie Romantic (7) 15.00-19.00-20.55-22.40 15.00-19.00-20.55-22.40 15.00-19.00-20.55-22.40  

FUNATIC Leviatán (VOS) (12) 16.40 16.40 16.40

FUNATIC ‘71 (18) 20.40 20.40 20.40

FUNATIC Rastres de Sàndal (7) 16.35 16.35 16.35

FUNATIC Camino a la escuela (Apta) 18.05 18.05 18.05

FUNATIC Siempre Alice (7) 19.20 19.20 19.20

FUNATIC La sal de la tierra (7) 15.00 15.00 15.00

FUNATIC Dios mío, ¿Pero qué te hemos hecho? (Apta)  16.50 16.50 16.50   

FUNATIC Mommy (16) 21.50 21.50 21.50

FUNATIC Timbuktu (12) 15.00-18.30-20.10 15.00-18.30-20.10 15.00-18.30-20.10

FUNATIC Timbuktu (VOS) (12) 22.20 22.20 22.20

  

PRINCIPAL V3nganza (16) 16.00 16.00 16.00

PRINCIPAL   La teoría del todo (Apta) 17.50-20.00-22.05 17.50-20.00-22.05 17.50-20.00-22.05

RAMBLA The Imitation Game (7) 16.00-18.00-20.00 16.00-18.00-20.00 16.00-18.00

RAMBLA Interstellar (12) 22.00 22.00 22.00

RAMBLA La ísla mínima (16)   20.00

RAMBLA Como acabar sin tu jefe (12) 16.10 16.10 16.10

RAMBLA Birdman (16) 18.10-20.20 18.10-20.20 18.10-20.20

RAMBLA El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (12) 22.30 22.30 22.30

RAMBLA Whiplash (12) 16.20 16.20 16.20

RAMBLA La conspiración del silencio (12) 18.15-20.25-22.35 18.15-20.25-22.35 20.25-22.35

RAMBLA Relatos salvajes (16)   18.15

_Big Hero 6 (Apta)
ds. 17.30, dg. 17.30
_Into the Woods (7)
ds. 19.45
_La isla mínima (16)
ds. 22.00, dg. 19.45, dl. 22.00

AJUNTAMENT Balaguer
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L’esperada adaptació de la novel·la ‘Fifty 
Shades of Grey’ arriba als nostres cinemes

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Fans d’una de les sagues 
nove·lesques més picants del 
moment, esteu d’enhorabo·
na. L’adaptació cinematogrà·
fica de Fifty Shades of Grey 
aterra per fi a les sales i ho 
fa acompanyada d’una bona 
notícia. La directora de la pel·

lícula, Sam Taylor·Johnson, ha 
confirmat que Universal ha 
donat llum verda a dos lliura·
ments més, convertint l’adap·
tació en una trilogia. 
Jamie Dornan i Dakota John·
son es fiquen en la pell de 
Christian Grey i Anastasia Ste·
ele, protagonistes d’una cinta 
que ja apunta a recaptar més 
de 60 milions de dòlars en el 
seu primer cap de setmana.

Imatge promocional de ‘Fifty Shades of Grey’, 
l’adaptació de la novel·la homònima d’èxit.

‘The Signal’ arriba 
a les nostres sales 
amb una bona dosi 
de ciència-ficció

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després de fer la seva apa·
rició en l’última edició del 
Festival de Cinema de Sit·
ges, la segona pel·lícula 
del director William Eubank 
arriba a la resta de mortals. 
Nic és un estudiant avantat·
jat del MIT que comença a 
replantejar·se el seu futur. 
Juntament amb la seva 
parella i un amic, comença 
un llarg viatge amb cotxe 
durant el qual decideixen 
seguir la pista a un geni in·
formàtic que els portarà a 
contactar amb “la senyal”. 
Això causarà un gir escruixi·
dor en las seves vides.

L’actor que 
interpretava 
Dumbledore es 
retira del teatre

 D. M.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Michael Gambon, actor que 
interpretava Dumbledore 
en la saga de pel·lícules de 
Harry Potter ha pres la difí·
cil decisió de retirar·se del 
món del teatre a causa de 
problemes de falta de me·
mòria. “És quelcom horri·
ble d’admetre, però no puc 
fer·ho. Em trenca el cor”, ha 
explicat. L’actor de 74 anys 
abandona així els escena·
ris, on últimament utilitzava 
auriculars per recordar les 
seves línies. Gambon conti·
nuarà treballant en cinema i  
televisió.

