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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Per damunt de tot, Lleida
Lleida afronta una singular elecció 
municipal anticipada pels candi-
dats que, com Toni Postius, ja han 
fet la seva posada de llarg. Singu-
lar perquè des de la recuperació 
de la democràcia mai no havien 
comparegut davant dels electors 
tantes sigles noves. Perquè la for-
ça real d’aquestes forces de nova 
creació és una incògnita. Perquè 
assistim encara a les fuetades 
d’una de les crisis econòmiques 
més severes de la història. I per-

què mai no havia existit un deca-
latge d’edats tan pronunciat en-
tre l’alcalde i els seus oponents.
Més enllà de sopes de sigles 
i edats, els arbres no ens han 
d’evitar veure el bosc complert. 
De fet, tot i els focus i l’excitació 
comprensible dels actes electo-
rals, no podem oblidar que hi ha 
debats molt importants que han 
de tenir lloc abans de votar. Entre 
ells, si donem suport al nivell d’im-
postos que paguem el lleidatans, 

entre els més alts de l’Estat. Si el 
nou pla general urbanístic satisfà 
les necessitats d’una societat mo-
derna com la lleidatana. Si Lleida 
té un model comercial atractiu 
per als turistes i per a nosaltres. Si 
la recuperació del Centre Histò-
ric, malmès des de fa mig segle, 
és la desitjada. O si l’activitat mu-
nicipal es revesteix d’un suficient 
tarannà democràtic.
Perquè Lleida no vol política que 
no sigui per fer-la millor, ni polítics 

que no s’apassionin per l’enorme 
tasca de fer més gran la ciutat 
que portem al cor. En el fons, el 
ceptre i la vara d’alcalde li perto-
carà, amb tota certesa, al candi-
dat que hagi estat més capaç de 
convèncer els ciutadans que, per 
sobre de circumstàncies, anèc-
dotes i política en minúscula, és 
un autèntic líder polític que posa 
Lleida per damunt de tot, amb 
honestedat, senzillesa i voluntat 
de servei.

Quina cullera més rara

fe
Ramon Farré 
és el president 
regional de 
CDC i no de 
CiU, tal com 
afirmàvem en 
el número 15 
de 7accents.

d’errates
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GERARD MARTÍNEZ
Què n’opines de l’entrevista 
a Siurana que vam publicar en 
aquest diari ara fa uns núme-
ros?

MANEL ORONICH
L’entrevista em recorda el baix 
nivell intel·lectual d’aquells 
anys, i ara no tinc ganes de bai-
xar tant el nivell. Lleida era una 
ciutat anestesiada, no sé si ara 
ho és tant.

G. M.
Diuen que la campanya elec-
toral per prendre-li l’alcaldia 
va ser molt dura, molt agres-
siva per l’època...

M. O.
És l’única manera. Si algú es 
pensa que guanyar unes elec-
cions als socialistes a Lleida és 
anar de bon rotllo, s’equivoca, 
perquè ells no hi van de bon 
rotllo, o no hi anaven. L’Antonio 
no hi anava. Però n’hi va sortir 
un que el responia quan ningú 
no ho feia. Aleshores es va co-
mençar a posar molt nerviós.

G. M.
Vau quedar per parlar en algu-

Manel
Oronich

Nascut l’11 d’agost de 1947, 
Jaume Manel Oronich i 
Miravet, militant de CDC 
des de 1978, va ser paer en 
cap de Lleida entre 1987 i 
1989. El 28 d’abril d’aquell 
any Antoni Siurana 
recuperava l’alcaldia gràcies 
a una de les primeres 
mocions de censura a tot 
Espanya en la qual dos 
trànsfugues van tenir la clau
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na ocasió?

M. O.
Quan era delegat del Govern, 
vam anar un dia a dinar després 
d’insistir-l’hi en diverses ocasi-
ons. El tarannà era molt dife-
rent, fins i tot en els detalls, en 
les coses més prosaiques. Quin 
conyac fas després, quin puro 
fumes... Un tarannà totalment 
diferent. Jo no bevia Martell ni 
Napoleon i quan ho feia m’ho 
pagava jo.

G. M.
Els socialistes afirmen amb 
certa ironia que l’única obra 
que va fer el teu govern van 
ser les fonts de la Banqueta, 
que van costar 16 milions de 
pessetes de l’època i que l’al-
calde Àngel Ros va ordenar 
fer desaparèixer l’any passat.

M. O.
Com acostuma a passar en el 
cas dels polítics espanyols, el 
seu relat simple s’escuda en les 
mitges veritats, en la mentida i 
en la negació dels fets passats, 
presents i actuals. Ja fa més 
de 300 anys que tenen aquest 
costum arrelat en els seus gens. 
De totes maneres, sobre el que 
em preguntes, cal dir que venia 
d’un projecte anterior diferent, 
ja que el que volien fer era el tí-
pic desert de Sauló, i nosaltres 
només hi vam afegir uns brolla-
dors que durant aquests anys 
no han mantingut fins que el 
seu deteriorament els ha servit 
per justificar-ne la seva desapa-
rició.

G. M.
El PSC de Lleida se’n recorda 
de tu quan busca arguments 
per desprestigiar l’alcaldable 
de CiU de torn. El 2007 els 
socialistes, en concret Marta 
Camps, va acusar Isidre Gavín 
de recuperar projectes “invia-
bles” proposats per vosaltres, 
com el soterrament del trànsit 
a la Zona Alta o la creació d’un 
llac artificial al costat del riu.

M. O.
El PSC de Lleida se’n recorda 
de mi quan vol fer alguna cosa 
de profit per a la ciutat. Et poso 
exemples. El conveni de fun-
dació del Museu Diocesà i Co-
marcal està signat per mi com a 
paer en cap i, malgrat els endar-
reriments i pals a la rodes po-
sats per la Paeria, després s’ha 
fet realitat gràcies a la Genera-
litat, i gràcies a aquell conveni 
encara no ens han pogut robar 
les obres d’art en litigi. El con-
veni del pont sobre el Segre de 
Pardinyes amb l’Estat espanyol 
també està signat per mi. El 

pont sobre el Segre, anomenat 
avui Universitat, va ser finançat 
per la Generalitat de Catalunya 
gràcies al meu compromís pre-
vi, que consta en el pressupost 
de 1989, i la subvenció de més 
de 350 milions de pessetes ens 
va permetre no sobrepassar el 
25% de càrrega financera en el 
pressupost de la Paeria. Sobre 
aquell pressupost hi ha un fet 
curiós, i és que l’oposició so-
cialista ens en va presentar un 
d’alternatiu que no quadrava 
entre ingressos i despeses, em 
sembla recordar que hi havia 
una diferencia de 8 milions de 
pessetes. La portada d’aigua 
potable als Magraners, tants i 
tants anys demanada i reclama-
da pels veïns, també va ser obra 
meva. O l’arranjament complert 
del barri del Secà de Sant Pere, 
en què, si bé estava previst en 
el pressupost anterior amb un 
finançament del 90% a càrrec 
dels veïns i un 10% a càrrec de 
la Paeria, nosaltres hi vam inver-
tir un 90% de la Paeria i un 10% 
dels veïns.

G. M.
I sobre els teus projectes “in-
viables” o “utòpics”?

M. O.
No eren inviables ni utòpics. Tu 
hauries passat per sota de la 
plaça Ricard Vinyes, això hauria 
oxigenat el trànsit i seria fabu-
lós, no el bodrio de plaça que 
han fet ara. Què vol dir que 
hagin tret l’estàtua de Ricard 
Vinyes? Culturalment, què vol 
dir? Tot plegat és molt significa-
tiu... El projecte de fer un parc 
temàtic a les Basses també era 
meu, no sobre els Barrufets, és 
clar, però el vaig idear jo. Ara no 
el deuen veure tan inviable!

G. M.
Quina opinió et mereix aquest 
projecte dels Barrufets?

M. O.
És el que li toca a una societat 
com la lleidatana. Els Barru-
fets... (riu) És poc seriós, poc 
ambiciós, però és el que hi ha. 
A més, no es farà.

G. M.
Els regidors que van presen-
tar la moció de censura l’any 
1989 van al·legar “la no vo-
luntat política per part del seu 
Govern d’afrontar els temes 
urgents de la ciutat”. Quins 
eren aquests temes urgents?

M. O.
Això mateix, quins eren els te-
mes urgents? Voleu dir que ells, 
fora dels seus interessos perso-
nals, en coneixien algun més de 
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tema urgent? Potser la creació 
d’una comissió de compres 
presidida pels trànsfugues -que 
després es va fer- n’era un? O 
potser l’afer del carbó de la Mit-
jana -que volia apropiar-se’l un 
altre dels trànsfugues- n’era una 
altre? O potser era l’exigència 
de la presidència -també per a 
un dels trànsfugues- de la com-
panyia d’autobusos?

G. M.
També es queixaven de “la 
proliferació d’organismes, 
com patronats i comissions es-
pecials, sense cap control mu-
nicipal i de representació del 
poble de Lleida”...

M. O.
Quins organismes, quins patro-
nats i quines comissions vam 
crear noves? Potser parlen del 
fet que vam dotar cada grup 
polític de la Paeria d’una oficina 
i de serveis per tal que pogues-
sin exercir democràticament 
molt millor la seva feina, ine-
xistent fins aleshores i després 
de tants anys de democràcia. 
Potser això els va preocupar? 
A excepció d’aquesta, no em 
vam crear cap de nova. Després 
l’Antonio en va suprimir alguna 
o, en canvi, en va crear més? 
Doncs això, no en van suprimir 
cap i déu n’hi do les que van 
crear ells de nou!

G. M.
És curiós, però, que la gota 
que fes vessar el got fos la su-
pressió de 160 metres de car-
ril bus, a la qual s’hi oposaven 
els dos dissidents.

M. O.
Sí, molt curiós i força transcen-
dental, oi? Aquell carril bus 
desertitzava comercialment les 
voreres dels carrers per on pas-
sava i mai no els vaig sentir opo-
sar-hi. En la invenció d’excuses 
de mal pagador sí que n’eren 
d’artistes. Calia, i pel que veig 
encara cal, justificar la malifeta. 
Sembla obsessió o mala consci-
encia duradora. Hi ha carril bus 
ara a la Rambla? Oi que no l’han 
recuperat? Mira, això són excu-
ses de mal pagador. Quan fas 
alguna malifeta, busques excu-
ses per justificar-te. Han passat 
trenta anys i encara continuen 
igual.

G. M.
Siurana també t’acusava de 
falta de diàleg.

M. O.
Encara és hora que acceptés o 
que em demanés per parlar, i 
ja no solament durant la meva 
època de paer en cap, sinó 

també durant els vuit anys de 
delegat del Govern de la Ge-
neralitat, en els quals mai no 
va voler parlar si no era atacant 
i menystenint-me a través dels 
mitjans de comunicació, mal-
grat les nombroses vegades 
que el vaig visitar i que vam 
coincidir en diversos actes. En 
certa ocasió vaig llegir que em 
tractava d’“estúpid”... Quina 
manera de  dialogar, oi? I se-
gurament té raó, ja que hi ha 
persones que pensen que si es-
tàs en un càrrec públic i no et 
“forres” és que ets estúpid. Des 
d’aquest punt de vista he de 
donar-li la raó.

G. M.
Vas notar que l’enfrontament 
Oronich–Siurana es traduïa al 
carrer en crispació entre els 
ciutadans de Lleida?

M. O.
No, en tot cas el grau de partici-
pació ciutadana va augmentar a 
tots els nivells, els Plens munici-
pals sempre eren plens de gent 
interessada, els mitjans de co-
municació circulaven lliurement 
per tot arreu de la Paeria, etc. 
D’això jo en dic llibertat, altres 
en diuen d’una altra manera, 
sobretot si els molesta. Lleida 
té dues lloses que no la deixen 
volar: el marc legal de l’Estat 
espanyol, retrògrad i obstructiu 
per a la creativitat empresari-
al pròpia, així com el Govern 
municipal socialista, enrocat en 
mantenir l’statu quo, consumit 
aquells dies per un deute estra-
tosfèric. Em vaig esforçar al mà-
xim, però massa vegades vaig 
topar amb la mentalitat de la 
subsistència, el “qué hay de lo 
mío”... Els meus adversaris po-
lítics ho van saber aprofitar més 
bé i ho continuen practicant per 
tal de mantenir els lleidatans 
adormits, forçant a marxar els 
talents “discutidors” i la gent 
preparada i emprenedora de 
debò.
  
G. M.

No em pots fer cap autocrí-
tica? Ja sé que no sou massa 
d’autocrítiques, però vaja...

M. O.
Primer error, pensar que s’hi po-
dia anar de bona fe, d’honest, 
a l’Ajuntament. I segon, gua-
nyar-los a tot arreu, guanyar-los 
totes les eleccions. Segura-
ment, els hauria d’haver deixat 
alguna parcel·la de poder, per-
què en mentalitats tancades, 
poc democràtiques i, fins i tot, 
dictatorials, això no es perdona.

G. M.
Es va crear un consell de no-

tables que donaven suport a 
Siurana. Algun cop vas parlar 
amb els seus membres?

M. O.
No. L’Antonio comparava el 
seu consell de notables amb el 
Consell de Cent, que ja és com-
parar... (riu) Del Consell de Cent 
fins aleshores s’havien produ-
ït lluites i sang pel carrer. Que 
ho volia repetir potser? Només 
eren notables perquè donaven 
la “nota”.

G. M.
Tinc entès que vas tenir algun 
enfrontament amb directius 
de mitjans de comunicació 
de l’època. Consideres que la 
premsa va prendre partit en 
favor d’un bàndol?

M. O.
Aquest directiu del que parles 
tenia una certa tendència i el 
seu mitjà de comunicació, tam-
bé. I ara ho dominen tot, com 
els dos diaris de la província. Jo 
crec que cal tenir clar si un diari 
és independent o no, perquè 
normalment els mitjans de co-
municació en països més avan-
çats democràticament diuen 
quina tendència tenen, això és 
el més lògic, però amagar-te 
del que realment ets, això no-
més passa a Lleida. I tenia raó, 
actualment no hi ha alternativa. 
Qui domina Segre i qui domina 
La Mañana? L’ideal hauria es-
tat que La Mañana se l’hagués 
quedat algú amb unes altres 
tendències.

G. M.
Però creus que la inestabilitat 
del teu govern la va provocar 
Siurana o bé aquesta inestabi-
litat va començar dins del teu 
equip?

M. O.
L’Antonio es va fer una targeta 
que hi posava “Paer Cap de 
l’Oposició” perquè s’assemblés 
al màxim a “Paer en Cap”. Les 
intencions de l’Antonio eren 
clares...  Mira, al despatx de 
l’alcalde hi havia micròfons, una 
gravadora al calaix... Qui va pro-
vocar aquesta inestabilitat? Ell o 
jo? Potser el meu gran error va 
ser no posar micròfons també...

G. M.
Tens constància que s’oferis-
sin molts diners als regidors 
trànsfugues? Es parla de 25 
milions de pessetes per a ca-
dascun...

M. O.
Això ho he llegit a diversos mit-
jans de comunicació de Lleida 
i no he vist ningú que ho des-
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Manel Oro-
nich, durant 

l’entrevista a 
l’Ateneu

Barcelonès.
Fotos: Dani 

Martínez

mentís. Per alguna cosa serà... 
Però, a més, hi havia el tema 
del carbó de la Mitjana, que es 
va fer o no es va fer? La comis-
sió de compres de l’Ajuntament 
presidida pels dos trànsfugues, 
es va fer o no es va fer? La pre-
sidència o direcció de la compa-
nyia d’autobusos, es va fer o no 
es va fer?

G. M.
I saps qui va ser el misteriós 
quinzè regidor que va donar 
suport a Siurana en la moció 
de censura? 

M. O.
Jo ja he canviat de registre, no 
m’interessen aquelles misèries 
humanes. Penso que bon profit 
els faci. Mira, totes les persones 
passem al llarg de la vida per 
moments complicats, si algú 
va viure un moment difícil i va 
buscar camins per solucionar-lo, 
doncs bon profit li hagi fet.

G. M.
A Convergència us vau ense-
nyar les paperetes, per tant, 
no devia ser ningú del teu par-
tit...

M. O.
Això ho dius tu. Jo només vaig 
veure una papereta. 

G. M.
Durant aquell Ple diuen que 
vas beure molta aigua...

M. O.
Devia tenir set. Però no recor-
do que em portessin aigua. Ara 
porten cafè i aigua a tots els re-
gidors, oi?

G. M.
Aquest cas de transfuguisme 
va marcar un abans i un des-
prés en la política espanyola.

M. O.
Lleida és el primer lloc amb ca-
sos de trànsfugues a l’Estat es-
panyol per interessos personals. 
Pensa que el desprestigi actual 
dels alcaldes i de la política mu-
nicipal va començar a Lleida.

G. M.
Aquesta sortida com a alcalde 
de Lleida és una espina que 
tens clavada i que no hi ha ma-
nera que et puguis treure?

M. O.
No. Jo no volia aguantar l’alcal-
dia a qualsevol preu. Pagant, 
no! Jo no em deixo arrossegar 
a la deshonestedat. La política 
en si no és l’únic que pots fer 
en aquesta vida. Pots fer de pe-
riodista, enginyer... Jo he surat 
sense l’ajuda de ningú, sense 

subvencions. Sempre he sabut 
guanyar-me la vida com a em-
presari. L’Antonio ho ha fet així 
també o no? Aquesta és la pre-
gunta. Jo no depenia de la po-
lítica, depenia de la meva capa-
citat tècnica per exercir la meva 
professió, punt.

G. M.
Creus que el teu partit, Con-
vergència, et va trair d’alguna 
manera?

M. O.
No em sento traït, cada època 
és cada època. Em va fer mal i 
em va trair alguna persona del 
partit, però no el partit en si. 
L’única queixa que en tinc és 
que no hagin tornat a guanyar 
les eleccions. Saps què els ha 
fet perdre l’alcaldia des d’ales-
hores? No apuntar-se els meus 
tantos, tot el que vam fer durant 
aquells dos anys.

G. M.
De fet, la direcció de Conver-
gència et va demanar dies 
abans de la moció de censura 
que dimitissis per intentar que 
CiU mantingués l’alcaldia de 
Lleida i aturar aquella moció. 
Per què no ho vas fer?

M. O.
Em van demanar tot el contrari, 
em van exigir que no plegués. 
Però ho vaig acabar fent des-
prés. No s’hi podia estar. Pen-
sa que jo havia surat des de la 
base, no formava part de cap de 
les catorze famílies de Lleida.

G. M.
Siurana sempre ha dit que no 
entenia quines eren aquestes 
famílies i quins eren aquests 
poders fàctics de què parles...

M. O.
Clar, perquè ell n’és un! (riu) 

Mira, Lleida, històricament, va 
sofrir diversos setges. Quan la 
ciutat estava assetjada, hi havia 
la meitat de les famílies podero-
ses que pactaven amb els inva-
sors, que entraven i “pelaven” 
l’altra meitat. Això va passar 
durant tres o quatres setges. 
I al final van quedar els pode-
rosos més tontos. Tu coneixes 
una associació que es diu Caliu 
Ilerdenc? Aquests posaven a dit 
tots els alcaldes franquistes. I 
encara existeix!

G. M.
Dos anys després, a les elecci-
ons de 1991, el PSC va obtenir 
17 dels 27 regidors. No va ser 
aquell un plebiscit popular que 
donava la raó a Siurana?

M. O.
La gent no tenia informació o la 
que tenia era totalment tergi-
versada.

G. M.
Jordi Pujol et va cridar mesos 
després de deixar de ser alcal-
de perquè anessis a Barcelona 
a ocupar-te de les relacions de 
CDC amb el món empresarial. 
Sí?

M. O.
Això no és veritat.

G. M.
La transformació que ha patit 
Lleida en els darrers anys és la 
que somiaves o no? Què ha-
guessis fet tu que no s’ha fet?

M. O.
Tu mateix ho has dit, que ha 
“patit”.  Per exemple, hi ha un 
grup que en lloc de Llotja en diu 
Lletja, oi? Mira, jo hauria fet un 
parc tecnològic agroalimentari 
amb servei de mercat de sub-
hasta, com eren a tot Europa. 
A mi també se’m va acudir fer 
un pont penjat molt bonic i de 
molt lluïment personal, però els 
que vaig decidir fer eren molt 
més eficients, adients,  barats i 
útils. El nostre projecte de Cen-
tre Històric era molt diferent, el 
que s’ha fet és evident que és 
un fracàs. Jo hauria tirat totes 
les cases a terra, perquè histò-
ricament no tenen cap valor, i 
hauria fet una gran zona verda.  
Ah, i l’aeroport també era idea 
meva, però ha acabat sent més 
gran i menys adient que el pro-
jectat per nosaltres.

G. M.
Què faries en el cas de l’aero-
port, per exemple?

M. O.
L’únic que es pot fer: muntar-hi 
una granja de cabres que surtin 
a pasturar i a tallar les herbes de 
la pista amb les dents.