7è
art
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VISUAL
No totes les sèries estan a la 
tele: Un repàs a algunes de 
les websèries de moda
‘Don Distruf’ és l’última ficció per a Internet rodada a Lleida

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

No són pocs els anys que han 
passat des que comencéssim 
a consumir ficció a través de 
la xarxa. I no em refereixo al 
fet d’estar a l’aguait de quan 
surt l’últim capítol de la teva 
superproducció televisiva fa-
vorita (que també), si no a 
aquells productes més inde-
pendents, de menor cost i als 
quals no els fa por la paraula 
innovació. Em refereixo, és 
clar, a les websèries. Produc-
tes de ficció que tenen com 
a principal canal de distribu-
ció la xarxa de xarxes i el seu 
públic es el món sencer (Oh 
yeah!). Segur que vosaltres 
també en seguiu alguna. Com 
no fer-ho? N’hi ha centenars, 
milers, i no has de pagar per 
veure-les (almenys algunes). 
Voleu saber quines són les 
més populars de la nostra ge-
ografia? Segur que a molts us 
sona Malviviendo. És una de 
les sèries made in Spain amb 
més renom. Es tracta d’una 
comèdia narrada en clau de 
fals documental, produïda 
per Diffferent i dirigida per 
David Sainz, que parla sobre 
la vida d’un grup d’amics que 
viuen al fictici barri de Los 
Banderilleros, situat a la ciutat 
de Sevilla.
A l’altre costat de la penínsu-

Collage d’imatges per-
tanyents a les websè-
ries ‘Don Distruf’, ‘Les 
coses grans’, ‘Malvivi-
endo’ i ‘De-Generaci-
ons’.

Lleida guanya
pes dins del
món de les
websèries

la, més concretament a Bar-
celona, transcorre la trama 
de Les coses grans. Una ficció 
escrita, dirigida i protagonit-
zada per Roger Coma, tot un 
crack que TV3 ja ha fitxat per 
traslladar la seva ficció a la te-
levisió. Capítols de menys de 
deu minuts que giren entorn 
d’una anècdota senzilla, dota-
da d’un humor absurd genial. 
De debò, no us la perdeu.
Una altra websèrie, també de 
creació catalana però amb 
una mica més de recorregut 
és Ruta 66. La història de dos 

germans que decideixen 
emprendre junts un viat-

ge a través de la mítica 
ruta de carretera que 
creua els Estats Units 
de costa a costa, vi-
atge durant el qual 
anirem coneixent la 
relació que manteni-
en amb el seu pare, 

mort recentment. 
Una mescla entre road 

movie i videoblog, que 
aporta frescor al panorama 

serièfil on line i que es va em-
portar el cinquè Premi Nacio-
nal del WebSeries Festival de 
2010.
Encara que si sou més de la 
vostra terra, esteu d’enhora-
bona. I és que no és neces-
sari recórrer grans distàncies 
per trobar una bona websèrie 

amb la qual gaudir del nostre 
temps lliure. Aquí mateix, sí, a 
Lleida, s’ha rodat algunes co-
ses que mereixen la pena des-
tacar. Encara que segur que 
a molts ja us sona, no està 
de més que recordem Don 
Disturf. Una comèdia de sis 
capítols, amb etiqueta lleida-

tana i que situa la seva trama 
a l’Hostal Mundial, així com 
alguna que altra localització 
més de la nostra benvolguda 
ciutat. “Un hotel, 24 hores i 
nou vides al descobert” és la 
premissa en la qual es recol-
za aquesta ficció, creada per 
Josep Blanch, Jordi Siscart i 
Jenny Montagut. 
Una altra de les moltes pro-
postes que s’han anat cuinant 
a foc lent a la capital del Se-
gria és De-Generaciones. Una 
comèdia realitzada amb molt 
amor per alumnes d’últim curs 
de Comunicació i Periodisme 
de la UdL que narra les des-
ventures de tres companys 
de pis bastant peculiars. Una 
proposta diferent sobre la 
forma de vida universitària, a 
la qual mereix la pena donar 
una oportunitat. Perquè des-
prés no es digui que la joven-
tut d’avui no es mou.

OPiNiÓ
Plaer culpable... molt culpable
Fa una estona estava comptant (com 
m’agraden els números...) i, si no obvio 
febrer, puc dir-vos ben orgullós que ja 
porto quatre mesos omplint de petits 
pensaments serièfils aquest requadre 
marró, que, a més, ve acompanyat per 
una foto del meu careto. Mireu-lo bé, 
perquè així d’impassible és com vull 
que m’imagineu mentre seguiu llegint 
el que vull explicar-vos. El cas és que 
crec que ja ha arribat el moment de re-
velar-vos un petit secret. Mai us he ex-
plicat quina va ser la primera sèrie que 

va aconseguir enganxar-me i fer-me 
gaudir fins al final, oi? Spin-off inclòs. 
Bé, no us enganyo si dic que tant de bo 
hagués estat X-Files, si no fos perquè 
encara era massa petit per veure-la. I, 
per descomptat, tampoc hi incloc les 
sèries de dibuixos. Bé, allà va... Recor-
deu Yo soy Betty la fea? L’argentina, 
l’original. La de la “prota” amb ulleres 
de cul de got i la paraula selular que 
significava ‘telèfon’. Una delícia. Així es 
com passava les tardes del meu primer 
any d’institut.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

‘Better Call Saul’ bat rècords d’audiència 
amb l’estrena dels seus primers capítols

 D. M.
 LLEIDA

Better Call Saul, l’spin-off 
de l’aclamada Breaking Bad, 
arrenca amb força en la seva 
primera emissió a AMC. Els 
gairebé set milions d’espec-
tadors que va tenir durant la 
seva premiere, la nit del pas-
sat diumenge 8 de febrer, 
la converteixen en l’estrena 
més vista d’un canal de te-

levisió per cable. La sèrie 
protagonitzada per Bob 
Odenkirk va debutar amb 
6.9 milions d’espectadors, 
dels quals 4.4 milions perta-
nyien al grup d’adults entre 
18 i 49 anys. Better Call Saul 
s’emetrà els dilluns a AMC, 
mentre que a Espanya po-
drem gaudir-ne a través del 
canal Movistar Series, que 
de moment ja ha emès els 
dos primers capítols. 

Imatge promocional de la sèrie ‘Better Call 
Saul’, l’‘spin-off’ de ‘Breaking Bad’.

7accents.cat

‘Silicon Valley’ ja té tràiler per
a la seva segona temporada

Imatge promocional de la segona temporada de ‘Silicon Valley’, la comè-
dia del canal nord-americà HBO que s’estrenarà el proper 12 d’abril.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després de rebre molt bones 
crítiques i alçar-se amb qua-
tre nominacions als premis 
Emmy, així com una nomina-
ció a la millor sèrie de comèdia 
o musical en els Globus d’Or 
2015, Silicon Valley, torna a 
les nostres petites pantalles 
amb una segona temporada. 
Per si encara queda algú a qui 
el nom de Silicon Valley li soni 
a xinès, caldria recordar que 
aquesta zona situada al sud 

de la badia de San Francisco 
és considerada com a bressol 
de la innovació tecnològica a 
nivell mundial. Empreses com 
Google, Microsoft o Apple 
van donar els seus primers 
passos en petits garatges 
d’habitatges situats en aquest 
territori, on també se situa la 
ficció creada per Mike Judge 
(Beavis i Butt-Head). La seva 
trama se centra en Richard, 
un tímid programador que viu 
en el viver de l’hostal Hacker 
amb els seus tres únics amics. 
A canvi de permetre’ls viure-
hi gratis, l’empresari i amo del 

viver els cobra un 10% dels 
beneficis que el grup d’amics 
obté amb els seus invents.
La segona temporada de Sili-
con Valley arribarà a les nos-
tres pantalles el proper 12 
d’abril. Però mentre esperem, 
podem anar obrint boca amb 
el tràiler que HBO ha estre-
nat aquesta mateixa setma-
na i que ja està disponible a 
través d’Internet. En aquest 
avançament hi veiem als seus 
cinc protagonistes immersos 
en un dur dia de treball a tra-
vés d’unes glorioses imatges 
a càmera lenta.
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El Cafè-Xalet
Un dels queixals corcats de la 
gestió municipal a Lleida és el 
Cafè-Xalet dels Camps Elisis (el 
River). Aquest edifici romàntic 
bastit el 1926 per l’arquitecte 
Porqueres aixoplugava cente-
nars de lleidatans que sortien del 
teatre del Parc o d’un concert al 
Quiosc. El mateix Màrius Torres 
la hi degué fer petar entre copes 
i cigarrets, per tal com s’encar-
regava d’escriure’n les crítiques 
culturals al setmanari republicà 