G. M.
Has pensat tornar a la política?

M. O.
Mai se sap! La veritat és que ho 
vaig intentar, però hi ha molta 
gent que pensa que a Lleida 
mana l’Opus i ja els està bé.
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El Grup Caní de 
Recerca neix per 
ajudar a localitzar i 
rescatar persones 
perdudes en zones 
forestals. El 2014 es 
van realitzar més de 
mil actuacions a la de-
marcació de Lleida. 
Ara bé, queda una 
tasca pendent: els res-
cats en neu i allaus

 LAIA DOLCET
 VIELHA

www.7accents.cat

Sempre s’ha dit que el millor 
amic de l’home és el gos. El 
temps ha demostrat que, 
més enllà de la seva amistat, 
aquest fidel company de viat·
ge també pot salvar vides. 
Bé ho saben els Bombers 
de la Generalitat i altres col·
lectius d’emergències que 
han incorporat cans als seus 
cossos de seguretat perquè 
els ajudin en les tasques de 
salvament i rescat, ja sigui per 
terra o per mar. La neu, però, 
és una assignatura pendent. 

En tot el territori continuen 
sent anecdòtics els grups de 
recerca canina en allaus. 
Per posar remei a aquesta 
mancança, del 6 al 13 de fe·
brer, Vielha va acollir el 7è 
Curs d’educació i ensinistra·
ment per al treball de gossos 
en allaus. Una setmana d’en·
trenaments intensius en què 
divuit alumnes i els seus cans 
van aprendre les tècniques de 
rescat a la neu. Una experièn·
cia enriquidora però dura ja 
que cal afrontar temperatures 
que van dels vuit o nou graus 
sota zero a primera hora del 
matí, als tres o quatre graus 
sota zero al llarg del dia. El 
curs l’ha dirigit l’asturià Mi·
guel del Prado, responsable 
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Salvant 
vides 
sota 

la neu 
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Característiques i 
tipus d’allaus

Hi ha tres tipus d’allaus: de neu pols, de neu molla i de placa. 
Una allau de neu pols acostuma a néixer en un punt i va arrossegant la 
neu que troba al seu pas. Es produeix quan el pes de la neu sucumbeix 
a la força de gravetat. Es tracta d’una neu seca i lleugera que es barreja 

amb l’aire i forma un aerosol que baixa la pendent a una velocitat de 
100 a 300 quilòmetres per hora. Pot produir-se en qualsevol època de 
l’any i és una de les més perilloses perquè la pols impedeix respirar. 

L’allau de neu molla es produeix a les pendents ben exposades al sol 
(quan la neu es fon) quan pugen les temperatures, principalment, 

durant la primavera. Llisquen lentament, de 20 a 60 km/h.

Les allaus de placa són les més habituals.  
Una placa és una superfície de neu compacta que es 

desprèn de la resta del mantell de neu i que llisca 
sobre el sòl o sobre la neu existent. Se solen 

originar a vessants oberts pel pas d’un 
esquiador.

formatiu de la Unidad Canina 
de Rescate del Principat d’As-
túries. 
Segons del Prado, ha d’haver 
més formació al respecte per-
què, ara per ara, no s’entén 
el fet de tenir un gos al peu 
de l’helicòpter de salvament. 
A més, és molt complicat arri-
bar a temps als rescats en cas 
d’allau per trobar amb vida 
la persona accidentada. Els 
motius són, d’una banda, que 
es practica menys l’esquí de 
muntanya en comparació a al-
tres indrets i, de l’altra, que el 
nombre d’allaus és molt baix 
si es compara amb països 
com Àustria o Alemanya. 
Per a la majoria de partici-
pants al curs (sis membres de 
la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), tres bombers 
de la Generalitat i diversos 
bombers de Galicia, la Rioja, 
Astúries i Canàries), aquest ha 
estat el primer cop que han 
practicat el rescat en neu. No 
és el cas del lleidatà Ernest  
Capdevila, un bomber del 
Grup Caní de Recerca de la 
Generalitat que va iniciar-se 
en aquest món fa vuit anys, 
després d’un curs a Formigal 
(Osca): “Desconeixia com-
pletament aquest món però, 
després de la formació, vaig 
quedar entusiasmat i no vaig 

dubtar a incorporar-me a la 
unitat canina”. Capdevila té 
dues gosses (una snchauzer 
gegant de set anys i una blo-
od hund, de gairebé dos). 
Amb el temps ha aconseguit 
que, en cas d’una actuació de 
salvament, les gosses actuïn 
per instint: “Pels animals és 
com un joc. Ara bé, cal saber 
dominar-ho perquè, sinó, es 
poden estressar. Tenen un 
botó que cal saber activar i 
desactivar”, apunta Capdevi-
la. 
Les edats d’ensinistrament 
dels gossos, que acostumen a 
ser de raça, van dels dos me-
sos als quatre anys. Segons 
els experts, aquests animals 
acostumen a tenir una vida 
activa fins als nou o deu anys 
i, quan deixen de dedicar-s’hi, 
no és per falta de capacitats 
sinó per una pèrdua d’agilitat.

Grup Caní de Recerca
El Grup Caní de Recerca 
(GCR) va  néixer a Catalunya 
l’any 2009, amb dotze gossos 
a l’equip. Es crea amb l’ob-
jectiu d’ajudar als serveis de 
recerca en zones forestals, ru-
rals i barrancades i per donar 
suport a la localització de per-
sones perdudes. El GCR està 
format per membres del cos 
de Bombers de la Generalitat 

i bombers voluntaris i realitza 
serveis en entorns aquàtics i 
en estructures col·lapsades 
(ensorraments). Actualment, 
a Lleida hi ha tres persones 
que formen part de la unitat 
canina (dos professionals i un 
voluntari). 
Segons les últimes dades pro-
visionals dels Bombers de la 
Generalitat, l’any 2014  es van 
realitzar més de mil actuaci-
ons al Medi Natural. D’aques-
tes, la gran majoria van ser 
de rescat en muntanya (755), 
seguides d’actuacions de re-
cerca de persones perdudes 
(181) i un centenar d’actuaci-
ons de rescat o cerca en es-
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Imatges del curs 
de recerca en neu 
i allaus, a Vielha.
Foto: Carlos T. 
González

pais marítims, rius, barrancs 
o llacs. La Val d’Aran va ser la 
localitat amb més intervenci-
ons a la demarcació, seguida 
del Pallars Sobirà, l’Alt Urgell 
i l’Alta Ribagorça. En el cas 
dels Bombers de la Generali-
tat, aquestes tasques de res-
cat les acostuma a assumir el 
GRAE (Grup de Recolzament 
d’Actuacions Especials). Ara 
bé, a la neu, de moment, no 

hi ha prou efectius com per 
tenir una persona de guàrdia 
tots els dies durant els quatre 
o cinc mesos que dura la tem-
porada d’esquí. 

Imprudències
Tot i que algunes actuacions 
són motivades per imprudèn-
cia, Capdevila explica que 
actualment han minvat molt 
perquè els excursionistes es-

tan conscienciats i acostumen 
a anar equipats amb el que es 
coneix com APS: un dispositiu 
ARVA (Appareil de Recherche 
de Victimes d´Avalanches), 
una pala i una sonda. Aquest 
equipament costa uns 400 o 
500 euros però, tal com afir-
ma Miguel del Prado, és im-
prescindible perquè els que 
més possibilitats tenen de 
rescatar la víctima sempre són 

els propis companys de tra-
vessa.
La supervivència es calcula en 
funció del temps de rescat. 
En cas d’una allau, l’espe-
rança de vida és inversament 
proporcional al temps d’espe-
ra. Si es socorre en un temps 
igual o inferior a 15 minuts, 
les possibilitats de trobar viva 
la persona són del 90%. Un 
percentatge que disminueix 
fins al 20-30% si el temps de 
rescat és igual o superior als 
30 minuts.  La majoria d’ac-
cidentats moren ofegats pel 
CO2 o per hipotèrmia. 

Rastreig i venteig
Hi ha dues tècniques de re-
cerca amb gossos: per ras-
treig o per venteig. Els gos-
sos de rastre segueixen l’olor 
residual que deixa la persona 
al trepitjar per on passa. So-
vint es guien per una peça de 
roba o, fins i tot, a través de 
l’olor del seient del vehicle 
del desaparegut. En el cas de 
la tècnica del venteig, són les 
cèl·lules que desprèn la per-
sona les que guien l’animal 
per localitzar-la. La tècnica de 
venteig  s’utilitza en estructu-
res col·lapsades, esllavissades 
del terreny, riuades, entorns 
aquàtics i en neu o allaus. Cal 
tenir en compte que la super-

fície a rastrejar sempre es veu 
multiplicada pel diàmetre de 
distància recorreguda. Si un 
home recorre un quilòmetre, 
la superfície a rastrejar és de 
3,14 quilòmetres. 

Entrenament
L’entrenament acostuma a ser 
diari. El bomber lleidatà expo-
sa que, diàriament, utilitza es-
pais com les antigues Basses, 
l’aeròdrom d’Alfés, el Secà de 
Sant Pere de Lleida o el bar-
ri de la Bordeta per practicar 
amb les seves dues gosses: 
“Cada dia els hi faig un rastre 
perquè localitzin algú”. En el 
cas dels simulacres, els matei-
xos alumnes fan de figurants i 
adopten el paper de víctimes. 
Segons Capdevila, fer de fi-
gurant no és el més difícil ja 
que, tot i que estàs colgat de 
neu, disposes d’una bombolla 
d’aire relativament espaiosa 
per respirar. El més complicat 
– apunta – és fer-ho en casos 
d’esllavissament de terreny ja 
que la sensació de claustrofò-
bia és molt gran. En aquest 
cas, el figurant s’ajeu estirat 
en un clot de la seva mida i 
una taula de fusta el separa 
de la terra que el colga. “Un 
cop vam estar una hora i mitja 
colgats sota terra”, afirma.
Per treballar en un equip 
d’aquestes característiques 
els organitzadors insisteixen 
que cal fortalesa, passió i, 
sobretot, esperit de treball 
en equip. A més, Capdevila 
afegeix que un bon bomber 
ha de tenir autocontrol, mo-
tivació i molta empatia. Quan 
parlem sobre la por, el llei-
datà no dubta a afirmar que 
“un bomber difícilment ha de 
passar por, perquè no ha d’ar-
ribar mai al límit. Cal aplicar 
la màxima de protegir, alertar 
i, per últim, socórrer. No som 
tan valents com la societat es 
pensa”.  Valents o no, els par-
ticipants i els seus cans van 
demostrar reunir totes aques-
tes facultats en la darrera pro-
va del curs. I és que, l’últim 
dia, els equips van ser capa-
ços de rescatar tres persones 
sepultades per la neu en tan 
sols quatre minuts. 



Roberto
Fernández

El rector acaba el quart any de 
mandat amb la il·lusió de tornar-se a 
presentar per consolidar el projecte 
després de quatre anys de retallades

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

El rector de la Universitat de 
Lleida, Roberto Fernández, és 
un home ocupat. Abans de 
començar l’entrevista ens ex-
plica que, un dia normal, pot 
tenir trenta trucades, tres o 
quatre reunions i atendre set 
o vuit visites. Enguany finalit-
za els quatre anys de mandat 
al capdavant de la UdL. Un 
moment clau per fer valoració 
de la seva trajectòria i de la 
institució. 

LAIA DOLCET
No hi ha horaris.

ROBERTO FERNÁNDEZ
No, un és rector les 24 hores 
del dia. Un cop van pregun-
tar al Felipe González què era 
per ell el poder i va respon-
dre que era l’últim telèfon. I, 
és cert, quan arriben les coses 
aquí, jo ja no tinc a ningú a qui 
trucar... A més, si algú em tru-
ca a les dues de la matinada 
no és per dir-me bona nit, que 
descansis bé. Per això, sovint 
quan em pregunten sobre 
temes com el de la indepen-
dència, sempre contesto que 
no tinc opinió. 

L. D. 
Pregunta obligada...

R. F. 
Doncs he de contestar que no 
tinc opinió, perquè la institu-
ció no ha de tenir opinió. A 
la casa hi ha de tot i al rector 
ningú l’ha escollit per parlar 
d’aquests temes. 

L. D.
Cert. Però tot el procés que 
esdevingui d’ara en un futur 
tindrà conseqüències per a 
la Universitat, no? 

R. F. 
En el seu moment acataré les 
decisions democràtiques que 
el país decideixi, com no pot 
ser d’una altra forma. 

L. D.
Enguany finalitza el mandat 
com a rector després de 
quatre anys al capdavant. 

Com et vas trobar la Univer-
sitat de Lleida i com ha evo-
lucionat des d’aleshores?

R. F. 
Durant la legislatura, l’equip 
de govern ha fet una gestió 
sensata, prudent i efectiva 
en un marc molt advers. A les 
dues setmanes d’arribar te-
nia una carta de la Secretaria 
d’Universitats que deia que el 
pressupost era de 6,8 milions 
d’euros menys. Després de 
mesos de negociacions amb 
la Generalitat, es va quedar 
en 4,8. Una diferència impor-
tant, ja que el cost dels pro-
fessors associats és de quasi 
2 milions i implicava mante-
nir-los o no. Des del 2011 fins 
ara, els pressupostos de les 
Universitats han baixat entre 
un 19 i un 20%. La Generalitat 
ens deu 19 milions d’euros (15 
des del 2011 i 4 de deute his-
tòric). A més, hem tingut una 
taxa de reposició molt baixa 
de professorat, menys pres-
supost per investigació i cap 
partida dedicada a edificaci-
ons des del 2011, quan abans 

s’hi destinava 11 o 12 milions. 
Ara bé, acabem el mandat 
sense dèficit i hem mantingut 
la plantilla de professors i de 
PAS, alhora que hem fet una 
sèrie de projectes estratè-
gics a la Universitat que han 
estat aprovats per la pràcti-
ca unanimitat del consell de 
Govern. Així, no només hem 
mantingut a flota la nau, sinó 
que li hem posat una marxa 
adequada per aconseguir el 
camí de l’excel·lència. 

L. D. 
Els comptes de la UdL estan 
sanejats? 

R. F. 
Sí. A mi m’hagués 
agradat fer un dè-
ficit d’1 euro per 
manifestar el 
sacrifici que ha 
fet la comunitat 
universitària i els 
estudiants i per 
denunciar que 
amb aquests pres-
supostos la universi-
tat no pot continuar.

L. D. 
Així, et ve de gust tornar-te 
a presentar?

R. F. 
A mi em ve de gust anar-
me’n a les Seychelles. 
(riu) Sí. Crec que el 
projecte necessita 
d’un altre mandat 
per consolidar-se i 
posar en funciona-
ment els plans estra-
tègics que hem en-
degat amb docència, 
investigació i interna-
cionalització. Em sento 

Competim 
amb un

 ‘monstre’ que 
és Barcelona

La 
Generalitat 

ens deu 
19 milions

Em sento 
amb il·lusió 
per a repetir 

mandat
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Fernández aposta per 
potenciar un model propi 
de docència que destaqui 
per la formació dual, les 
pràctiques externes i la 
tutorització de l’alumnat. 
Una manera d’atreure 
talent que ara prefereix 
indrets com Barcelona

amb il·lusió i compto amb un 
equip cohesionat.

L. D. 
Quins projectes caldria po-
tenciar?

R. F.
Hem de reforçar un model 
de docència propi de la UdL, 
identificable dins del mapa 
universitari català i espanyol. 
Cal que destaqui per la for-
mació dual, les pràctiques 
externes a totes les carreres, 
la tutorització de l’alumnat 
i l’ocupabilitat com a eix. A 
més, ha d’augmentar la re-
cerca i hem de potenciar els 
instituts com Agrotecnio, Ins-

pires, o l’IRBLleida, la interna-
cionalització i atreure talent a 
la ciutat. 

L. D.
Costa que la gent vingui a 
Lleida per quedar-se?

R. F. 
Sí. Competim amb un “mons-
tre” que és Barcelona i cada 
fitxatge l’hem de treballar 
personalment d’una manera 
insistent.

L. D. 
Què els dieu per convèn-
cer-los?

R. F. 
Que la universitat té unes di-
mensions molt sensates, amb 
un bon nivell d’investigació, 
una gran agilitat de gestió i 
que l’entourage de la ciutat és 
també molt agradable. Si ho 
mires des de fora, no és que 
siguem optimistes, les dades 
parlen per si soles. Tenim qua-
tre instituts sobre els grans 
problemes del món, Agro-
tecnio (aliments), IRBLleida 
(salut), Inspires (sostenibilitat 
i energia) i Indest (desenvo-
lupament social i territorial). 
Contribuïm al coneixement 
universal a través del coneixe-
ment local sense caure en el 
provincianisme. 

L. D. 
Aquests instituts es conei-
xen prou?

El rector de la 
Universitat de 
Lleida, 
Roberto 
Fernández, 
al seu 
despatx a 
l’edifici del 
Rectorat. 
Foto: Laia 
Dolcet
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 R. F. 
Tenim una certa mancança 
de donar a conèixer millor 
aquests centres, però el cert 
és que són de nova creació i, 
a banda de l’IRBLleida, la res·
ta tenen una vida inferior als 
dos anys. 

L. D. 
Canviem de tema. Les taxes 
universitàries s’han encarit. 
És cada cop la Universitat 
més elitista?

R. F. 
Hi ha hagut un encariment ex·
cessiu de les matrícules i de les 
taxes universitàries i no estaré 
a favor de cap pujada més. 
El cost de la crisi l’han pagat 
els estudiants amb l’augment 
de matrícules i el professorat 
mantenint una docència i una 
investigació amb menys recur·
sos. Sóc especialment sensi·
ble perquè no hi hagi exclusió 
a la Universitat per temes eco·
nòmics. Cal que hi hagi opor·
tunitats per tothom que valgui 
i vulgui estudiar. Jo vaig co·
mençar a treballar als 13 anys 
fins als 25 que vaig entrar aquí 
i fins aleshores vaig fer tota la 
carrera de nit. La UdL destina 
60.000 euros perquè cap per·
sona que tingui una dificultat 
econòmica sobrevinguda es 
quedi fora. 

L. D. 
Convenç el decret 3+2?

R. F. 
D’entrada, els rectors no es·
tem en contra dels tres anys 
de grau i els dos de màster. 
Ara bé, creiem que no podem 
implantar un sistema sense 
abans avaluar el resultat de 
l’anterior. A més, no podem 
permetre que sigui una mesu·
ra econòmica i no acadèmica 
i que representi un augment 
de les taxes dels estudiants 
i una disminució de les plan·
tilles dels professors. Per 
aquest motiu, hem demanat 
una moratòria de dos anys per 
estudiar el tema econòmic i el 
tema acadèmic (hi ha veus a 
Europa que comencen a apos·
tar pel 4+1) i l’homologació 
a Europa. A més, ara vénen 
eleccions i no sabem quines 
majories parlamentàries es 
constituiran. 

L. D. 
De tots els campus, n’hi ha 
algun més estimat?

R. F. 
En absolut. Dins de la Uni·
versitat hi ha molta unitat i, 
com que la gent ha hagut de 

Veterinària no 
competirà 

amb les clíniques
privades

compartir organismes de ges·
tió conjunts, s’ha aconseguit 
grups de recerca integrats. 
No hi ha rivalitats entre les 
facultats i la convivència és 
excel·lent. Quan diem que la 
Universitat de Lleida és singu·
lar amb el tema agroalimenta·
ri, no diem que aquest sigui 
l’únic que s’hagi de potenciar.  
A més, en això hi contribueix 
gent d’història agrària, eco·
nomia, dret o biomedicina. I 
una universitat ha de créixer 
equilibrada entre els seus 
campus. La Facultat de Lletres 
és la que més grups consoli·
dats d’investigació té. Qui es·
tima més un rector dels seus 
fills? Tots. Però sempre n’hi ha 
un que s’ha de cuidar més en 
algun determinat moment. 

L. D. 
Hi ha algun fill dèbil en 
aquests moments?

R. F. 
Tots. (riu) No, és broma. Ara 
és el moment que cal cuidar 
algunes titulacions perquè 
són estratègicament impor·
tants i requereixen més aten·
cions conjunturals. No diré 
quines. 