La Jornada. Fins elucubro que 
degué acomodar les natges il-
lustres d’un Carner, un Sagarra o 
un Cambó, segons que les cròni-
ques ens diuen que visitaren els 
Camps per celebrar-hi recitals o 
mítings polítics. Vaja, que el Xa-
let feia forrolla. Avui, en canvi, 
és una discoteca que obre de 
dijous a dissabte a partir de les 
12 de la nit. Bé. Jo no tinc res 
en contra d’aquests locals –com 
tampoc no em molesta que al 

seu Facebook 
ho publiquin 
tot en cas-
tellà. El 
que em 
dol és que 
el Xalet ha 
perdut la 
identitat, que 
ja no és un espai 
per a tothom i que l’esperit que 
l’animà tan sols és un record que 
es va fonent.

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

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

1. Teatre, ràdio, 
televisió... Amb què 

et trobes més còmode?
Amb tot, em costa molt 

triar, però allà on em 
sento com a casa 
és al teatre, ja que 
abans de tot consi-

dero que sóc actor.

2. No t’animes amb la 
premsa?
No descarto fer-ho, però pri-
mer hauria de ser periodista. 
M’agrada escriure, però la 
finalitat dels meus escrits és 
que siguin representats.

3. En què et bases en els 
teus monòlegs?
Són textos que utilitzo per dir 
la meva. Són temes que em 
preocupen i dels quals vull 
donar la meva opinió. L’obra 

Temps, per exemple, va ser creada 
amb aquesta finalitat. Vaig idear un 
personatge que només té noranta mi-
nuts de vida per poder criticar i mos-
trar la seva indignació amb la realitat.

4. Amb El Foraster és el mateix?
Sí, exactament. Amb El Foraster vull 
explicar les històries que passen en 
aquells pobles de menys de mil habi-
tants que no tenen el seu espai televi-
siu i que només surten quan hi ha una 
desgràcia.

5. Com us reben als pobles?
La rebuda és una passada, ens trac-
ten molt bé. El que més ens agrada és 
l’allau de propostes que rebem grà-
cies a la bona sintonia. Hi ha tan bon 
rotllo que inclús m’arribo a emocionar 
pel caliu de la gent quan marxem, per-
què, a més de regalar-nos històries, 
ens donen de menjar i es preocupen 
molt perquè no ens falti de res. Fins i 
tot ens ha arribat que alguns dels pro-
tagonistes de les nostres històries s’ha 
fet famós. (riu)

6. Com són els de Lleida?
Em costa molt dir com és la gent geo-
gràficament, tot i que existeixen grans 
diferències. El denominador comú de 
tots ells és la gran generositat, des del 
moment en què algú t’explica la seva 
història més intima fins a l’hospitalitat 
que t’ofereixen. És fantàstic.

7. On et sents més foraster?
Als llocs on hi ha molta gent, com les 
grans ciutats. Fa anys que visc a Bar-
celona per la feina, però em segueixo 
trobant perdut enmig de la Diagonal. 
Jo sóc d’un poble molt petit i, per 
tant, m’agrada visitar altres poblets. 
Fins i tot, quan viatjo a l’estranger, 
per exemple Itàlia, passo per Roma, 
però el cotxe ja se me’n va sol cap als 
pobles petits. Em sento molt còmode 
quan visito altres pobles perquè em 
recordo del meu, quan visito una pas-
tisseria veig la Teresa allà, i el mateix 
quan vaig al bar, perquè a tots ens 
preocupen les mateixes coses. No hi 
ha blanc i negre, sinó una intensitat de 
matisos grisos.

Quim Masferrer
A ‘Temps’, l’ex-Teatre de Guerrilla té noranta minuts de vida per dir el que vulgui.
A “El Foraster”, l’‘ex-Guerrillero’ dóna guerra als pobles més petits de Catalunya.
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