L. D. 
En podem saber l’àmbit?

R. F. 
Hi ha de tot, de l’àmbit agro·
alimentari, dret, lletres... Són 
tres o quatre. 

L. D. 
Ja tenim la titulació de Ve-
terinària a la UdL. Vas opo-
sar-t’hi en un inici?

R. F. 
Quan vaig arribar al Rectorat 
no tenia ni idea d’aquesta titu·
lació. Per tant, no és cert que 
hi estigués en contra. Jo era 
un home dedicat al segle XVIII 
i, a la setmana d’entrar al càr·
rec, el vicerector, Paco Garcia 
em va dir que havíem de fer 
complir la titulació de Vete·
rinària conjuntament amb la 
Universitat Autònoma de Bar·
celona. Des de llavors 
ha estat un tema 
que durant tres 
anys ha sortit 
quasi en totes 
les reunions 
de l’equip. 
“Rector, avui 
no hi ha res 
de Veteri·
nària?”, em 
deien, mig en 
broma. Aques·
ta alternativa im·
pulsada per l’equip 

rectoral sorgeix davant l’in·
compliment de l’acord amb 
la Universitat Autònoma. Si 
no no haguéssim plantejat 
una Veterinària a Lleida per·
què, prèviament, ja hi havia 
hagut un acord i respectàvem 
la titulació conjunta. Per tant, 
amb el consentiment de tots 
els grups del Parlament i la 

Secretaria d’Univer·
sitats, la UdL 

posa un títol 
de doble 

g r a u 
q u e 

no existeix a Espanya, és per·
fectament legal i diu que fa·
rem veterinaris amb una certa 
especialització cap a la pro·
ducció de grans animals. 

L. D. 
Hi ha gent que no la veu ne-
cessària. 

R. F. 
És cert, però nosaltres hem 
pensat que per a la UdL una 
titulació tan potent com vete·
rinària, de cara al futur és fo·
namental perquè completa el 
món agroalimentari. 

L. D. 
La tindrem en breu? 

R. F. 
Estem negociant si serà a prin·

cipis del curs vinent o l’altre. 

 L. D. 
Amb la implantació de la car-
rera hi ha implícits uns ser-
veis hospitalaris veterinaris. 
Hi ha cert temor que aquests 
restin competència a les clí-
niques.

R. F. 
Nosaltres volem col·laborar 
amb les clíniques privades i 
a la vegada tenir les instal·
lacions necessàries i legals 
que hem de tenir perquè ens 
aprovin la titulació. No tenim 
cap ànim de competir amb les 
clíniques privades. 

 L. D. 
A quina posició està la UdL 
en el rànquing d’Universitats 

La UdL
10.211

Estudiants en 
conjunt

2.524
Activitats de
recerca

34 
Graus  i 37
màsters oficials

4 
Grans campus més 
2 centres adjunts

8a
En productivitat 
de recerca a l’Estat
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espanyoles?

R. F. 
Estem entre les quinze pri-
meres d’una vuitantena. Els 
ciutadans han de saber que 
tenen una magnífica Universi-
tat. Ocupa la vuitena posició 
en productivitat científica i 
estem entre les deu primeres 
en qualitat docent. Amb un 
territori de 400.000 habitants 
no és poca broma. I això són 
dades. La ciutat ha d’agafar 
plena consciència que la Uni-
versitat és plenament compe-
titiva  amb qualsevol centre 
d’Espanya i d’Europa. Que en 
una universitat hi ha seccions 
de més qualitat i de menys és 
evident, com a totes les del 
món. A Harvard també passa 
i no només imparteixen classe 

els premis Nobel. A més, les 
universitats que funcionen no 
són les de 80.000 o 60.000 es-
tudiants. Les universitats com 
Priston, Oxford o Harvard te-
nen entre 12.000 i 20.000 es-
tudiants. 

 L. D. 
L’objectiu, aleshores, no és 
assolir més estudiants. 

R. F. 
No, benvinguts els alumnes, 
però necessitem créixer en 
qualitat. La clau es diu prestigi 
i la UdL necessita que la gent 
del territori se la cregui una 
miqueta més. 

L. D. 
A què es deu la falta de su-
port dels propis lleidatans? 

Influirem en 
favor de la 

Sanitat 
pública

R. F.
Primer hi 
ha un 
impedi-
m e n t 
impor-
t a n t 
que és 
B a r c e -
lona i,  si 
la família 
s’ho pot per-
metre, alguns 
prefereixen enviar 
els fills allà. A més, enca-
ra algunes persones continu-
en pensant que el de fora és 
millor que el de casa. Ara bé, 
el tracte i la proximitat d’aquí 
no es troba en altres universi-
tats. Quan tu entres amb 18 
anys, que algú t’agafi de la mà 
és molt important.

L. D. 
Què fer per revertir la situ-
ació?

R. F.
Estem preparant un pla de 
promoció per captar estudi-
ants i potenciar la marca que 
presentarem en el següent 
Consell de Govern. 

L. D. 
Falta col·laboració amb les 
empreses del territori?

R. F.
És notablement millorable la 
vinculació de la Universitat 
amb les empreses del territo-
ri ja que ha de ser més forta i 
més densa. Amb el president 
del Consell social, el Ramon 
Roca, estem visitant les em-
preses més importants del 
territori i impulsem la forma-
ció dual. 

L. D. 
Fa poc es van entregar unes 
medalles d’honor a la Di-
putació i a l’Ajuntament de 
Lleida. Per què? No és una 
manera de fer-se la “rosca” 
entre els institucions?

R. F. 
Si no hagués estat per la Dipu-
tació de Lleida i la Paeria, avui 
no tindríem universitat. No 
creus que 35 anys després es 
mereixen, no l’Àngel Ros i el 
Joan Reñé, sinó les dues ins-
titucions, un reconeixement? 
Jo crec que sí. Per això hi ha-
via tots els alcaldes anteriors i 
tots els presidents i van reco-
llir la placa els que en són ara 
titulars. Va ser una idea meva 
i ho tornaria a fer deu vega-
des. Era moment d’agrair-los 

públicament els milers 
d’euros invertits 

quan, a més, 
no hi havia 

ningú que 
ens es-
t i m é s . 
Jo sé 
el des-
patx en 
què es 

va acon-
seguir el 

Rectorat, 
estava allà. 

I recordo l’An-
toni Siurana apos-

tant perquè això passés.

L. D. 
Potser són diners que s’hau-
rien pogut dedicar a una al-
tra cosa. 

R. F.
No va costar un duro. No vaig 

fer ni piscolabis. L’únic que 
vam pagar és la llum de la sala 
Víctor Siurana i la placa. On 
està l’elitisme? Sóc instituci-
onal, clar. La relació personal 
i institucional és la base de 
l’èxit a les terres de Lleida. 

L. D. 
Parlem del Consorci Sanitari. 
Alguns exposen que la Uni-
versitat de Lleida serà “el 
convidat de pedra”. Com 
rebatre-ho?

R. F. 
La Universitat no farà mai res 
que pensi que la beneficia a 
ella i perjudica la resta. A més, 
el projecte es farà, estigui o 
no el nostre centre, i creiem 
que és millor ser-hi tant pels 
interessos de docència i in-
vestigació com per influir dins 
del Consorci d’una forma fa-
vorable a la Sanitat pública. 
Nosaltres hem demanat que 
dins hi hagi dos membres de 
la UdL. A més, hem exigit que 
no hi hagi cap empresa priva-
da sense ànim de lucre i que 
a la Universitat li costi zero 
euros. Si jo fos treballador de 
l’Hospital Arnau de Vilanova 
demanaria que la Universitat 
hi fos. S’ha arribat a dir que 
si no hi érem nosaltres no es 
feia el Consorci, però no és 
cert.

L. D. 
Com ha anat aquest any al 
capdavant de l’ACUP?

R. F. 
El rector de la Universitat Ro-
vira i Virgili, Francesc Xavier 
Grau, em va dir “entraràs 
amb un punt d’escepticisme i 
en sortiràs més convençut” i 
tenia raó. L’Associació Catala-
na d’Universitats Públiques és 
un mecanisme de diàleg molt 
important i caldria reflexionar 
sobre si les privades haurien 
d’entrar en algun organisme 
d’aquest tipus. 

 L. D. 
Com creus que afectaran els 
canvis en el panorama polí-
tic?

R. F.
Espero que, passi el que pas-
si, afecti la Universitat de Llei-
da en un sentit; és a dir, que hi 
hagi uns millors pressupostos 
i que s’aposti per la recerca i 
la investigació, que es facin 
més recursos per la captació 
de talent i, per últim, que les 
plantilles de professorat si-
guin millors.
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Després d’una setmana de    
disbauxa, Lleida s’acomiada 
del Carnaval. La ironia, però, 
continua a Balaguer i Alcarràs, 
que celebren aquest dissabte 
el Carnestoltes

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El seguici funerari per acom-
panyar les despulles de Pau 
Pi i l’enterrament de la Sar-
dina van acomiadar dimecres 
el Carnaval de Lleida després 
d’una setmana festiva i lúdica 
que ha transformat la identi-
tat de grans i petits. 
Ploraneres, parents i cone-
guts de Pau Pi van participar 

en el seguici de l’enterrament 
de la Sardina des de la plaça 
de la Sal fins a la plaça Antoni 
Maria Claret amb la música i 
l’animació de la banda Iler-
band. La festa, però, no aca-
ba aquí, perquè encara que la 
capital del Segrià hagi posat 
el punt i final a la festa més 
airosa i divertida de l’any, en-
cara hi ha localitats com Bala-
guer o Alcarràs que celebren 
el Carnaval aquest cap de 
setmana, el 21 de febrer. A 
Balaguer, la rua començarà a 
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les 17.00 hores al carrer No-
guera Pallaresa i travessarà el 
passeig de l’Estació i el Pont 
Nou fins a la plaça Mercadal, 
on el Rei Carnestoltes rebrà 
els  convidats. A partir de les 
23.30 hores, arrancarà la Nit 
dels poca-soltes amb la rua 
nocturna que sortirà  de  la  
plaça  Mercadal i  que,  acom-
panyada  pel  grup  de  per-
cussió  Bandelpal, la xaranga 
Bandarra Street Orkestra i els 
diables Bèsties Feréstegues 
de Balaguer, acabarà al Molí 
de l’Esquerrà, on es farà el 
gran ball de Carnestoltes amb 
el grup Els Pachucos. 
A Alcarràs, les colles i les car-
rosses desfilaran a primera 
hora de la tarda per la loca-
litat i a tots aquells que vagin 
disfressats se’ls repartirà coca 
amb xocolata. La festa conti-
nuarà a la nit amb el concurs 
de disfresses que organitza 
la Comissió de Festes, on les 
colles podran exhibir les ves-
timentes més atrevides, diver-
tides i treballades.

Contractacions més barates
Els pobles no celebren el Car-
naval una o dues setmanes 
després de la data oficial per-
què sí. A banda de fer-ho per 
motius d’agenda, els grups i 
les orquestres es poden con-
tractar a un preu més barat, i 
això fa que moltes localitats 
es decantin per celebrar Car-
nestoltes uns dies després. 
D’aquesta manera, aconse-

gueixen també reunir més 
gent i convertir la festa en un 
acte multitudinari.
A Lleida, Pikachus, Minions, 
Peppas Pigs, superguerrers, 
marracos, pirates, princeses, 
superherois i un sense fi de 
personatges van estar pre-

sents el dissabte a la Gran Rua 
de Carnaval de Lleida, que va 
reunir milers de lleidatans, 
l’un encara més original que 
l’altre. Els nens, com sempre, 
van ser els protagonistes de 
la festivitat, que, somrients i 
amb la seva millor vestimenta, 
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Imatges de la 
Gran Rua de 
Carnaval, de la 
Cursa de Llits i 
de l’Enterro de 
la Sardina de 
Lleida.
Fotos: Òscar 
Buetas i T.T. 

miraven bocabadats la resta 
de personatges.
El plat fort del Carnaval es va 
iniciar a les 17.45 hores amb 
la lectura del pregó de Carna-
val a càrrec de Pau Pi, que va 
donar la benvinguda als llei-
datans, així com al Barrufet en 
cap Àngel Ros, a la Barrufeta 
arquitecta Marta Camps, a la 
Barrufeta banquera Montse 
Mínguez, al Barrufet boti-
guer Rafel Peris, a la Barrufe-
ta policia Sara Mestres i a la 
Barrufeta artista Montse Par-
ra, “que es marcaria un paso 
doble”, va assegurar Pau Pi. 
El Rei del Carnaval va comen-
çar el discurs amb un to irònic 
fent referència al parc temà-
tic dels Barrufets, així com al 
Mercat del Pla. No es va obli-
dar dels semàfors i radars de 
la ciutat ni del petit Nicolàs, 
el qual “podria aparèixer en 
qualsevol moment”, va aler-
tar. Amb un “visca Lleida, la 
seva fruita i la mare que us va 
parir”, la música va començar 
a sonar i es va donar el tret 
de sortida a la Rua, que es va 
iniciar al carrer Santa Cecília 
i va continuar per l’avinguda 
de les Garrigues, el pont Vell, 
la rambla Francesc Macià i la 
rambla de Ferran fins a arribar 
a la plaça Ramon Berenguer 
IV. En arribar a l’estació de 
trens, les carrosses van girar i 
van refer el mateix camí fins a 
tornar a als Camps Elisis. En 
total hi van participar 46 car-
rosses i una desena de com-
parses, entre les quals hi ha-
via cavallers, pirates, zombis, 
mariners, bolivians i peruans, 
fitxes de parxís, medievals, 
gossos dàlmates, gats i uns 
originals globus aerostàtics. 
Fins i tot les escultures d’Indí-
vil i Mandoni s’havien disfres-
sat d’esquelets per a l’ocasió. 
La música va sonar fins a ben 
entrada la nit, moment en què 
uns zombis van acomiadar la 
festivitat ballant al ritme del 
“Thriller” de Michael Jackson 
en la primera flashmob de 
Lleida, organitzada per l’aca-
dèmia Zona Making Of i que 
va reunir més de 300 ballarins 
davant la plaça de la Llotja 
amb l’objectiu de convertir un 
esdeveniment fortuït en una 
cita de renom. 
Aquests dies també s’ha vis-
cut l’arribada del Rei Carnes-
toltes, la Tupinada Popular, la 
rua del Centre Històric, la Ma-
rató de l’Ou, la Cursa de Llits 
o el ja mencionat enterrament 
de la Sardina. Així, els lleida-
tants han aconseguit tornar a 
fer un Carnaval optimista, irò-
nic i divertit.
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La implantació d’una legislació fiscal i laboral que obliga 
els clubs a donar d’alta a la Seguretat Social tots els 
seus entrenadors, així com la llei de transparència que 
es vol implantar, han portat a la vaga les entitats

El futbol 
modest 
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El futbol modest està en pe-
rill. Les pressions fiscals que 
estan rebent els clubs per 
part del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), que ha 
imposat l’obligació de donar 
d’alta a la Seguretat Social 

totes aquelles persones que 
rebin una remuneració econò-
mica, així com la llei de trans-
parència que vol implantar el 
Govern de Mariano Rajoy per 
a qualsevol entitat que rebi 
diners de l’Estat, ofega les 
entitats sense ànim de lucre.
Aquesta situació podria pro-
vocar la desaparició de nom-
brosos clubs petits, a causa 
dels problemes que tindrien 

per subsistir. Per aquesta raó, 
la Federació Catalana de Fut-
bol (FCF), amb el suport de la 
UFEC (Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya) i de 
la Generalitat de Catalunya, 
va aturar el futbol català a 
partir de Tercera Divisió, així 
com el futbol sala, amb una 
vaga el cap de setmana de 
Carnestoltes. Aquesta acció 
plantejada amb la intenció 

de frenar un cop mortal pel 
futbol modest va tenir una 
resposta plenament favorable 
per part de les entitats espor-
tives tant lleidatanes com de 
la resta del territori català.
De fet, la mesura va ser ben 
rebuda per tots els clubs, que 
enfadats mostren les seves 
urpes per defensar els seus 
interessos. “La regularització 
no té ni cap ni peus i sem-

contraataca
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Les quotes 
es podrien 

arribar a 
 encarir fins a 

un 40%

bla una broma. Hem arribat 
a un punt en el qual han de 
fer enrere el que han aprovat, 
ja que sinó molts estem con-
demnats a tancar”, manifesta 
el president del Bordeta CF, 
Bartolomé Ayora. El coordi-
nador administratiu del Bala-
guer CF, Jordi Tarrés, afegeix 
que “la vaga és positiva, ja 
que amb aquestes imposici-
ons els costos són molt més 
elevats i segurament desapa-
reixerem”. Per la seva banda, 
el vicepresident de l’Atlètic 
Segre, Josep Antoni Subirà, 
remarca que “el que ha plan-
tejat el Consejo Superior del 
Deporte suposa tenir un cost 
“excessiu i brutal”. El futbol 
s’encarirà i amb el tema la-
boral els clubs esportius sen-
se ànim de lucre passaran a 
ser empreses”. Per tant, com 
diu el president de l’AEM SE, 
Sergio González, “és lluitar o 
morir”.

Els números parlen 
La fiscalitat que vol imposar el 
Govern espanyol als clubs de 
futbol amateur i base es pot 
traduir en un augment impor-
tant de les despeses de les 
entitats i això podria afectar 
la seva futura viabilitat. Tarrés 
parla amb franquesa en ex-
plicar que “l’entrenador d’un 
dels nostres equips cobra uns 
200 euros, la qual cosa sig-
nifica que assegurar-lo ens 
costarà uns 80 euros més. 
Què  hem de fer? Pagar-li 120 
euros i que no tingui ni per 
cobrir les seves despeses? O 
pagar 280 euros amb Segu-
retat Social inclosa i haver de 
pujar la quota als nens? S’ha 
de pensar que els entrena-
dors i monitors només s’hi es-
tan unes cinc hores setmanals 
i no es pot fer pagar més a les 
famílies”.
En la mateixa línia es mostra 
Subirà quan diu que “la quo-
ta s’encarirà al voltant d’un 
40% i això és una autèntica 
barbaritat. El Govern de l’es-
tat espanyol hauria de buscar 
recursos en altres llocs i no en 
clubs petits”. A més, Gonzá-
lez va més enllà: “S’ha impo-

Els camps de futbol no van presentar la 
imatge habitual durant el cap de setmana 
de Carnestoltes per la vaga, ja que no es 
va jugar cap partit.
Fotos: Ò. B. / Bordeta CF / Balaguer CF /  
At. Segre / AEM SE

sat aquesta situació, però si 
hi hagués una inspecció de 
treball, hi hauria sorpreses, 
perquè fins al moment ningú 
ens ha dit què hem de tenir. 
Som entitats sense ànim de 
lucre i, en moltes ocasions, 
els màxims dirigents hem de 
posar diners de la nostra but-
xaca per acabar de cobrir les 
despeses al final de la tem-
porada. Per poc que sigui 
l’increment, amb 50 entrena-
dors, aquest és una bestialitat 
inviable”.
També Ayora mostra la seva 
indignació quan explica que 
“un entrenador cobra uns 200 
euros i ha de posar el seu cot-
xe per anar als partits, la qual 
cosa significa que aquest sou 
només cobreix la benzina i, a 
vegades, ha de posar diners 
seus, demostrant així la seva 
implicació. Als pares no se’ls 
pot estrènyer més, ja que fan 

el màxim esforç perquè el fill 
jugui a futbol i no estigui al 
carrer. A vegades, fins i tot els 
avis han d’ajudar”.
En definitiva, segons el mà-
xim dirigent de la Federació 
Catalana, “les obligacions 
fiscals i laborals que es volen 
imposar provocarien la desa-
parició de clubs, per les difi-
cultats que comportaria fer 
les coses amb normalitat”, i 
apunta que “anant més enllà 
també podrien desaparèixer 
altres tipus d’entitats”.

Una guerra oberta
La vaga va afectar uns 
100.000 jugadors d’uns 900 
equips catalans, i al voltant 
de 1.500 partits pendents, 
més 1.000 de la jornada cor-
responent en futbol i 700 de 
futbol sala. Però per a aquell 
cap de setmana només esta-
ven programats a Catalunya 
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La convocatòria de la vaga realitzada 
per la Federació Catalana de Futbol va 
ser acceptada per tots els clubs, que 
veuen perillar tant el seu futur esportiu 
com el de tota la pedrera de les dife-
rents categories.
Fotos: FCF / Balaguer CF / At. Segre

els enfrontaments de Tercera 
Divisió i de la Lliga Nacional 
Juvenil, així com els ajornats 
en les últimes dates.
Tot i així, Subies comenta 
que, malgrat que es va dur a 
terme en un cap de setmana 
sense gaire activitat, “va ser 
un missatge al Govern de Ma-
riano Rajoy. Creiem que era el 
cap de setmana idoni, perquè 
el més important era reivindi-
car, mostrar les nostres pro-
testes i fer-nos notar”. A més, 
no es descarta que continuïn 
les protestes amb un minut 
d’aturada a l’inici de cada 
partit fins al maig. “Cada cap 
de setmana, entre futbol i 
futbol sala, es disputen uns 
5.000 enfrontaments a Cata-
lunya, i aquestes mesures són 
una empenta forta”.
Però, a l’altra cara de la mone-
da, els clubs exposen que no 
va ser el millor cap de 
setmana per mos-
trar la seva re-
pulsa. “Plante-
jar una vaga 
i portar-la 
a terme 
està molt 
bé, però 
no per Car-
n e s t o l t e s , 
quan la majoria 
d’equips no juga-

Els clubs 
aposten per 
mantenir les 

protestes i fer 
més vagues

ven. Si cal, no es jugarà cap 
partit i un cop estigui tot so-
lucionat ja els recuperarem. 
S’ha de pressionar aquells 
que han creat aquest males-
tar, els quals han de pensar 
què passarà amb els nens que 
acabaran al carrer sense po-
der jugar”, comenta Ayora.
Així doncs, tal com recorda 
Tarrés, “era una setmana en 
què la majoria d’equips tenien 
festa. A nosaltres només ens 
va afectar l’equip benjamí i al 
prebenjamí, i hauran de jugar 
més endavant. Però s’ha de 
reconèixer que és una bona 
iniciativa i no ha de ser l’últi-
ma. S’han de fer més vagues 
per fer-nos escoltar. Ens hem 
de fer forts per sobreviure”. 
També Subirà coincideix amb 
la resta a l’hora d’apuntar que 
“s’hauria d’haver fet una altra 
jornada per aconseguir més 

ressò”, mentre que 
González remarca 

que “la vaga ha 
de continuar i, 
si cal, aturar 
la competi-
ció un mes”.

A la recerca 
de solucions

És evident 
que les coses 

no es fan sense 

un motiu. Arribats a aquest 
punt, totes les parts implica-
des mostren les seves cartes 
per trobar una millor solució. 
De fet, la FCF, la Generalitat 
i la UFEC van intentar en di-
verses reunions que el CSD 
posés un màxim econòmic a 
la regularització, però això no 
va quallar. A més, les mesures 
ja van arrencar fa dos anys i la 
llei es va aprovar el desembre 
de 2014 i va entrar en vigor el 
gener de 2015. Les federaci-
ons catalanes es van mobilit-
zar per defensar els interessos 
dels clubs, ja que funcionen 
amb un model voluntari. Fins 
i tot, s’ha arribat a denunciar 
que les mesures es van endu-
rir, produint-se un augment 
d’inspeccions. “Fa dos anys 
que existeix aquest proble-
ma amb la Seguretat Social i 
la normativa fiscal. Afecta tot 
l’Estat i hi ha una preocupació 
generalitzada. Les dates ens 
han obligat a actuar sense 
perdre el temps”, diu Subies.
Allò evident és que cap dels 
afectats vol que el futbol mo-
dest, aquell que educa els 
nens amb uns valors com la 
companyonia i el respecte, 
desaparegui. Per tant, les so-
lucions van sempre en el ma-
teix camí. “S’ha de deixar tal 
com estava. El Govern s’ha de 
fixar en els de dalt i no estrè-
nyer el cinturó als petits, que 
fem un gran esforç perquè els 
nens facin esport amb entre-
nadors preparats i sous ridí-
culs”, expressa Ayora.
Per la seva banda, Tarrés pun-
tualitza que “està bé que hi 
hagi un registre de control i 
de regularització, però amb 
sous de 200 euros és perju-
dicial. S’ha de fer un règim 
per a esportistes amb què pa-
gant 20 euros al mes ja esti-
guin cotitzant, a més d’aplicar 
transparència”. També Subies 
aposta per “un règim especial 
on s’indiqui que no es poden 
aplicar augments abusius als 
entrenadors ni pujar les quo-
tes als nens”.
En aquest sentit, Subirà asse-
nyala els “contractes de vo-
luntaris” com la solució, men-
tre que González indica que 
“potser sí que és necessari un 
control i mirar aquells clubs 
que guanyen més diners, 
però els modestos no en gua-
nyem. A més, els entrenadors 
ja estan coberts per la Fede-
ració amb les assegurances 
que té l’ens federatiu. En el 
futbol base no hi ha beneficis. 
No cal que ens tractin com a 
delinqüents”.
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De la mà de 
l’artista a la de 
l’espectador
Què veure i què fer a l’Animac? Parlem 
amb la directora de la Mostra perquè 
ens faci de guies i no ens perdem entre 
les 172 pel·lícules d’animació que 
ofereix la dinovena edició
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Celebrant la multiplicació de 
les produccions fetes a mà i el 
reconeixement de la mà dels 
artistes en els processos d’ani-
mació digital, es va inaugurar  
dijous a Lleida la dinovena 
edició de l’Animac, la Mos-
tra Internacional de Cinema 
d’Animació de Catalunya. 
Essent “una radiografia de 
la millor animació d’autor 
que s’està fent a nivell inter-
nacional i nacional”, tal com 
explica la directora, Carolina 
López, aquest cap de setma-
na es concentraran a Lleida 
convidats d’excepció com 
un dels animadors europeus 
més veterans, Piotr Dumala; 
el deixeble del referent mun-
dial de l’animació experimen-
tal Norman McLaren, del qual 
se celebren 100 anys del seu 
naixement, Pierre Hébert; els 
germans Grangel, dos dels ar-
tistes més internacionals  que 
han treballat amb Steven Spi-
elberg i Tim Burton, i guanya-
dors del nou Premi Trajectòria 
del festival, que honrarà els 
25 anys d’existència de l’Stu-
dio Grangel; o el director ar-
tístic de la pel·lícula Mortade-
lo y Filemón contra Jimmy el 
Cachondo, Víctor Monigote. 
Tots ells impartiran conferèn-
cies i tallers amb l’objectiu de 
crear sinergies entre els joves  
creadors i els professionals 
del sector, a banda de poder 
aprendre dels millors.
Durant les quatre jornades 

20 21
Esmorzar 
amb els autors
Col·loqui i esmorzar amb 
els autors i autores, apte 
per a tot el públic.

La Llotja, Davall / 
10.00 h

Incubator
Presentació de projectes 
davant de professionals 
de la indústria de l’ani-
mació.

La Llotja, Sala 2 / 
12.30 h

Així vam 
fer ‘Horaci 
l’Inuit’
El procés, des de la idea 
fins a arribar a la panta-
lla. A càrrec del creador 
lleidatà Òscar Sarramia.

La Llotja, Sala 2 / 
16.00 h

Carta Blanca a 
Pierre Hébert
Commemoració dels 100 
anys del naixement de 
Norman McLaren, a càr-
rec d’un dels seus deixe-
bles, Pierre Hébert.

La Llotja, Sala 1 / 
20.30 h

‘Song of The 
Sea’
Projecció del film ‘Song 
of The Sea’, nominat als 
Oscar, en el Petit Animac, 

. La Llotja, Sala 1 / 
12.30 h

La mà de 
l’artista al 3D: 
Mortadelo i 
Big hero 6
El valor de les tècniques 
tradicionals al 3D. Amb 
Monigote i Iker J. de los 
Mozos.

La Llotja, Sala 1 / 
17.30 h

Piotr Dumala. 
Retrospectiva
Un dels cineastes més 
veterans i destacats a 
Polònia per les seves ver-
sions animades de Kafka 
i Gogol.

La Llotja, Sala 1 / 
20.30 h

‘Pos eso’
Hilarant llargmetratge 
d’animació stop motion, 
híbrid de comèdia i terror.

La Llotja, Sala 1 / 
22.00 h

22
Animac Car-
toon 1
Pilots inèdits i sèries 
d’estrena nacionals i 
internacionals infantils.

CaixaForum / 
12.00 h

Grangel Stu-
dio, 25 anys
Celebrem els 25 anys de 
dedicació dels germans 
Grangel, autors de Corp-
se Bride i Madagascar.

La Llotja, Sala 2 / 
17.30 h

Cloenda. 
‘Seth’s Domi-
nion’
Documental que combi-
na animació amb imatge 
real i narra la vida del 
dibuixant Seth.

La Llotja, Sala 1 / 
19.00 h

‘Giovanni’s 
Island’
Relat de l’amistat entre 
dos japonesos i una nena 
russa, després de la II G.M.

La Llotja, Sala 1 / 
20.30 h
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Carles i Jordi 
Grangel

Els germans Grangel són dos dels 
artistes catalans més internacionals, 
que seran presents a l’Animac en 
una exposició i que també impar·
tiran una conferència dedicada al 
seu quart de segle al món de l’ani·
mació, durant el qual han col·laborat 
amb grans noms de l’animació com 
Steven Spielberg i Tim Burton. Per 
ells, “tots iguals”. Després d’haver 
treballat amb aquests grans cineas·
tes durant 25 anys i haver creat els 
personatges de Madagascar, Balto, 
Hotel Transylvania, The Prince of 

Egypt i Corpse Bride, entre d’altres, 
consideren “que no ens hem d’inti·
midar davant d’aquests productors 
mediàtics perquè sinó no deixem 
volar la nostra imaginació”. Gràcies 
a la reputació que han assolit, la crisi 
no els ha afectat gaire, però consi·
deren que la seva feina és impres·
cindible alhora de crear pel·lícules. 
“Sempre es necessiten dissenyadors, 
perquè sense ells la pel·lícula no pot 
començar”, explica Carles Grangel, 
que confessa que tots els seus pro·
jectes comencen amb un llapis i un 

plenes de projeccions (del 19 
al 22 de febrer), es podran 
veure un total de 172 pel·
lícules d’animació (7 llargme·
tratges  i 165 curtmetratges), 
a més d’assistir a conferènci·
es, tallers i altres activitats es·
pecials que tindran lloc a les 
seus habituals del festival, la 
Llotja, el CaixaForum i com a 
novetat, l’espai Magical Me·
dia, seu enguany dels tallers 
educatius.
Amb aquesta dinovena edi·
ció es consolida el model de 
relació entre el talent i la in·
dústria. Per aquest motiu, es 
continua apostant per l’Ani·
macrea, l’espai per a experi·
mentar l’animació en primera 
persona a través de tallers 
impartits per professionals de 
l’Escola d’Art Leandre Cris·
tòfol, les 9zeros, les Ites, la 
Joso, la Pau Gargallo, l’Ilerna, 
l’Escola d’Art de Sant Cugat, 
l’Ermengol i La Academia de 
la Animación. Com a novetat, 
el diumenge 22 de febrer a 
les 18.00 h, hi haurà la pre·
sentació oficial dels tallers 
Animac que s’han anat realit·
zant durant tots aquests dies 
a la Llotja.
El festival especialitzat més 
veterà de tot l’Estat espa·
nyol presentarà una selecció 
de set llargmetratges d’ani·
mació de productores inde·
pendents, entre les quals es 
troben Rocks in My Pockets, 
òpera prima de l’autora Signe 
Baumane, que es va estrenar 
dijous durant la inauguració 
de l’Animac. També desta·
quen Song of the Sea, la joia 
de l’animació tradicional, pre·
seleccionada als Oscar, del di·

rector de The Secret of Kells, 
Tomm Moore, que es projec·
tarà el dissabte 21 de febrer a 
les 12.30 hores a la Llotja; i la 
recentment nominada als Os·
car i presentada en primícia 
a Espanya, Seth’s Dominion, 
un documental animat sobre 
Seth, el gran dibuixant de cò·
mic canadenc, que es projec·
ta diumenge com a cloenda.

Recomanacions de la direc-
tora, Carolina López
Per tal de fer una petita selec·

ció de les obres que podem 
anar a veure aquest cap de 
setmana, li preguntem a la di·
rectora del certamen, Caroli·
na López, què ens recomana: 
“Per a aquells que vulguin 
passar·s’ho bé, Pos eso (dis·
sabte 21 de febrer a les 22.00 
h a la Llotja), per als més ín·
tims, Rocks in My Pockets (di·
jous 19 de febrer a les 20.30 
h a la Llotja), per als amants 
del còmic, Seth’s Dominion 
(diumenge 22 de febrer a les 
19.00 h a la Llotja), totes les 

sessions dels curtmetratges 
dels quatre dies, la xerrada 
que oferirà Monigote per 
parlar del 3D, l’exposició dels 
germans Grangel i la gran joia 
que ningú es pot perdre, la 

sessió i conferència del cine·
asta Piotr Dumala (dissabte 
21 de febrer a les 20.30 h a la 
Llotja)”. La directora resumeix 
aquesta quinzena edició com 
una mostra amb “gent molt 

Imatges de 
l’edició anterior 

d’Animac i a 
sota, els germans 

Grangel. Fotos: 
Warner Bros.
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La directora de l’Animac, Ca-
rolina López, i el director au-
diovisual, Víctor Monigote. 
Fotos: Animac i Monigote.

Víctor
Monigote

paper. Per aquest motiu, aconsella 
als joves creadors, que “tot i que 
treballin amb noves tecnologies, mai 
deixin de banda l’animació tradicio-
nal” perquè sempre tindran una sor-
tida professional. El mateix aconsella 
Víctor Monigote, director artístic de 
Mortadelo y Filemón contra Jimmy 
el Cachondo, nominat a un Goya, 
que també es troba a l’Animac on 
impartirà una xerrada sobre el 2D i el 
3D. Anima a continuar treballant i a 
lluitar per aconseguir el resultat bus-
cat i explica que “ara a Espanya és 

una molt bona època per als profes-
sionals artístics”. Serà la primera ve-
gada que visiti l’Animac i “aprofitaré 
per perdre’m per Lleida, que en tinc 
moltes ganes”, comenta Monigote. 
Sense poder destapar el projecte au-
diovisual en què està treballant, ens 
confessa que serà a l’Estat i no des-
carta que es produeixi una continua-
ció de Mortadelo y Filemón, “encara 
que no hi ha res firmat”. Fins que ho 
sapiguem, ens conformarem amb el 
musical de contes infantils que està 
preparant amb Guillermo Freixes. 

potent, tant pels intel·lectuals 
que hi passen com per les 
animacions”. A banda de por-
tar persones mediàtiques del 
sector, Animac és dels pocs 
certàmens que aposta pels 
cineastes emergents “que 
no arribaran a l’alçada de les 
pel·lícules comercials, però 
que són millor inclús que al-
gunes”. En són un exemple 
el ja mencionat Piotr Duma-
la, que és el convidat espe-
cial del certamen del qual es 
podrà veure el seu últim curt, 
Hipopotamy i Pierre Hébert, 
deixeble del referent mundial 
de l’animació Norman McLa-

ren, que farà una conferència 
per commemorar els 100 del 
naixement del seu mestre.

167 curtmetratges per veure
Animac no oblida els curt-
metratges, que segueixen 
sent l’ànima de la mostra i es 
projectaran en les sessions 
de Curts durant els quatre 
dies de programació. Entre 
els seleccionats d’aquest any 
es podran veure, entre molts 
d’altres, Le Sens du toucher 
de Jean Charles Mbotti Ma-
loto, el recent candidat als 
Oscar Me and my Moulton de 
Torill Kove, Lluvia en los ojos, 
de la mexicana Rita Basulto; 
una nova estètica a l’anima-
ció de plastilina amb Eager d’ 
Allison Schulnik; Wonder de 
Mirai Mizue; o el millor curt 
de l’any 2014 segons els crí-
tics i especialistes Pilots on 
the Way Home, de la parella 
d’Estònia Olga i Priit Pärn. Les 
produccions catalanes i de la 
resta de l‘Estat espanyol tam-
bé hi són presents amb títols 
com Bloquejats apilats d’An-
na Solanas i Marc Riba, Zepo 
de César Díaz, Bendito Mac-
hine V-Pull the Trigger de Jos-
sie Malis, La Princesa China 
de Tomás Bases, Tengo miedo 
de Laura Ginès, La Trompeta 
d’Andrés Raimundo Nieves i 
l’iconoclasta Amor del mono 
dels madrilenys Trimono.
Per trencar el gel entre els 
professionals establerts i els 
emergents, Animac consolida  
el Networking and Pitch, que 
consisteix a establir un pont a 
través dels tallers, on els joves 
professionals exposaran els 
seus treballs i els professio-
nals reconeguts els avaluaran. 
Animac tampoc oblida els 
més petits de la casa, amb 
la popular secció Petit Ani-
mac que tindran lloc dissab-
te i diumenge i les Sessions 
Escolars que enguany baten 
rècord de visites amb més de 
6.600 nens. Petit Animac és 
un aparador per a “l’animació 
no comercial i busca el desen-
volupament de la imaginació 
i la sensibilització per a tota 
la família” com ara Juan y la 
nube de Pablo Poleseyo.  
La mostra completa la pro-
gramació amb activitats 
nocturnes. El divendres s’ha 
programat Porqué me da la 
gana, una sessió amb els curts 
“més frikis” que tindrà lloc al 
Cafè del Teatre, i dissabte el 
col·lectiu Dee Heys, entre els 
quals hi haurà el conegut Víc-
tor Monigote fent de DJ. 
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La banda lleidatana amb més projecció internacional 
es tanca de nou a l’estudi per gravar ‘Alter Egos’, el 
seu segon àlbum de llarga durada
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De sala en sala i festival rere 
festival, ja s’han recorregut 
la geografia nacional al com-
plet. Fa un any, la seva músi-
ca els va fer creuar l’Atlàntic 
per oferir concerts a Chicago, 
New York i Toronto. Londres 
també els ha vist tocar. També 
van acompanyar com a telo-
ners a Milers Kane durant la 
seva última gira al nostre país. 
Fent el que més els agrada 
i complint amb el seu ritual 
d’oferir-nos alguna cosa nova 
cada any, la banda lleidatana 
Pull My Strings ja es troba 
ultimant la seva quarta publi-
cació des de finals de 2010, 
quan van adoptar la seva for-
mació actual. Miquel Allué 
(veu i guitarra), Pau San Mar-
tin (veu i baix), Joan Amenós 
(bateria) i Xavier Botargues 
(sintetitzador) es defineixen 
com una banda de rock alter-
natiu amb melodies pop amb 
un toc disbauxat.

Ultimant
‘Alter Egos’



DIVENDRES 20 de FEBRER DE 201532

DANI MARTÍNEZ
Esteu acabant de gravar 
Alter Egos. De què parla el 
vostre segon llarga durada?

MIQUEL ALLUÉ
Alter Egos és quelcom com-
plex. Pot tenir múltiples sig-
nificats. Ve una mica a parlar 
d’un altre jo. En el nostre cas, 
o en el meu cas, aquest altre 
jo seria aquest personatge 
fictici que vol aspirar a ser el 
millor, o el pitjor. En el cas de 
la música, ens va bé com a 
banda, però no estem vivint 
d’això. La nostra aspiració se-
ria poder arribar a viure del 
que ens agrada. 

PAU SAN MARTÍN
I a nivell més quotidià, no som 
els mateixos quan estem cur-
rant a l’oficina que quan en-
trem al local d’assaig. O quan 
estem amb les nostres pare-
lles o anem a tocar. Per aques-
ta raó, el títol del disc és Alter 
Egos, en plural. Per parlar una 
mica d’aquesta dualitat, de 
les nostres múltiples persona-
litats. (riuen) Crec que 
és un 

tema molt bonic per a un àl-
bum, perquè dóna per a mol-
tes cançons. També parla dels 
nostres sentiments i insegure-
tats.

D. M.
Com sona Alter Egos?

M. A.
El so està molt més treballat. 
Les cançons són més com-
pactes. Es poden apreciar 
més detalls. Quant als estils, 
el single és bastant disbauxat, 
té un estil bastant “popero” i 
és molt ballable. Encara que 
hi ha de tot. Hem tractat de 
combinar-ho. També tenim 
una cançó acústica, i una altra 
que és una mica més lenta i 
popera.

P. S.
Podríem dir que és una mes-
cla dels anteriors tres treballs. 
És l’evolució natural del nos-
tre so. Ja se que sempre ho 
diem i és un tòpic, però és 
així. (riuen)

M. A.
Hem anat una mica a recu-
perar melodies. Hi ha punte-
jades, allò frenètic que ens 
caracteritzava al principi. Ara 
hem tornat a recuperar-ho. 

Però crec que és qüestió 
d’etapes. No és que hà-
gim fet això perquè volíem 
tornar enrere, sinó perquè 
ens ve de gust. És curiós 
com passen els anys i tor-

nes com amb un reforç.
P. S.

És la nostra maduresa.

El 9 de març 
publicaran 

l’àlbum en CD
i a l’abril en

vinil

D. M.
Quin procés heu seguit a 
l’hora de crear l’àlbum?

P. S.
Abans, normalment, tot sortia 
d’una jam session. Ens tan-
càvem al local a veure que 
sorgia. No obstant això, Alter 
Egos està una mica més tre-
ballat. Cadascú ha anat fent 
hores a casa per després po-
sar-ho tot en comú. Encara 
que sempre partim del ma-
teix. El Miquel i jo ens hi po-
sem, i després es van afegint 
o treient coses. De vegades, 
hem acabat rebutjant temes 
que al principi ens semblaven 
genials.

M. A.
Hem volgut donar una mica 
de contrarietat al que fèiem 
abans, fer alguna cosa dife-
rent. Encara que qui sap… 
potser l’any que ve tornem a 
fer jam sessions. Però la idea 
és canviar una mica. No forçar 
gens.

D.M.
Quan podrem sentir Alter 
Egos?

P. S.
El 9 de març publicarem l’àl-
bum en format CD, i un mes 
més tard ho farem en vinil.

M. A.
També es vendrà a través 
d’iTunes i Spotify. Aquesta 
serà la forma més accessible 
d’adquirir-lo. A més, també 
estem pensant en muntar la 

A dalt, el Pau, el Xavi i el Miquel a 
l’estudi. A baix, el Pau i Miquel durant la 
gravació d‘‘Alter Egos’.
Fotos: Javi Enjuanes
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2012
EP

A dalt, el Joan a 
l’estudi durant 
l’enregistrament 
de la bateria. A 
baix, la banda al 
complet.
Fotos: Javi Enjua-
nes

2013
Dora Bay

nostra botiga on line; a curt 
termini estarà disponible.

P. S.
I si tot va bé, no descartem  
fer un tiratge curt de Dora 
Bay també en vinil. Ja que en 

el seu moment solament el 
vam publicar en CD, i ens fa 
i·lusió poder escoltar-ho tam-
bé d’aquesta altra forma. Ens 
hem tornat bastant fans del 
vinil. 

2014

Lighthouse

2015

Alter Egos

D. M.
Ens podeu avançar alguna 
data de la vostra nova gira?

P. S.
Girarem durant els mesos de 
març, abril i maig. Hi haurà en-
tre quinze i vint concerts que 
confirmarem al final de febrer, 
encara hi ha petits detalls que 
hem de lligar. Comencem per 
Bilbao, Logronyo, Madrid, 
Saragossa, Múrcia i Almeria. 
Serà una gira de presentació 
de disc a nivell estatal. I al 
juny tornarem a atacar Angla-
terra.

M. A.
Amb dos collons, perquè cal 
tenir dos collons… (riuen) La 
idea és atacar el nord d’Euro-
pa.

P. S.
Vam estar a Anglaterra l’estiu 
passat i ens va anar molt bé. 
Ara la idea és fer Holanda. 
Serà un viatge amb cotxe. Te-
nim ganes de fer quilòmetres.

M. A.
El que està clar és que aquest 
any farem molta carretera. 
Més que mai.

P. S.
A l’estiu també ens han sortit 
coses per Andalusía. També 
esperem poder confirmar la 
nostra presència en algun fes-
tival.

D. M.
Com i on us agradaria veure-
us d’aquí a uns anys?

M. A.
A mi m’agradaria veure’ns 
fent “bolos” cada setmana. 
Madrid un dimecres, Barcelo-
na un divendres… Una mica 
de carretera. No vivint com a 
marquesos, però si podent fer 
el que ens agrada. 

P. S.
Jo em veig en la música, amb 
els Pull. Amb una mica més de 
reconeixement, pot ser més 
seguidors. Som conscients 
que estem al començament 

del camí. Solament portem 
quatre anys amb la formació 
quan hi ha bandes com a Ve-
tusta Morla que porten dotze 
anys en el mundillo i ha estat 
fa relativament poc quan han 
començat a triomfar.
M. A.
Vaja, que volem que ens vul-
guin més… (riuen) L’ideal se-
ria poder dedicar un 80% de 
les nostres vides a la música 
i el 20 restant al treball. Amb 
això ja ens donaríem per sa-
tisfets. Ens encanta tocar. Vo-
lem ser els millors.

D. M.
Com valoreu el panorama 
musical de Lleida?

M. A.
Penso que a Lleida sí es fan 
coses, musicalment parlant. 
Moltes més de les que creu la 
gent. Comparant Lleida amb 
altres ciutats en les quals he 
estat, penso que culturalment 
està molt bé. Tot i així, no 
dic que no es puguin fer més 
coses. El que passa és que 
després les prioritats de la 
gent són les que són. Al final 
els que anirem a un concert 
d’una banda potent serem 
quatre. No cal intentar buscar 
una resposta al perquè hi ha 
tan poca gent.

P. S.
L’escena està bé. El problema 
és més de falta de rutina de 
concerts. Per exemple, és di-
ferent a Vitòria o Bilbao, on la 
gent va a veure els concerts 
dels divendres independent-
ment de qui toqui. Però ningú 
no pot dir que aquí no es fan 
coses. Tot i així, penso que 
cada vegada hi ha més gent 
que va als concerts. A més, no 
podem oblidar la labor dels 
Mayday, la programació de 
Casa La Bomba i de Les Paul, 
o el Músiques Disperses. Hi 
ha coses que estan molt bé.

M. A.
La gent que decideix no 
anar als concerts als quals 
anem nosaltres i prefereixen 
ficar-se en un garito a lligar 
poden pensar el mateix de 
nosaltres. Al final, cadascú fa 
el que vol fer. No m’importa 
si al final solament som qua-
tre els que anem a veure un 
concert, ho gaudiré igual. Em 
sabrà greu perquè sóc músic i 
anar a una sala i tocar davant 
només quatre persones no és 
el mateix que fer-ho davant 
cinquanta. Però no m’impor-
ta, si som quatre i ballem fins 
a morir, doncs perfecte. Jo 
crec que aprofundint molt 

hauríem d’acabar parlant de 
l’educació. Quantes hores a 
la setmana feies música en el 
col·legi? Jo tan sols feia una 
hora. I si vas a Berlin… dic 
Berlin com podria dir qualse-
vol altra ciutat europea, veus 
que a la música li donen el 
mateix valor que a qualsevol 
altra matèria. Veuen la música 
d’una manera molt diferent.
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Fem una Crida per 
Lleida, perquè la 
ciutat ens governi!
Crida per Lleida és una as-
semblea de persones pro-
cedents de diferents mo-
viments socials i col·lectius 
de la ciutat (del feminisme, 
l’ecologisme, les marees 
ciutadanes, organitzacions 
anticapitalistes, sindicalis-
me de classe...), la qual cosa 
no significa que cap marea, 
moviment o organització 
formin part, com a tals, de 
Crida per Lleida. Ni és així 
ni pretenem que ho sigui, no 
som una plataforma d’en-
titats, som un espai assem-
bleari, una àgora de veïns 
i veïnes de Lleida que hem 
fet de la mobilització popu-
lar una eina de lluita i que 

creiem fermament que el 
municipalisme només és un 
instrument més en favor del 
carrer, on resideix la unitat 
popular que ha de continuar 
essent el motor del canvi.
Totes sabem que sobre la 
taula sempre hi hagut dues 
estratègies de les esquerres 
per assolir la transformació: 
ruptura o reforma. Valorem 
i respectem totes les opci-
ons i tots els plantejaments, 
especialment, els que ens 
qüestionen i ens fan créixer. 
Nosaltres apostem per la 
reforma profunda, per can-
viar-ho tot, des de baix i a 
l’esquerra. Crida per Lleida 
aposta per un projecte de 
màxims encara que, en la 
lògica de la vella política, 
pugui interpretar-se de re-
sultats mínims: trencar d’ar-
rel amb la vella política i els 
seus agents, trencar amb la 
lògica del sistema capitalista 
i els qui se n’han servit, tren-
car amb les submissions na-
cionals de la transició, teixir 
una aliança en el carrer com 

a espai real de construcció 
d’alternatives i, només com-
plementàriament, apostar 
per una entrada a les institu-
cions com una eina al servei 
d’aquest poder popular.
Per fer aquesta esmena a la 
totalitat, més de mig cente-
nar de persones participem 
d’un espai assembleari on 
tothom hi té cabuda. Me-
sos d’assemblees i grups de 
treball, debats i propostes, 
encontres i desacords han 
permès somiar i crear un 
projecte col·lectiu de cons-
trucció d’estratègies i pràc-
tiques per la ciutat de totes. 
Un espai de confluència ba-
sada en el contingut polític 
rupturista, que ens identifica 
col·lectivament per sobre 
de les formes jurídiques, els 
personalismes dels candi-
dats o les maquinàries dels 
partits, que no ens interes-
sen. On cada passa es dóna 
des de l’assemblea com a 
espai de decisió col·lectiva, 
com a únic òrgan des d’on 
manar obeint. Volem canvi-

ar les coses d’arrel i de bon 
inici, anant totes juntes en 
igualtat de condicions, sense 
els privilegis dels qui fan de 
la política una opció laboral 
ni les submissions dels qui 
tiren d’acords amb la banca, 
la transformació comença en 
nosaltres mateixes.
Crida per Lleida ve també a 
fer un exercici de memòria 
política fonamental per les 
classes populars davant el 
robatori dels nostres drets, 
que no cessarà si tan sols 
s’humanitza un sistema fa-
llit. Venim a esmenar, des de 
l’esquerra, el que ens han 
llegat els successius governs 
municipals a la nostra ciutat: 
privatització de serveis pú-
blics, ordenança de civisme 
sense contingut social, pèr-
dua de la memòria històrica 
com el Roser, urbanisme al 
servei del mercat, manca de 
cultura participativa, aban-
dó d’espais públics com Les 
Basses o projectes desorbi-
tats com la Llotja.
Volem entrar a la Paeria, i hi 

serem, per exercir d’ariet a 
tota la feina de mobilitza-
ció i de creació d’alternati-
ves que fem a Lleida des de 
fora de la Paeria, des dels 
moviments socials de base. 
D’altra manera ens estaríem 
autoesmenant i traint l’es-
sència del projecte que és la 
política mai més closa a les 
institucions, la política mai 
més feina de polítics. No 
parlem de governar la ciutat, 
nosaltres volem que la ciutat 
ens governi: poder popular, 
formes d’autoorganització 
més enllà de les institucions 
i, a la Paeria, només anar-hi 
a fer una bona escletxa per 
on entri l’aire fresc, surtin 
els paràsits i hi entrem totes, 
fins fer-ne un dia una àgora 
magnífica on poder comen-
çar de zero a construir l’al-
ternativa, on teixir entre to-
tes la ciutat que hem somiat.

FRANCESC GABARRELL
I TERESA IBARS

CRIDA PER LLEIDA
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Una història d’amor (i desamor)
Ella em mira i jo la miro. Quan-
tes històries d’amor comencen 
de la mateixa manera? D’es-
velta figura, ella em dóna la 
benvinguda envoltada d’una 
boirina que li confereix un aire 
misteriós que em confon, al 
mateix temps que m’obses-
siona. Des que va entrar a la 
meva vida que no me la puc 
treure del cap. Ni del cor. He 
passejat cadascun dels seus 
racons més íntims amb delica-
desa per tal de no malmetre-la 
ni una mica. N’estic enamorat, 
però l’amor es basa en donar i 
rebre, un etern estira-i-arronsa 
que defineix el futur de qual-

sevol relació amorosa. Viuré 
dins seu mentre ella m’ho per-
meti. Viurà dins meu mentre jo 
l’hi permeti. Viurem l’un dins 
de l’altre mentre ambdós ens 
ho permetem.
Però els dies passen i la pri-
mera impressió deixa pas a la 
segona, més realista. La belle-
sa d’ella caduca, els seus pros 
es converteixen en contres i 
aquelles corbes que havies 
anhelat recórrer una vegada 
i una altra són ara muntanyes 
impossibles d’escalar. En el 
fons, però, res més lluny de la 
crua realitat. No hi ha quelcom 
pitjor que estimar i no sentir-se 

estimat. Per molt que t’ho di-
guin, encara que et repeteixin 
mil cops que t’estimen fins a 
l’infinit, això no resulta sufici-
ent. “No m’estimis tant i es-
tima’m millor”, li contestes 
compungit però amb el cor a 
la mà.
Joves i no tan joves, “fills de” 
i “pares de”, esportistes i ar-
tistes o periodistes i servents,  
tant se val qui, tots nosaltres, 
els lleidatans i les lleidatanes 
hem estimat, estimem i es-
timarem sempre la ciutat de 
Lleida i la resta de la demar-
cació. Però tots nosaltres, els 
lleidatans i les lleidatanes no 

ens hem sentit, no ens sen-
tim ni ens sentirem mai prou 
estimats per la ciutat de Llei-
da i la resta de la demarcació. 
Perquè l’amor és cosa de dos, 
però ella, Lleida, no viu sola, 
no és lliure, està esclavitzada, 
passa els dies encadenada a 
un altre amant que l’empeny 
fins a l’abisme més profund. 
Ella diu que és el seu déu, el 
seu messies, el seu rei, el seu 
príncep blau, el seu àngel... 
Jo, en canvi, crec que aquest 
àngel no li deixa aixecar el vol. 
Potser quan s’adoni que no 
tots ens dividim entre àngels i 
dimonis, ja serà massa tard.
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La Lleida que
quiero
Es para mí un honor ser la 
candidata del Partido Po-
pular a la Paeria. Lleida es 
mi ciudad, en ella nací hace 
56 años. Estudié en el co-
legio Mater Salvatoris, del 
que conservo imborrables 
recuerdos, y en el entonces 
llamado Estudi General de 
Lleida me licencié en Dere-
cho. Aquí me casé, nació mi 
hija y es donde siempre he 
vivido, y donde deseo conti-
nuar viviendo, porque es mi 
ciudad.
La Lleida actual no tiene 
nada que ver con la Lleida 
que conocí de pequeña. Ha 
habido una gran transforma-
ción y la ciudad ha crecido 
considerablemente. Pero 
continua siendo una ciudad 
intermedia que tiene la ven-
taja de disponer de todos 
los servicios, y a la vez po-
der desplazarte a pie de un 
extremo a otro del casco ur-
bano.
Es una ciudad magnífica-
mente bien situada. Como 
decimos muchos lleidatans, 
estamos cerca de la playa y 
de la montaña. Y sobre todo, 
y de lo que verdaderamente 
tenemos que sentirnos pri-
vilegiados, es que estamos 
rodeados de huerta. Las par-
tidas son un referente para 
Lleida. Son a la vez un testi-
monio de tradición, y un te-
soro que hay que preservar.
Y por encima de todo, te-
nemos nuestro monumento 
emblemático: la Seu Vella, 
el Castillo, como le llamá-
bamos antes. Todos hemos 
sentido la emoción de que 
estamos ya en casa cuando 
vislumbramos esta joya ar-
quitectónica al regresar de 
un viaje. Tenemos que ha-

cer todo lo posible para que 
nuestra querida Seu Vella 
sea reconocida como Patri-
monio de la Humanidad.
Lleida es mi ciudad, y por 
eso quiero que mejore en 
todos los aspectos. Me da 
rabia cuando veo que otras 
ciudades tienen más zonas 
verdes. Me da pena cuando 
cierran comercios porque no 
se les ofrece las suficientes 
facilidades para mantener su 
actividad, o incluso hay esta-
blecimientos que no llegan 
a abrir sus puertas por culpa 
de los impedimentos y las 
trabas existentes. Me rebelo 
cuando pienso en que hay 
mucha gente que no puede 
pagar un IBI que es el más 
caro de toda España. 
Porque la pobreza afecta a 
muchas familias. Y a pesar 
de que la situación económi-
ca ha empezado a mejorar 
en España, hay muchas per-
sonas que se ven obligadas 
a ir a comedores sociales o a 
pedir ayuda al Ayuntamiento 
para poder comer o pagar 
los recibos más básicos. Por 
eso, si me dais la confianza 
como alcaldesa, crearé un 
fondo extraordinario para 
atender las necesidades 
básicas de las familias que 
viven en una situación pre-
caria, y que afecta a 11.000 
hogares de nuestra ciudad.
Contemplo también con tris-
teza calles donde los vecinos 
tienen sensación de insegu-
ridad y donde se necesita 
mayor presencia de Guardia 
Urbana. Y aprovecho para 
manifestar mi reconocimien-
to al excelente trabajo que 
desarrolla la Policía Local.
También quiero impulsar 
iniciativas para generar em-
pleo. En este sentido, pro-
pongo la creación de un 
vivero de emprendedores 
para apoyar aquellas inicia-
tivas empresariales que ge-

neren ocupación y aporten 
innovación industrial, co-
mercial o de servicios. 
Los lleidatans merecemos 
disponer de unos buenos 
servicios. Para ello, quiero 
dialogar con todas las aso-
ciaciones de vecinos para 
que me expliquen las me-
joras que necesitan en su 
barrio o en su partida, las 
mejoras urbanísticas que 
necesitan, si hay que mejo-
rar el transporte público o 
si disponen de los servicios 
esenciales y necesarios para 
el día a día. 
Me gustaría solucionar todos 
estos problemas, y sé que no 
hay una varita mágica para 
hacerlo. Pero también sé 
que desde un ayuntamiento 
las cosas se pueden gestio-
nar de otra manera. Y con 
esa intención me presento a 
la alcaldía de Lleida. Con la 
intención de mejorar mi ciu-
dad, pero sobre todo la cali-
dad de vida de las personas.
Lleida ha de ser, por dere-
cho propio, el motor de Ca-
talunya y de España. Lleida 
ha de competir en comercio, 
en turismo, en negocios, en 
industria, agricultura y en 
enseñanza e investigación 
universitaria con las ciuda-
des más importantes.
Quiero hacer una campaña 
constructiva, en positivo, 
con propuestas que ilusio-
nen a las personas. Quiero 
decir bien claro a los lleida-
tans que pueden confiar en 
mí y en el resto del equipo 
que formará parte de la can-
didatura del Partido Popular, 
que allí donde ha goberna-
do ha dado ejemplo de bue-
na gestión.
Quedan tres meses para las 
elecciones municipales, y 
espero que en este tiempo 
pueda continuar hablando 
con muchos de vosotros, 
haceros llegar nuestras pro-

puestas, recoger vuestras 
inquietudes y pediros perso-
nalmente vuestra colabora-
ción para hacer entre todos 
una Lleida mejor, la Lleida 
que quiero, la Lleida que 
queremos.

DOLORS LÓPEZ
CANDIDATA DEL PP A

L’ALCALDIA DE LLEIDA

La Rambla
oblidada...
El motiu de les meves línies 
és la impotència que sento 
de veure com s’està deixant 
morir la Rambla Ferran de 
Lleida.
No puc entendre perquè to-
tes les ciutats de Catalunya 
i pobles tenen una rambla, 
un passeig viu, amb una 
zona comercial, lúdica i amb 
personalitat. On es respira 
un ambient de barri, molt al 
contrari del que tenim aquí. 
I el més important és que 
estan integrades a la ciutat 
i són vies imprescindibles 
pels seus ciutadans i una de 
les propostes més atractives 
per als turistes…
És una realitat que no és el 
cas de Lleida; aquí, la Ram-
bla queda aïllada de la ciu-
tat, és un món apart. A vega-
des tinc la sensació d’estar 
en un poble perdut i sense 
vida, mancat d’activitat.
Em fa vergonya pensar que 
es pot arribar amb un AVE, 
Avant... a una estació remo-
delada i emblemàtica com 
és l’Estació Lleida-Pirineus 
i que la primera impressió 
que s’emporten de la ciutat 
és un carrer gran sense dina-
mitzar.
Una via amb història, amb 
molt potencial, que per a 

ulls de la Paeria no existeix. 
Queden inclosos els carrers 
del voltant i tota la zona, i 
donaria per un altre escrit.
No fa masses dies vaig tenir 
un client de pas, concreta-
ment de Vitòria, acostumat a 
viatjar per feina, i es va que-
dar parat del que va veure 
quan va sortir del tren…
I jo pregunto: per què no 
interessa dinamitzar la Ram-
bla? Perquè és evident que 
s’està deixant morir, les co-
ses per si soles no passen. 
La Paeria em diu que no hi 
ha pressupost, diners, li-
quiditat, etc., però per fer 
segons quins edificis, infra-
estructures, aeroports, tot 
molt qüestionable, sí que 
en tenim? Perdoneu, però o 
la meva ignorància és molt 
gran o crec que el ciutadà de 
Lleida té dret a triar en què 
es gasten els seus impostos, 
que paguem puntualment 
cada any…
No volem una Lleida estan-
cada, doncs som-hi, fem 
alguna cosa, segur que tro-
bem mil idees i recursos per 
començar a treballar. Crec 
sincerament que els que 
“manen” ja els està bé que 
ens queixem, perquè sa-
ben que només farem això i 
d’aquí no passarem...
Cal força, il·lusió i convicció. 
Si nosaltres (lleidatans) ens 
ho creiem, segur que els de 
dalt (politics..) també, oi? 
Hem de pensar que sí, s’ha 
de lluitar i estimar Lleida per 
millorar-la...
I la Rambla, la ciutat i la gent 
ens ho mereixem!! Que el 
temps ens acompanyi!!

ANNA COSTA
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Medievalisme
A Mosul han tallat tres 
mans a tres dones que 
parlaven pel mòbil, 
justament el dia en 
què han emès una de 
les pel·lícules que més 
repeteixen a la televisió, 
Braveheart. La trama pot 
tenir moltes lectures. Una 
d’elles, per mi la principal, 
és la del gran lluitador per 
una causa, que mostra unes 
habilitats de lideratge extra-
ordinàries. Hi ha moments 
en què a l’espectador, si 
l’està seguint amb atenció, 
li entren ganes d’aixecar-se 
del sofà i unir-se a la causa 
dels escocesos amb Sir Wi-
lliam Wallace al capdavant. 
Hi ha moltes escenes que no 
poden deixar indiferent nin-
gú, però hi ha una que espe-
cialment em va fer pensar en 
l’actualitat. El protagonista 
s’acaba de casar amb la seva 
estimada, en un poblet rural, 
molt pobre, on viuen el dia 
a dia amenaçats pels nobles, 
uns dirigents rudes, bàrbars 
i grollers que com no te-

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

nen capacitat per governar 
amb la paraula han de fer-
ho amb soldats i violència. 
Un d’aquests soldats veu la 
dona i decideix violar-la. El 
nostre protagonista se n’as-
sabenta i l’allibera, però 
davant un exercit més nom-
brós, i amb uns veïns que no 
el recolzen, el jove William 
escapa deixant sola la dóna. 
El noble, en un altre acte de 
covardia, lliga la bella ciu-
tadana i, davant del poble 
atemorit, treu l’espasa i li 
talla el coll. El conflicte argu-
mental que aconsegueixen 
és màxim i el destí d’aquell 
ciutadà que voldrà alliberar 
el seu poble de l’opressió 
serà imparable.
Ara tenim al món uns altres 

rudes, bàrbars i grollers que 
es dediquen a fer el mateix 
que aquells medievals. Quan 
decideixen que és el mo-
ment, els porten al cadafal, i 
allà, de genolls, i obligant-los 
a dir i recitar sota coacció el 
que no senten, acaben sent 
degollats. Molts d’aquests 
delinqüents són ciutadans 
europeus que han anat a viu-
re allà, a lluitar per la seva 
causa, i alguns d’ells tor-
nen penedits. L’altre dia ens 
anunciaven la tornada d’un 
d’ells, un marroquí que ha-
via estat captat per la xarxa 
de reclutament i havia anat a 
Síria. Allà va viure un temps 
fins que se’n va adonar que 
allò no era el que li havien 
explicat. Com qualsevol sec-
ta, entrar és molt més fàcil 
que sortir. Per marxar d’allà 
cal escapar-se i aquest ho 
va fer ferit d’un tir. Aquesta 
ovella esgarriada va trucar al 
seu pare, plorant, implorant 
ajuda per poder tornar viu 
d’un viatge equivocat. A la 
tornada al Marroc a aquesta 

gent els espera la presó per 
haver tingut relació amb el 
jihadisme. Uns anys tancat, 
desprès d’una experiència 
com aquesta, és poc rendi-
ble. Europa, en lloc de con-
tinuar amb polítiques de se-
guretat que s´han demostrat 
reiteradament inefectives, 
haurien de captar aquesta 
gent, aquests penedits que 
han viscut en primera mà el 
radicalisme, i portar-los a 
les televisions, a les escoles 
i a tots aquells barris on la 
marginalització, la pobresa 
i la feble esperança davant 
el futur és un brou de cultiu 
pel fanatisme. És possible 
que alguns dels més joves, 
si sentissin de primera mà el 
que aquests retornats poden 
explicar, canviarien d’opinió. 
L’assassí de Copenhaguen 
era danès. Els de Charlie 
Hebdo, francesos. No és la 
solució tancar les fronteres 
amb Àfrica. Invertir en edu-
cació és sempre la clau, i 
més quan cal que el docent 
parli un llenguatge similar.

 L’educació és
sempre la clau 
per evitar els 
fanatismes 
d’alguns joves

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

No ens agrada pagar impostos
Michele Ferrero, propie-
tari de Nutella i de Ferre-
ro Rocher, l’home més ric 
d’Itàlia segons la revista 
Forbes, va morir dissab-
te passat a la seva resi-
dència de Montecarlo. 
Tenia 98 anys, un patri-
moni valorat en 17.000 
milions d’euros, la gran 
creu de l’Orde al Mèrit 
de la República Italiana i, 
efectivament, residència al 
Principat de Mònaco.
No ens agrada pagar im-
postos. Hi ha alguna cosa 
en aquest deure ciutadà 
que, per motius diversos, 
ens provoca rebuig. Sigui 
aprofitant les escletxes que 

la mateixa llei ens facilita, 
sigui defraudant oberta-
ment el fisc, un percentat-
ge ampli i variat de la po-
blació se salta l’obligació 
de contribuir, d’aportar, 
d’ajudar a sostenir l’estat 
del benestar. I és que no 
ens agrada que una part 
d’allò que considerem nos-
tre vagi a parar a un fons 
comú que beneficiarà vés a 
saber qui: potser algú que 
ni tan sols no ha pagat els 
seus impostos...
El frau fiscal,  l’evasió de 
capitals, el blanqueig i 
l’economia submergida són 
un peix que es mossega la 
cua: en la mesura que es 

recapta menys, els serveis 
públics se’n ressenten, i 
això fa que la contribució 
a l’erari es consideri, al seu 
torn, més injusta, despro-
porcionada i absurda. Però 
també cal tenir present un 
factor aritmètic: per cada 
deu escoles, el contribuent 
mitjà veu un aeroport que 
no opera; per cada vint car-
reteres comarcals, una línia 
d’AVE sense passatgers; 
per cada mil pensions, un 
rescat bancari que ha con-
tribuït a enriquir certs con-
sells d’administració. On 
van a parar, doncs, els di-
ners?
La llista Falciani és només 

la punta de l’iceberg. Sota 
la línia de flotació, hi ha 
una munió de petites, mit-
janes i grans fortunes, però 
també treballadors, que 
malden per escapolir-se del 
que tothom considera una 
sagnia indigna. La pedago-
gia, en alguns casos, per si 
sola fa curt.
Una altra cosa: la corrupció 
en tots els àmbits de l’Ad-
ministració, des de les altes 
institucions de l’Estat fins 
als mateixos partits polítics 
i sindicats, està fent molt 
a favor de conscienciar la 
ciutadania sobre la impor-
tància de contribuir al bé 
comú. Molt.
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Nu sobre un
tamboret

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Amb els pèls
de punta

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

El meu cosí Mariano va néixer 
una dècada abans que jo. És 
un home grassonet, divertit i 
molt bona persona a qui, so-
vint, ofereixo petites píndoles 
de saviesa. Frases que vull 
compartir amb ell i que aspiro 
a que facin efecte en la seva 
consciència, que torni a casa 
mastegant les paraules plenes 
de saber que jo, el seu cosí 
deu anys més jove, li he trans-
mès.
L’última vegada que vam co-
incidir va ser el dia de Nadal. 
Ell seia dues cadires a la meva 
dreta. Vaig aprofitar un silen-
ci ximple per llançar la meva 
píndola de saviesa reconcen-
trada. Una pedra filosofal que 
havia de rebotar dins la seva 
ment, com a mínim, fins el dia 
de Reis: “Mariano, he desco-
bert quin és el moment exacte 
en què un home es fa vell... és 
el dia que comença a tallar-se 
els cabells a casa”.
En Mariano és un Congostrina i 
entre altres grans ostentacions 
genealògiques, els Congostri-
na hem heretat una calba ga-
lopant. Els mascles d’aquesta 
espècie, algunes dones tam-
bé, només tenim pèl en el 
que jo anomeno els sòcols del 
cap. En Mariano potser porta 
30 anys tallant-se els cabells a 
casa i jo una vintena.
Encara que sembli mentida, 
tinc els cabells arrissats, he 
lluït tupè i no sé què és tenir 
melena ni serrell. També he 
dut el pentinat d’en Krusty el 
pallasso, però poca cosa més. 
Cada cert temps m’he de ta-
llar els cabells. Per fer-ho he 
d’estar totalment nu i assegut 
sobre un tamboret de plàstic. 

La imatge és pròpia d’una resi-
dència d’avis maltractats.
Em treu de polleguera el ca-
bell tallat, es clava, s’enganxa i 
es queda entremig de les ore-
lles. És horrible. La Ceci, que 
és molt fina, me’l talla només 
quan li plau al·legant que sóc 
massa pesat. Algunes vegades 
me l’he arribat a tallar jo ma-
teix, fins i tot me l’he afaitat.
Quan vam començar a festejar 
em va dur un parell de vega-
des a una perruqueria on el 
perruquer em va inflar el cap 
amb no sé quines històries per 
frenar la caiguda del cabell. El 
tio tenia més entrades que jo. 
Això sí, després ho resolia ren-
tant-me els quatre pèls amb un 
massatge capil·lar amb el qual 
pretenia minar els fonaments 
de la meva heterosexualitat.
La Ceci agafa la màquina, em 
talla els cabells, s’enfada i no 
acaba calçant-me un clatellot 
de miracle. Des de Nadal no 
he tornat a veure en Mariano. 
Però ja m’he tallat els cabells, 
almenys, dues vegades.

No m’agrada gens anar a la 
perruqueria. Hi ha qui diu 
que és el moment perfec-
te per relaxar-se, però a mi, 
gastar tres hores d’un dia en 
això, em fa perdre els ner-
vis, sobretot si he d’evitar 
que m’empastifin el cap amb 
cremes, mascaretes i altres 
potingues que fan pujar una 
factura que ja és prou eleva-
da. Amb aquest panorama hi 
acabo anant dos cops l’any, 
quan ja és inevitable. L’Alfon-
so, en canvi, fa segles que no 
trepitja una perruqueria. Va 
decidir que era una despe-
sa supèrflua, es va comprar 
una màquina per tallar-se els 
cabells a casa i a mi em toca 
fer-li de perruquera. I no és 
gens fàcil.
Cada dos mesos he de pas-
sar pel mateix drama quan 
l’Alfonso es lleva amb els 
cabells de l’Espinete. Mol-
ta gent es talla els cabells a 
casa i a mi, a priori, no em 
sap greu donar-li un cop de 
mà perquè es pugui estalviar 

uns calerons. El que realment 
em costa és haver d’aguantar 
l’absurda i surrealista cerimò-
nia que precedeix el moment 
en què la talladora toca el 
seu cap. I la meva paciència 
té un límit.
Es pensa que té una cabelle-
ra de súper guerrer de l’es-
pai, tipus Goku o Vegeta, 
perquè assegura que cadas-
cun dels trossets de cabell 
acabats de tallar tenen el po-
der d’enganxar-se “mortal-
ment i per sempre” a la roba, 
a la pell, a les sabates, al pèl 
del gos si per mala sort pas-
sa per sota... i, evidentment, 
cal evitar qualsevol risc de 
contacte. Per això, la situació 
ideal, segons l’Alfonso, seria 
operar des del mig del men-
jador, lluny de qualsevol mo-
ble i vestits només en calces i 
calçotets. Comprendreu que 
jo, per aquí, no hi passo. És 
lamentable i innecessari.
Analitzada la situació des 
d’un punt de vista objectiu, 
el perill real de l’assumpte és 
que algun dels quatre pèls 
que li queden a la closca cai-
gui a terra i no dins el cubell 
de la brossa. Però no costa 
gaire arribar a la conclusió 
que aquest greu handicap se 
soluciona amb un cop d’es-
combra.
Així, cada seixanta dies he 
de patir el mateix romanço i 
la mateixa negociació esgo-
tadora. Finalment, amb els 
meus pèls de punta i amb els 
seus cabells superpodero-
sos enganxats per tot arreu, 
aconsegueixo pelar-li la calba 
mentre li demano a la lluna 
que faci que li creixi el cabell 
ben a poc a poc. 

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:
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POLÍTICA

Dolors López, 
candidata del Partit 
Popular a la Paeria

 L.D.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Dolors López serà la candi·
data del Partit Popular a les 
eleccions municipals del 24 
de maig a l’Ajuntament de 
Lleida. Així ho va comunicar 
el Comitè Electoral Nacio·
nal del PP. D’aquesta mane·
ra, substituirà Joan Vilella, 
anterior candidat a la Paeria 
en els comicis del 2011.
Actualment, López pre·
sideix el partit a la de·
marcació i és diputada al 
Parlament de Catalunya 
per Lleida. També és la 
presidenta de la Comissió 
d’Infància del Parlament i 
vicesecretària de Relacions 
Institucionals del PPC.
En declaracions a 7accents, 
López va exposar que 
afronta la candidatura com 
un “gran repte personal i 
polític” i que amb l’actual 
cap de llista popular, Joan 
Vilella, López “farem un 
tàndem molt bo”.
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Àngel Ros destitueix Marta Camps com a primera tinent d’alcalde i portaveu socialista i cessarà 
Teresa Serentill, mà dreta de la regidora, com a directora dels Serveis d’Urbanisme. Camps 
assegura que és una represàlia personal per no renunciar a les seves aspiracions

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, va destituïr aquest pas·
sat dimecres a la tarda i de 
manera inesperada Marta 
Camps com a primera tinent 
d’alcalde de la Paeria i porta·
veu del grup socialista. 
Ros apunta a la falta de con·
fiança en Camps al llarg del 
darrer any i mig, aguditzada 
per les manifestacions públi·
ques realitzades per la prime·
ra tinent d’alcalde, “reconei·
xent ella mateixa que havia 
canviat la relació amb l’alcal·
de i transmetent una manca 
total de confiança i sintonia 
amb el paer en cap”, segons 
informava l’Ajuntament de 
Lleida. D’aquesta manera, 
Marta Camps passa a ser de·
gradada a regidora del grup 
municipal socialista.
Per la seva banda, Camps as·
segura que la “maniobra” de 
l’alcalde Àngel Ros s’escuda 
i s’amaga darrere del 
grup municipal 
per donar co·
bertura col·
lectiva a una 
decisió per·
sonal. Ex·
posa que 
la decisió 
“és única·
ment i exclu·
sivament una 
represàlia d’Àn·

gel Ros per no haver acceptat 
apartar·me i renunciar a les 
meves legítimes aspiracions a 
formar part de la propera llis·
ta municipal pel PSC”. I afe·
geix: “En comptes d’esperar 
que aquesta decisió la pren·

guessin els militants 
a través de la de·

mocràcia inter·
na del partit, 
ha optat 
per adop·
tar aques·
ta decisió 
aprofitant 
com a excu·

sa una  publi·
cació basada 

en una falsedat, 

La fins ara 
primera tinent 
d’alcalde, Marta 
Camps, a la 
Paeria. 
Foto: Laia Dolcet

que em relaciona directament  
amb un trama corrupta com la  
Gürtel i posa en dubte la meva 
honorabilitat i trajectòria pú·
blica sense cap prova”. La ja 
ex tinent d’alcalde va apuntar 
dijous en roda de premsa que 
pateix un “linxament polític” 
des de fa un any i mig i que 
sempre ha volgut mantenir un 
control total sobre Urbanisme.

D’altra banda, l’alcalde va 
anunciar que dissoldrà l’Em·
presa Municipal d’Urbanisme 
(EMU) i proposarà al Ple el 
cessament de la directora de 
Serveis d’Urbanisme, Teresa 
Serentill, mà dreta de Camps, 
encara que no ha donat cap 
explicació sobre aquesta deci·
sió. La tinent d’alcalde, Mont·
se Mínguez, ja havia substituït 
Camps en el cercle de confi·
ança de Ros els darrers me·
sos. El tinent d’alcalde, Fèlix 
Larrosa, assumirà les funcions 
de Camps. Els actuals tinents 
d’alcalde que ocupen els llocs 
del 2 al 6 passen de l’1 al 5 i 
el regidor Joan Gómez serà el 
sisè tinent d’alcalde.

CULTURA

La Panera acull 
una exposició 
sobre la Transició

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Centre d’Art la Panera 
va inaugurar el dimecres  i 
fins al 24 de maig l’exposi·
ció “Transició Democràtica 
a Lleida. Actors, Context, 
Temps, Espai, Síntesi”.

SOCIETAT

Desarticulada a Lleida una banda 
que distribuïa heroïna i cocaïna

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Policia Nacional va de·
sarticular el passat dimecres 
a Lleida un grup organitzat 
de narcotraficants d’heroïna 
i cocaïna que distribuïa a la 
capital del Segrià i a altres 
comarques. En el marc de 
l’operació Minino, van de·

tenir dotze persones i van 
intervenir 800 grams d’hero·
ïna i 225 grams de cocaïna, 
eines per manipular la droga 
i 3.000 euros en metàl·lic en 
un dels tres pisos utilitzats 
pels detinguts. Quatre dels 
arrestats van ingressar a la 
presó de manera provisional 
i la resta van quedar en lli·
bertat amb càrrecs a l’espera 
que se celebri el judici.

POLÍTICA

ERC, ICV, Més i Avancem negocien 
una coalició d’esquerres a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Representants dels partits 
polítics ERC, ICV, Més i Avan·
cem van iniciar aquest dilluns 
una ronda de reunions per 
tal de constituir una alterna·
tiva d’esquerres de cara a les 
eleccions municipals del pro·
per 24 de maig. Segons Car·

les Comes, president de la 
Federació de Lleida dels re·
publicans, “durant les prope·
res setmanes s’intensificaran 
les reunions entre les quatre 
formacions per tal d’esdeve·
nir una alternativa electoral 
real. Les formacions calculen 
que la unió podria tenir re·
presentació electoral en una 
seixantena de municipis de la 
demarcació. 
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Ros  apunta 
una falta de 
confiança i 

Camps parla 
de linxament 

polític
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ECONOMIA

El barri de 
Magraners 
recupera els antics 
rentadors d’aigua

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Lleida fi-
nalitzarà en les properes 
setmanes les obres de mi-
llora de l’accés al barri de 
Magraners. Unes actuaci-
ons que s’emmarquen dins 
el projecte global de millo-
ra d’espais urbans i de les 
principals entrades als bar-
ris de la ciutat que està por-
tant a terme la Paeria i que 
disposa d’un pressupost 
total de 860.000 euros. Es 
millorarà l’entrada al barri 
pel carrer Almeria i es recu-
peraran els antics rentadors 
d’aigua, en desús amb la 
portada de l’aigua potable.

18·2
ECONOMIA

ICV portarà el 
Govern a Fiscalia 
pel canal Segarra-
Garrigues

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La diputada d’ICV-EUiA 
per la demarcació de Llei-
da, Sara Vilà, va anunciar el 
passat dimecres que el seu 
grup parlamentari portarà 
a la Fiscalia l’informe de la 
Sindicatura de Comptes i 
un informe jurídic realitzat 
per advocats independents 
de la Segarra davant una 
possible “xarxa clientelar” 
entorn al Segarra-Garri-
gues. Segons la diputada, 
una infraestructura delata-
da pels contractes que ha-
vien d’haver-se fet per con-
curs públic i que “han estat 
adjudicats a dit”. 

SOCIETAT

     La Creu Roja realitza 1.944 
intervencions a sense sostre el 2014

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Unitat d’Emergència So-
cial (UES) de Creu Roja Llei-
da ha realitzat fins a 1.944 
intervencions a persones 
sense sostre durant el 2014, 
una xifra que augmenta 
cinc vegades més en com-
paració amb les realitzades 
l’any 2013, que van sumar 
374. El 2012 només se’n 
van realitzar 66.
La causa d’aquest augment, 
però, és la intensificació de 
l’activitat de Creu Roja, se-
gons explica l’organització, 
la qual no es podria asso-

SOCIETAT

Un informe conclou que el creixement de la 
població de Lleida s’estancarà en els propers anys

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La demarcació de Lleida pa-
tirà un estancament en el 
creixement de població en 
els propers deu anys, tal com 
ha donat a conèixer l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) en el seu informe 
“Projecció de població 2013-
2051”.
El territori de Ponent i el Pi-
rineu va registrar el 2013 una 
xifra de 436.679 habitants, 
una dada que es preveu que 
baixi fins als 429.338 el 2018 
i que tornarà a pujar fins a 
establir-se en els 435.068 

l’any 2026. Així, de l’estudi 
de l’IDESCAT s’extreu que hi 
haurà una societat cada cop 
més envellida, ja que disminu-
iran els naixements i creixeran 
les defuncions. 

SOCIETAT

L’Arnau disposa d’un servei de 
24 hores per atendre infarts 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Sala d’Hemodinàmica del 
Servei de Cardiologia de l’Ar-
nau de Vilanova funciona les 
24 hores al dia des d’aquest 
passat dilluns, ampliant dot-
ze hores més la seva activitat 
assistencial. L’ampliació per-
metrà que es puguin atendre 
els infarts aguts de miocardi 
que es produeixen de nit, els 
quals fins ara havien de ser 
traslladats a Barcelona. Fins 
a la data es practicaven 120 
angioplàsties primàries l’any, 
però si l’infart es produïa a 
partir de les 20.00 hores, una 

ambulància havia de traslla-
dar el pacient a l’Hospital de 
Bellvitge. Aquesta ampliació 
comportarà una millor imple-
mentació del Codi infart a tota 
la regió de Lleida i Pirineu i la 
Franja de Ponent.

L’Hospital Arnau de 
Vilanova.
Foto: Laia Dolcet 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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Alumnes de 
l’escola de P4 de 
l’Escola Pardinyes
Foto: Ares Valdés

ciar a un augment de les per-
sones sense sostre a Lleida. El 
2012 la UES sortia a atendre 
persones sense llar un cop 
per setmana, però el 2013 es 
va incrementar la regularitat 
a dos cops per setmana, amb 
la participació de Creu Roja a 
través del Pla Iglú. 
Aquest pla ofereix la possibi-
litat de dormir en un lloc ca-
lent les persones sense sostre 
quan la temperatura s’apropa 
als 0 graus. L’acollida es rea-
litza a l’Hostal Jericó, el ser-
vei municipal d’allotjament 
d’emergència-alberg que ofe-
reix els recursos necessaris a 
les persones que ho necessi-
tin.



Setmana tràgica a les vies 
lleidatanes amb dos morts 
a Bell-lloc i Bassella

18·2
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Un jove de 21 anys de Tàrrega i una dona de 36 d’Andorra 
són les primeres víctimes a les carreteres de Ponent del 2015

 REDACCIÓ
 BASSELLA

www.7accents.cat

Dos morts en dos accidents de 
trànsit són el balanç d’aquesta 
setmana a les comarques llei-
datanes. El primer va tenir lloc 
el diumenge, 15 de febrer, a 
la matinada, quan un jove de 
21 anys i veí de Tàrrega, va 
morir en un accident de tràn-
sit després d’accidentar-se el 
cotxe a l’A-2, al terme munici-
pal de Bell-lloc (Pla d’Urgell). 

El jove, A. D. P, era l’únic ocu-
pant, i per causes que encara 
s’estan investigant el vehicle 
va sortir de la via. Segons el 
Servei Català de Trànsit (SCT), 
l’avís del sinistre es va rebre a 
les 08.04 hores.
D’altra banda, una conducto-
ra resident a Andorra va mo-
rir el passat dimarts a la tarda 
després de xocar frontalment 
contra un camió, a la carre-
tera C-14, al terme municipal 
de Bassella (Alt Urgell). Se-
gons el Servei Català de Tràn-
sit, l’accident va produir-se a 

L’accident a la C-14 va provocar cues de mig quilòmetre. (Foto: Albert Batalla)

quarts de cinc de la tarda al 
punt quilomètric 135 en sentit 
nord. Per causes que encara 
es desconeixen, la conducto-
ra va envair el sentit contrari, 
provocant el xoc frontal del 
vehicle contra un camió. L’úni-
ca ocupant del cotxe, Jordina 
B. P., va quedar atrapada dins 
del turisme i va morir poc des-
prés a causa de l’impacte. El 
conductor del camió en va re-
sultar il·lès. 
A causa de l’accident es va 
haver de tallar la C-14 durant 
una hora en ambdós sentits 

SOCIETAT

Centenars de 
persones reviuen el 
Ranxo de Ponts

 REDACCIÓ
 PONTS

Ponts va reviure la festa del 
Ranxo amb la presència de 
centenars de persones. Es 
tracta d’una celebració cen-
tenària en què els visitants, 
armats amb olles i bols, 
s’emporten a casa una ració 
d’escudella de pagès.

SOCIETAT

Els 46 bombers voluntaris dimiteixen 
i rebutgen les millores d’Interior

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les millores laborals ofertes 
pel Departament d’Interi-
or no han estat acceptades 
pels bombers voluntaris de 
la demarcació de Lleida, que 
el dissabte van fer efectiva 
la seva dimissió davant de 
la delegació del Govern a 
Lleida. En total han estat 46 
caps i sotscaps de la Regió 

d’Emergències de Lleida i 
l’Alt Pirineu, que pertanyen 
als parcs d’Almacelles, Gra-
nadella, Coll de Nargó, Se-
ròs, Borges Blanques, Lleida, 
Tremp, Esterri d’Àneu, Seu 
d’Urgell, Agramunt, Bala-
guer, Mollerussa, Guissona o 
Isona, entre d’altres. L’Asso-
ciació de Bombers Voluntaris 
de Catalunya va qualificar de 
“circ mediàtic” la reunió del 
Consell, ja que no se’ls va 
oferir cap proposta ferma. 

POLÍTICA

Cabré deixarà de ser alcalde d’Alpicat i 
president del Consell Comarcal del Segrià

 REDACCIÓ
 ALPICAT

www.7accents.cat

L’alcalde d’Alpicat, Pau Ca-
bré, no es presentarà a les 
eleccions municipals del 24 
de maig com a cap de llista 
de CiU. Així ho va comunicar 
a la militància del partit en 
una reunió en la qual es va 
elegir Joan Gilart com a al-
caldable. Amb aquest canvi, 
deixarà de ser també presi-

dent del Consell Comarcal 
del Segrià. Tot i així, Cabré 
ha anunciat que no es retirarà 
de la política. El nou alcalda-
ble de CiU és Joan Gilart és 
regidor des de fa dotze anys. 
Cabré és alcalde d’Alpicat 
des de fa vint anys, accedint 
al consistori el 1995. Involu-
crat en diferents polèmiques 
urbanístiques, que també 
l’han portat a declarar davant 
el jutjat, l’última de les quals 
va tenir lloc al consistori.
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POLÍTICA

Miquel Aguilà,       
imputat per cobrar 
possibles sobresous

 REDACCIÓ
 BALAGUER

www.7accents.cat

L’exalcalde de Balaguer, 
Miquel Aguilà, ha estat ci-
tat per la jutge del cas Mer-
curi per declarar en qua-
litat d’imputat a principis 
de març. També han estat 
cridats l’antiga tinent d’al-
calde de l’Ajuntament de 
Barcelona, Assumpta Es-
carp, i sis alcaldes més pels 
presumptes sobresous irre-
gulars de la Federació de 
Municipis de Catalunya. Els 
imputats rebien una quanti-
tat fixa mensual que la jut-
gessa creu que podrien ser 
sobresous. 
Miquel Aguilà va admetre 
que havia cobrat de la Fe-
deració de Municipis de Ca-
talunya 5.000 euros entre el 
2003 i el 2007, percepcions 
que arribaven a 100 euros 
al mes. L’exalcalde de Bala-
guer va declarar que assis-
tia a les reunions de l’orga-
nisme cada mes i cada cop 
que se’n realitzaven algu-
nes d’extraordinàries. 
Està previst que el socialis-
ta Miquel Aguilà declari el 
pròxim 2 de març al Jutjat 
d’instrucció número 1 de 
Sabadell. 
Ho farà juntament amb As-
sumpta Escarp; l’exalcal-
dessa del Vendrell, Helena 
Esteve (PSC), i l’alcaldessa 
de Malgrat de Mar, Conchi-
ta Campoy. 
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de la marxa, provocant cues 
de més de mig quilòmetre, i 
es va procedir a donar pas al-
ternatiu.
D’altra banda, cal destacar 
també les dues detencions 
que han realitzat els Mossos 
d’Esquadra aquesta setmana. 
El passat dissabte, la policia 
va detenir un home de 52 
anys de nacionalitat espanyo-
la i veí de Sant Guim de Frei-
xenet per conduir en direcció 
contrària  durant 17 quilòme-
tres i en estat etílic per l’A-2 
a Lleida. Els fets es van iniciar 
al voltant de les 23.00 hores, 
quan diversos conductors van 
alertar que un vehicle circula-
va contra direcció per l’A-2, a 
l’alçada del punt quilomètric 
489, dins del terme municipal 
Mollerussa. Immediatament, 
els Mossos d’Esquadra van 
muntar un dispositiu policial 
per tal d’alertar del perill als 
conductors que circulaven 
correctament per l’autovia i 
per localitzar i aturar al con-
ductor temerari.
Al dia següent, els Mossos 
d’Esquadra van imputar a un 
home de 32 anys per conduir 
a 214 km/h per l’A-2 a l’alçada 
de Ribera d’Ondara, superant 
en 94 km/h la velocitat per-
mesa. Els fets van tenir lloc el 
dijous, 12 de febrer.
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L’Actel Força Lleida posa 
la directa cap al play-off
15·2

Sisena victòria consecutiva dels de Prado al derbi català
 REDACCIÓ
 PRAT DE LLOBREGAT

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va gua-
nyar al pavelló del CB Prat 
Joventut per 53 a 59 en un 
partit poc vistós però que 
va significar la sisena victòria 
consecutiva per als lleidatans 
i la dotzena de la temporada. 
Als dos conjunts els va costar 
molt anotar, però els de Prado 
van anar sempre per damunt.
Ambdós equips van comen-
çar el partit atacant la pintu-
ra rival. Ja avançat el primer 
quart, Múgica va agafar el re-
lleu a Guerra i va anotar set 
punts, obrint així la bretxa a 
favor de l’Actel Força Lleida 
(8-14). Un triple de Simeón 
neutralitzat per un dos més u 
d’Abalde va donar per acabat 
el primer període amb un re-
sultat de 15 a 21.
En l’inici del segon quart, els 
lleidatans van seguir perfo-
rant la defensa interior del CB 
Prat i van arribar a posar-se 
tretze punts per damunt (17-
30). No obstant això, els lo-
cals van aconseguir ajustar els 
seus mecanismes defensius, 
fet que va provocar que el 
marcador s’ajustés (27-32).
En la represa, Guerra va lide-
rar un parcial fugaç de 0-8. 
Després d’aquest comença-
ment fulgurant, els dos con-

Juampi Sutina, 
durant un partit 
d’aquesta tem-
porada disputat 
al Barris Nord. 
Foto: J. Enjuanes

HOQUEI

Andreu Tomàs fa 
el gol de l’empat 
de l’ICG Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
sumar un punt treballat i 
de mèrit al pavelló Onze 
de Setembre davant del 
Mombus Igualada H.C. Els 
dos conjunts van disputar 
un enfrontament vibrant 
i marcat pels nervis fins a 
l’últim moment. A més, cal 
destacar que el reapare-
gut Andreu Tomàs va ser 
l’home del partit en mar-
car el gol del definitiu 3-3.
Els homes d’Albert Fol-
guera van obrir el marca-
dor amb el gol de Carles 
Trilla de penal quan res-
taven 15:59 per acabar la 
primera part. Però la res-
posta dels igualadins no 
va trigar a arribar, ja que 
Jassel Oller, també de pe-
nal, va fer l’1-1 (15:06). Els 
dos conjunts van seguir 
mesurant les seves forces, 
però va ser l’equip visitant 
qui va trobar la fortuna 
de cara al gol i va fer l’1-
2 gràcies al gol de Daniel 
López.
En la represa, l’avantat-
ge del rival es va ampliar 
fins a l’1-3 amb el gol de 
Jaume Molas, a 19:48 pel 
final del xoc. Els llistats van 
reaccionar i Lluís Rodero 
va aconseguir esperonar 
el seu equip amb el 2-3 
(19:13). La insistència va 
tenir el seu premi. Andreu 
Tomàs va sortir a la pista, 
un retorn que va ser do-
blement celebrat, ja que 
a la seva recuperació, més 
ràpida del que s’esperava, 
s’hi va sumar l’encert, fent 
el gol de l’empat.

15·2

FUTBOL

El Lleida Esportiu s’instal·la
còmodament a la zona de play-off

 REDACCIÓ
 XÀTIVA

www.7accents.cat

Un doblet de Chamorro va 
permetre al Lleida Espor-
tiu superar a domicili el CD 
Olímpic de Xàtiva (0-2) i am-
pliar fins a set punts el marge 
amb el cinquè lloc, que marca 
el play-off d’ascens. Els blaus, 
que van vestir la samarreta 
quadribarrada, van aconse-
guir signar la vuitena jornada 
consecutiva sumant i es van 

15·2

junts van entrar en una dinà-
mica d’errors. El Prat, però, va 
demostrar que no es donava 
per vençut i en la represa va 
retallar distàncies (39-49) grà-
cies a Serrano. Tal com havia 
passat en l’anterior temps, els 
errors dominaven el partit i 
sumar era una odissea per als 
dos conjunts. Quan faltaven 
poc menys de tres minuts per 
al final, Kahlig va anotar un 
triple que, lluny de sentenciar 
el partit, va fer reaccionar el 
rival, que es va posar a qua-
tre punts (51-55). Tot i això, 
l’avantatge i el joc de tirs lliu-
res final van resultar prou per 
dur la victòria a Lleida (53-59).

refermar en segona posició 
amb un triomf davant un rival 
d’alçada que, malgrat impo-
sar un ritme alt a l’inici, no va 
poder frenar un conjunt del 
Segrià solvent que es va avan-
çar passada la mitja hora i que 
va desplegar un bon futbol en 
la represa per sentenciar el 
partit. Malgrat tot, el vestidor 
que dirigeix Imanol Idiakez és 
conscient que no pot abaixar 
els braços diumenge davant 
del cuer, l’Elche Ilicitano, si vol  
continuar sumant. Chamorro celebra un dels gols. Foto: Carles Miranda

Els lleidatans 
van manar en 
tot moment 

en el 
marcador
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El Flor de Vimbodí 
Pardinyes continua 
amb la mala ratxa

16·2

Els lleidatans cauen a la pista de l’Olivar
 REDACCIÓ
 SARAGOSSA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va perdre a la pista de l’Olivar, 
per 85-75. A més, quan falta-
ven menys de set minuts per 
finalitzar el partit, a causa de 
la humitat del pavelló, es va 
haver de canviar de pista i ju-
gar el que quedava d’enfron-
tament en una altra. Pel que 
fa al joc, el segon quart dels 
lleidatans va ser nefast i els va 
condemnar per a la resta del 
partit.
En l’inici, el xoc va estar mar-
cat per la igualtat, malgrat que 
els aragonesos sempre van 
anar per davant en el marca-
dor amb diferències mínimes. 
Els lleidatans van arribar al se-
gon temps amb quatre punts 
de desavantatge. En el segon 
quart, els locals van mostrar la 
seva superioritat gràci-
es a un bon ritme 
de joc i rebot. 
Per tant, en 
el descans el 
resultat era 
de  47-28.
En la re-
presa, es va 
mantenir la 
mateixa tò-
nica durant els 

primers minuts. Tot i així, el 
Flor de Vimbodí va finalitzar el 

tercer quart 63-47.
En el darrer 

temps, els 
i l e r d e n c s 
van veure 
com la di-
f e r è n c i a 
en el tram 
inicial es 

mantenia. 
Quan falta-

ven menys de 

El Flor de Vimbo-
dí Pardinyes està 
immers en una 
dinàmica nega-
tiva de resultats 
i al  Barris Nord 
té l’oportunitat 
d’acabar amb ella.
Foto: Jordi Giné

set minuts per acabar el partit 
es va canviar de pista. L’atu-
rada va afavorir els lleidatans, 
però la reacció va arribar tard.

ATLETISME

La Trail Running 
Series Lleida creix 
amb nou curses

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La tercera edició de la Trail 
Running Series Lleida es 
va presentar amb nove-
tats, com la introducció 
de la categoria d’equips i 
de dues noves curses més, 
sumant així un total de 
nou cites que se celebra-
ran al llarg de tot l’any a 
les comarques lleidatanes. 
La primera serà el proper 
21 de febrer a Montoliu i 
el circuit finalitzarà el 17 
d’octubre amb la nova cur-
sa de la Granja d’Escarp, 
sota la denominació de 
l’Aiguabarreig a Montma-
neu. L’altra incorporació és 
la Cursa dels Tossals d’Al-
matret. Cal recordar que 
aquest circuit es va cre-
ar el 2013 amb l’objectiu 
de promocionar aspectes 
d’interès cultural, històric, 
gastronòmic o natural dels 
llocs on se celebra cada 
prova.
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ATLETISME

Més de 850 esportistes es donen cita 
al XXXIII Cros Vila de Juneda

 REDACCIÓ
 JUNEDA

www.7accents.cat

Més de 850 esportistes es 
van aplegar a la zona polies-
portiva de Juneda per par-
ticipar en el XXXIII Cros In-
tercomarcal Vila de Juneda 
2015-Trofeu Escolar Dipu-
tació de Lleida. El vencedor 
de la categoria oberta mas-

culina (absoluta) va ser Bas-
hir Butt (Lleida UA), seguit 
d’Antoni Carulla (Runners 
Balaguer) i d’Augusto Men-
des (Lleida UA). El primer 
local var ser Antoni Capell. 
En noies va vèncer l’atleta 
de Juneda Svetla Traykova 
(independent). Angèlica Da-
moc (KM0 Ponent) va ser se-
gona, seguida de Maryema 
Oukadir (Lleida UA).

15·2
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La reacció per 
part dels 

lleidatans 
va arribar 

massa tard

PÀDEL

El Sícoris Club 
acull el Màster 
Provincial

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les instal·lacions del Síco-
ris Club van acollir el Màs-
ter Provincial de Pàdel, el 
qual va finalitzar amb la 
celebració de la Diada del 
Pàdel Lleidatà.  En aquest 
campionat van estar pre-
sents els millors jugadors 
de la demarcació.

14·2

VOLEIBOL

El CTI Balàfia 
Vòlei mostra tota 
la seva fortalesa

 REDACCIÓ
 BARCELONA

www.7accents.cat

El CTI Balàfia Vòlei va 
aconseguir una altra vic-
tòria important a la pista 
del FC Barcelona per 0-3. 
Després de guanyar en 
l’anterior jornada al CV 
Sant Pere i Sant Pau, els 
de Mario Martínez van fer 
un pas més per aconseguir 
l’objectiu de disputar la fi-
nal a quatre i classificar-se 
per a la Fase d’Ascens a la 
1a Nacional, guanyant un 
altre dels favorits que s’ha-
via situat com a líder de la 
lligueta. Els lleidatans van 
desplegar un gran joc que 
els va permetre vèncer.
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TENNIS
15·2

Aran Teixidó es proclama campiona 
de Catalunya en categoria infantil

Aran Teixidó, en un partit.

 REDACCIÓ
 CORNELLÀ

www.7accents.cat

La lleidatana Aran Teixidó es 
va proclamar diumenge cam-
piona de Catalunya de tennis 
en categoria infantil. La juga-
dora del CT Lleida i del Cen-
tre de Tecnificació de la FCT 
a Lleida va superar Cristina 
Mayorova (RCT Barcelona) 
per 6-1 i 7-5 a la final celebra-

da al Centre Internacional de 
Tennis de Cornellà. Teixidó, 
que l’any passat va ser campi-
ona de Catalunya aleví, es va 
endur amb facilitat el primer 
set i a la segona mànega va 
remuntar un 0-4 i un 2-5 ad-
versos per aconseguir per 7-5 
el set i el partit. La seva ger-
mana, Ares Teixidó, va caure 
a les semifinals davant Mayo-
rova per 6-7, 7-6 i 6-3 en un 
duel amb alts i baixos.



Llegendes
del futbol

De soldat nazi a ídol 
del futbol anglès

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

Mancava només un quart 
d’hora per acabar la final de 
l’FA Cup de 1956. El Man-
chester City guanyava 3-1 el 
Birmingham City i llavors es 
va produir una acció que no 
va acabar en tragèdia de mi-
racle. En una pilota dividida, 
el davanter del Birmingham 
Peter Murphy li va donar un 
cop de genoll (involuntari) al 
porter dels citizen i li va tren-
car el coll, concretament la 
segona vèrtebra, encara que 
això, que l’hauria pogut matar 
a l’acte, no ho va saber fins a 
quatre dies més tard, quan 
per fi va anar a l’hospital. Du-
rant el quart d’hora següent, 
va seguir jugant i va haver 
d’intervenir diverses vegades 
més, deixant imatges dramà-
tiques sobre el terreny de joc, 
però, per fi, l’àrbitre va xiular 
el final i, encara que mig in-
conscient, va poder viure la 
glòria del triomf a Wembley, 
arribant al cim després d’un 
extraordinari trajecte vital 
que gairebé no es pot creure.
Bernhard Bert Trautmann, 
nascut a Bremen el 1923, és 
una figura mítica que va viu-
re als extrems, va ser un vilà i 
un heroi, un soldat alemany a 
la II Guerra Mundial i un por-
ter venerat a Anglaterra, un 
home que va rebre la Creu de 
Ferro nazi i l’Ordre de Mèrit 
anglesa. En fi, un personatge 
de pel·lícula.
Bert va néixer en una Alema-
nya deprimida i destrossada 
per la Gran Guerra i tenia 10 
anys quan Hitler va pujar al 
poder. Un nen d’aquella edat 
i amb aquelles característi-

ques (excel·lents condicions 
per l’esport i una imatge ideal 
pels nazis: ros i poderós) era 
una cosa molt cobejada pel 
règim i, com una aventura, a 
més d’una vetllada imposició, 
va apuntar-se a les Joventuts 
Hitlerianes. D’aquí a lluitar al 
front rus sent encara adoles-
cent no va haver de passar 
res fora del comú, així que 
l’amant dels esports va obli-
dar-se d’ells i es va passar 
quatre anys a la guerra com 
a paracaigudista, primer a la 
citada Rússia i després al front 
occidental.  
Cinc setmanes abans del final 
de la guerra, però, va ser cap-
turat pels anglesos i portat a 
un camp de presoners. A les 
illes britàniques va conèixer 
algunes de les atrocitats co-
meses pels seus dirigents i, 
paradoxalment, va descobrir 
la llibertat i l’amor. A més, de 
la mà d’un general 
escocès fanà-
tic del fut-
bol, que 
va mun-
tar un 
e q u i p 
al 
c a m p , 
va po-
der ju-
gar par-
tits contra 
equips ama-
teurs. La seva 
ment estava 
canviant, així 
que quan dos 
anys després 
als alemanys 
c a p t u r a t s 
se’ls va oferir 
el retorn al seu 
país, Bert va deci-

dir quedar-se.
Després d’un temps tre-
ballant en diversos ofi-
cis, l’equip amateur St. 
Helens Town va 
voler comp-
tar amb els 
seus ser-
veis i allí 
va tenir 
destaca-
des actu-
acions que 
van ser el 
trampolí per a 
un equip de Primera, 
el Manchester City, que el va 
contractar l’any 1949. Amb 26 
anys, i després de passar sis 
dels últims vuit com a soldat 
o presoner, debutaria com a 
professional. El seu fitxatge 
va ser rebut amb còlera per 
part de l’afició i va haver-hi 
multitudinàries manifestaci-
ons de rebuig pel seu passat 

de soldat alemany, però el 
temps i algunes inter-

vencions de perso-
natges destacats, 

com la del rabí 
Altmann, líder 
de la nombro-
sa comunitat 
jueva de Man-
chester, li van 

donar el bene-
fici del dubte i va 

fer-se un lloc a 
l’equip fins al 

punt que va 
jugar més 
de 500 
p a r t i t s 
d u r a n t 
q u i n z e 
tempora-

des, con-
vertint-se en 

un dels millors 

porters de la lliga, àgil, mo-
dern, pioner a les illes en l’art 
de ser un més de l’equip i ju-
gar la pilota amb precisió.
A mitjans dels anys cinquanta 
va arribar la millor època del 
club citizen. El 1955 van per-
dre la final de la Cup contra 
el Newcastle i el 1956 van 
acabar quarts en un campio-
nat de lliga que va guanyar un 
grup de joves, els Busby Ba-
bes del Manchester United, 
que van patir més tard la tra-
gèdia aèria de Munich.
Per descomptat, aquell ma-
teix 1956 va arribar el mo-
ment culminant de la seva 
carrera, la final que va gua-
nyar amb el coll trencat per 
rebre la mítica medalla de 
campió i el guardó com a 
millor futbolista de l’any, el 
primer porter que ho aconse-
guia. Després d’això, va estar 
gairebé un any per recuperar 
la vèrtebra i, malgrat que mai 
no va ser el mateix, va mante-
nir un bon nivell, jugant fins al 
1964 al seu estimat City. 
Després de la seva retirada, 
va ser seleccionador de diver-
sos països d’Àsia i Àfrica dins 
de programes solidaris fins 
que ho va deixar a finals dels 
vuitanta i va instal·lar-se a la 
costa espanyola a descansar 
fins que va morir l’any 2013.

: 1941-45_ Lluita a 
la II Guerra Mun-
dial com a paracai-
gudista.
: 1945_ És captu-
rat pels anglesos 
i passa dos anys 
com a presoner.
: 1948_ Comença 
la seva carrera al 
St. Helens Town.
: 1949_ Fitxa pel 
Manchester City, 
on jugarà més de 
500 partits en 15 
temporades.
: 1956_ Guanya 
l’FA Cup i és esco-
llit millor jugador 
d’Anglaterra.
: 1964_ Es retira 
com a referent de 
l’equip ‘citizen’.

Va entrenar 
a cinc països 

del Tercer 
Món amb fins 

solidaris
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L’afició del 
City va 

manifestar-se 
per rebutjar 

el seu fitxatge

Bernhard 
Trautmann

TRAJECTÒRIA
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EL PERIODISTA JORDI 
ÉVOLE, AMENAÇAT DE 
MORT A TWITTER

Què fàcil és amenaçar quan 
no et veuen la cara. Covards.  
Remei Vall 

Jordi, estás incomodando 
con tu gran labor periodísti-
ca a mucha gente. Como le 
sucedió a Garzón se pueden 
unir intereses contrapuestos 
para ponerte la zancadilla. 
Protégete y solicita escol-
ta hasta que descubran el 
cobarde que ha hecho esto. 
Ánimos!
Àlex Roca

DETENEN UNA DONA 
PER INTRODUIR DES 
D’ANDORRA 37.000 
AMAGATS A LES
SABATES

Ahora entiendo aquello de 
“Pies para qué os quiero”.
Antonio Martín

Aquesta senyora mira pel 
medi ambient. En lloc de tirar 
a la brossa els bitllets de 500 
euros, que ja no es porten, 
els recicla en plantilles. A 
veure si n’aprenem!
Álex Mayo

GRÈCIA DEMANARÀ A 
EUROPA L’EXTENSIÓ 
DEL RESCAT

Baixada de pantalons, i 
això li passarà a qualsevol 
partit que gosi tocar els 
nassos als poderosos 
(que no són els go-
verns).
Maite Seguro

No es que Grecia cede sino 
que pide lo que necesita. 
Si en vez de ser personas 
fueran bancos y estuvieran 
gestionados por ex políticos 
o amigotes suyos ya se daría 
el dinero que quisieran y sin 
contratiempos.
Juan Antonio Boullón 

DOS ESPANYOLS REBEN 
UN ATAC XENÒFOB A 
MANCHESTER

Bueno, ton-
tos hay en 

todas partes, y en este país 
andamos sobrados. No nos 
pongamos dignos tampoco.
Efrén del Valle

Es correcto... En España no 
se usa putos españoles pero 

si que se dice mucho “Pakis, 
Panchitos, Sudacas, Cotorros, 
Amarillos, Gitanos, etc...”.
Ignacio Ortiz

ÀNGEL ROS CESSA LA 
PRIMERA TINENT D’AL-
CALDE MARTA CAMPS

Fa 20 anys (feb94) 
@CampsMarta es va fer tip 
d’escriure sobre l’adéu de 
Tiurana, el poble condemnat 
per Rialb. El seu adéu és lliçó 
de dignitat.
@lukanora

.@angelrosdomingo fa un 
#TomasGomez a 
@CampsMarta. Segur q 
ara se sentirà ben lliure per 
parlar. Ros actua amb molt 
nervis. Per què?
@amicsdelalletja

GRÈCIA

Mentre el món es preocu-
pa per Grècia, no oblidem 
Rússia i el risc de contagi que 
hi pot haver en alguns països 
emergents. 
@Aligarciaherrer

LES RESPOSTES DE 
PODEMOS

Demaneu a algú 
de Podem que 
detalli alguna 
resposta. Im-
possible. No en 
concreten cap. 
CAP! 
@AlvarLlobet

LA DES-
IGUALTAT DE 
SALARIS EN-
TRE HOMES I 
DONES 

Que una dona 
hagi de treballar 
11 anys més que un 
home per obtenir la 
mateixa pensió tb és 
violència. 
@osistere 

CDC I UDC

Més tranquil·la ara que 
sé que CDC i UDC estan 
d’acord en això tan impor-
tant de la cadena perpètua.
@marina_espasa

PROHIBICIONS 
INCOMPRENSIBLES

Feliç Sant Valentí (excepte a 
l’Aràbia Saudita, on aquesta 
celebració està prohibida i 
la policia religiosa consfisca 
roses i bombons en forma 
de cor. 
@MsIntervention

jauinsky

lopalillet

consina

carolmateo16

mariamesegue

nunyitu73

isnix

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



Recollida exprés

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

Recicla

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

Regenerem els 
teus olis usats 
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Convertim l’oli 
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5
6

Follet Tortuga

Son Goku

Cor Petit Jr.
Bulma

1.  Es tracta del vell mestre 
d’arts marcials que entre-
na Son Goku i Krilín, entre 
d’altres. És el creador de 
l’atac més emblemàtic de Son 
Goku, el Kame Hame Ha.

2. És el fill d’en Son Goku i 
de la Xixi. Rep el seu nom 
d’en Son Gohan, l’avi adoptiu 
d’en Goku. Fa la seva primera 
aparició amb quatre anys.  

3. És l’orgullós guerrer que 
tant odia en Goku. És el 
príncep de la raça dels Guer-
rers de l’Espai, pràcticament 
extingida.

4. És un noi baixet i rapat (du-
rant gairebé tota la sèrie), i el 
millor amic d’en Son Goku. 
Sempre ha estat entre els 
Guerrers fent front als ene-
mics i ajudant en tot.

5. És un dels personatges més importants 
de la sèrie, ja que surt des del primer episo-
di, en el qual explica a en Goku la llegenda 
de les Boles de Drac. És una gran amiga.

6. En Cor Petit era originalment dolent, igual 
que el seu pare. Sembla tranquil i espiritual. 
També sembla savi i estratègic. Acaba sent 
amic d’en Goku.

7.  És el personatge principal de l’univers 
de Bola de Drac. És un Guerrer de l’Espai. 
Al llarg de tota la sèrie demostra les seves 
habilitats i la fortalesa que té, a més de ser 
un gran amic de la resta de personatges.

destaquem 
7 personatges de la mítica sèrie 
de dibuixos animats emesa per 
TV3 Bola de Drac perquè el 15 
de febrer va celebrar el seu 25è 
aniversari i perquè va marcar 
tota una generació.
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Son Gohan

Vegeta

Krilín



En augmentar la tempera-
tura s’incrementa també 

l’agitació mol·lecular i 
com que les mol·lècules 
de cafè es mouen més 
ràpidament és més fàcil 

que es barregi amb les del 
sucre que s’hi ha abocat.

? Per què es diu 
que el tomàquet 
és verdura si és 
una fruita??

El tomàquet es classifica a la família de les fruites. 
Tot i així, l’interès dels cuiners per ell està en el seu 
sabor, ja que el gust del tomàquet és més salat 
que dolç i per això se’l considera una verdura. El 
podem menjar de moltes maneres, però mai no el 
mengem de postres, com sí que fem amb la fruita. 
Els pebrots, cogombres, alvocats i carabasses tam-
bé són fruits.
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els 7
perquès ?

Per què als homes se’ls forma 
pelussa o borrissol al melic??

L ’ a n y 
2001 el 
d o c t o r 
Karl Kruszel-
nicki de la Uni-
versitat de Sydney (Austràlia) 
va fer una enquesta sistemà-
tica per obtenir dades sobre 

la pelussa del melic. El 
seu descobriment va 

ser que la pelus-
sa del melic està 
formada princi-
palment de fi-
bres de la roba 
mesclades amb 

pell i una mica de 
borrissol (pèl suau 

i curt). La pelussa es 
desplaça de baix a dalt 

i no a l’inrevés. El procés 
migratori és el resultat de la 
fricció del borrissol amb la 
roba interior, que arrossega 

les fibres cap al melic. Cal es-
mentar que les dones patei-
xen menys aquest fenomen 
perquè el seu borrissol cor-
poral és més fi i curt. Per això 
mateix, els homes més grans, 
posseïdors del borrissol més 
aspre i nombrós, acumulen 
una quantitat més gran de 
pelussa. D’altra banda, s’ha 
d’assenyalar que la presència 
de borrissol al melic no impli-
ca cap mena de risc per a la 
salut. Kruszelnicki va guanyar 
l’any 2002 el premi Ig Nobel 
per la investigació.

Per què l’Antic Hospital de Santa
Maria és tan emblemàtic a Lleida??

L’ A n t i c 
Hospital 
de San-
ta Maria, 
a c t u a l -
ment seu 
de l’Institut 
d’Estudis Iler-
dencs (IEI), és 
un edifici d’estil 
gòtic-plateresc cons-
truït entre els segles XV i XVI. 
Durant molts anys va albergar 
un hospital i la seva façana 
principal se situa enfront de la 
Catedral Nova. De fet, de la 
façana situada al carrer Major 
en destaca el portal, així com 

la pre-
sència d’es-

cuts amb blasons 
lleidatans, trets característics  
d’aquesta construcció que 
la converteix en única i força 
coneguda entre els ciutadans, 
raó per la qual tots els veïns i 
foranis hi tenen una visita gai-

rebé obligada.
D’altra banda, també s’ha 
d’esmentar que l’antic esta-
bliment sanitari és una cons-
trucció magnífica de la qual, 
per la seva singular bellesa, 
en destaca el seu pati central. 
Des d’aquest lloc neix una 
escalinata de pedra que con-
dueix a una galeria d’arcs ogi-
vals. Actualment, l’IEI acull en 
les seves sales,la Sala Mont-
suar i la Sala Gòtica, un espai 
d’exposicions temporals amb 
un retaule barroc dedicat a 
la Mare de Déu dels Àngels 
realitzat el 1738 per F. Escar-
penter. 
En definitiva, estem davant 
d’un espai que ha sabut 
adaptar-se al pas del temps i, 
per aquesta raó, els ilerdencs 
encara poden gaudir d’ell en 
tot el seu esplendor gràcies a 
la seva bona conservació.

Per què desinfecta 
l’aigua oxigenada 
quan l’apliquem??

Q u a n 
s’aboca ai-
gua oxigenada en una ferida 
per netejar-la i entra en con-
tacte amb la sang, es forma 
una espuma blanca. El que ha 

succeït és una reacció quími-
ca, propiciada per un enzim 
de la sang que actua com ca-
talitzador i, per això, l’aigua 
oxigenada s’ha descompost 
alliberant l’oxigen que con-
tenia. Així doncs, l’espuma 
blanca té la funció de desin-
fectar, ja que la majoria de les 
bateries patògenes no poden 
viure amb oxigen i moren en 
aquesta espuma que és molt 
oxigenada.

Per què quan 
fa fred l’alè pot
veure’s??

Quan fa fred, l’alè es fa visi-
ble perquè es condensa, és 
a dir, passa d’estat gasós a 
líquid. En ser expulsat del 
nostre cos, l’alè és un raig 
d’aire humit a una tempera-
tura mitjana de 37 °C. L’aigua 
continguda en l’alè és la que, 
en contacte amb l’aire fred, 
es condensa en partícules de 

vapor que forma aquella ne-
bulosa que veiem. De fet, cal 
esmentar també que quan fa 
un fred extrem la condensa-
ció de l’alè es diposita a les 
celles, pestanyes, barba i s’ar-
riba a congelar. Aquesta és 
una imatge típica que veiem 
en tots els escaladors quan 
estan pujant un cim.

Per què 
practicar sexe  
és bo per a la 
salut??

Tal com afirma l’Organització Mundial de la Salut, 
el sexe és salut. Els estudis científics confirmen que 
l’activitat sexual freqüent afavoreix el benestar físic 
i mental, a causa de molts factors i, sobretot, per 
l’activitat hormonal. Les últimes investigacions de-
mostren que la pràctica del sexe millora la salut or-
gànica en general, des de les arrugues i la cel·lulitis, 
i disminueix el risc de patir diabetis o hipertensió.

Per què el sucre 
es dissol millor 
amb el cafè 
calent?
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Guanyadors del Premi Josep 
Pernau de Periodisme

Àlex Peralta, del col·legi Maristes, i Júlia Arqué i Andrea del Canto, de l’institut 
Gili Gaya, han estat els guanyadors del concurs periodístic Josep Pernau amb 
les obres “Il·luminació a la ciutat”, “Amb uns altres ulls” i “Joc de posicions”.

17·2
dimarts

Si veieu aquest ‘chico Martini’ 
feliciteu-lo que n’ha fet 23!
Per molts anys, Joel!! Quan ens convides a una cassola de tros cuinada 
per tu? Ja vindria sent hora, que ja tens una edat! Que passis un gran dia 
de part de tota la família!

19·2
dijous

¡¡Muchas felicidades, Jorge!! 
¡Que pases un día genial!

Tus excompañeros no se olvidan de ti y por eso te queremos feli-
citar: ¡Muchas felicidades, Jorge! Para quien no lo sepa, aquí tene-
mos uno de los mejores productores audiovisuales de Lleida.

24·2
dimarts

¡¡Muchas felicidades, Alejandro!! ¡Esperamos 
que tengas un gran día y marques muchos goles!
Toda la familia te queremos felicitar en el día de tu cumpleaños. Seguro que lo celebras como 
te mereces, con tu amigos y con todos los familiares, además de marcando muchos goles con tu 
equipo, ya que eres un gran futbolista. ¡Muchas felicidades, goleador!

¡¡Muchas felicidades súper Leonor de parte de tu 
familia que te quiere!!

¡Te deseamos que pases un feliz día de cumpleaños junto a tu gran família porque tú lo vales! ¡Eres 
una mujer luchadora, alegre i con un corazón enorme, así que te mereces lo mejor! 
Felices... ¡Mejor no decimos la edad, aunque son muy pocos todavía! ¡¡Un abrazo!!

22·2
diumenge

22·2
diumenge
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Bardem serà el dolent de ‘Pirates of the Caribbean 5’
L’actor Javier Bardem serà el dolent que s’enfron-
tarà al capità Jack Sparrow en el cinquè lliurament 
de la saga Pirates of the Caribbean, que portarà 

per títol Dead Men Tell No Tales. Bardem es posarà 
a la pell del capità Salazar, un vell enemic d’Spar-
row, que continuarà interpretant Johnny Depp.

18·2
dimecres

Mor l’actriu  
mexicana Lorena 
Rojas als 44 anys 
L’actriu mexicana Lorena Rojas va morir dilluns  a 
la ciutat nord-americana de Miami, als 44 anys, 
“després d’una llarga lluita contra el càncer” que 
va començar el 2008.

17·2
dimarts

Lady Gaga es promet 
amb l’actor i model 
Taylor Kinney
Lady Gaga ha revelat que Taylor Kinney li va de-
manar matrimoni el dia de Sant Valentí i ella va ac-
ceptar. “Ell em va donar el seu cor el Dia de Sant 
Valentí i jo vaig dir que sí!”, va escriure a Instagram.

17·2
dimarts

Els cantants d’Ella Baila Sola i 
Amistades Peligrosas, 
detinguts a Xile
Els integrants d’Ella Baila Sola i Amistades Peligrosas van ser detin-
guts per la Policia d’Investigacions (PDI) d’Antofagasta per realitzar 
concerts sense visat de treball vigent. Fins que la Justícia xilena no ho 
autoritzi, els components dels grups no podran abandonar el país.

17·2
dimarts

Avda. de la Indústria, 407  .  25191  LLEIDA

Tel. 973 18 33 98  .  667 155 370

PRIMERA OPCIÓN PARA EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y EUROPA
Envíe su mercancía desde 35€/palet
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diven
dres
20
1r Concurs de 
relats curts
“Manuel García 
Ortega”
LLOC: Associació Parkinson 
de les Terres de Lleida
HORA: 10.00 h
Nova iniciativa literària con·
vocada per l’Associació de 
Parkinson de les Terres de 
Lleida que premia els treballs 
que han tractat la malaltia del 
Parkinson amb sensibilitat en 
vers els malalts, familiars i cui·
dadors.

Inauguració “Per 
bruixa i metzinera! 
La cacera de brui-
xes a Catalunya” 
LLOC: Arxiu Comarcal de 
l’Urgell de Tàrrega
HORA: 19.30 h
El fenomen de la bruixeria ha 
generat un gran nombre de 
tòpics, que han estat utilitzats 
en les arts plàstiques, la lite·
ratura i el cinema. La bruixeria 
i la seva repressió susciten un 
gran nombre d’interrogants. 
La mostra, produïda pel Mu·
seu d’Història de Catalunya, 
dóna les claus per respondre 
aquestes qüestions a través 
de deu plafons. Oberta fins al 
21 de març.

Actel Força Lleida 
- Unión Financiera 
BTO. Oviedo

LLOC: Pavelló Barris Nord
HORA: 21.00 h
L’Actel Força Lleida jugarà 
contra la Unión Financiera 
BTO Oviedo en la jornada 22 
de la LEB Or. 

Nit d’Animac
Porque me da la 
gana
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 23.00 h
Selecció d’algunes de les pel·
lícules més “especials” (quasi 
freak) presentades a Animac 
2015. Entre elles es troben 
Lesley the Pony Has an A+ 
Day! de Christian Larrave o 
Pollanegra de Miguel Ángel 
Luque.

dis
sabte
21
Xerrada Camps 
de Solidaritat de 

Setem
LLOC: Teatre l’Amistat de Mo·
llerussa
HORA: 20.00 h
Els Camps de Solidaritat de 
l’ONG Setem ofereixen la 
possibilitat de formar·se, con·
viure i col·laborar amb orga·
nitzacions de l’Àsia, l’Amèri·
ca Llatina i l’Àfrica en àmbits 
com l’educació, el comerç 
just, l’emigració o els drets 
humans.

‘A House in Asia’

LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 20.30 h
Un western escènic on la reali·
tat i les seves còpies es barre·
gen i dibuixen un retrat despi·
etadament pop de la dècada 
que va seguir l’11·S i que va 
donar pas al segle XXI. Estre·

nat al GREC 2014 Festival de 
Barcelona, ha estat també a la 
passada edició de FiraTàrrega 
i al Festival TNT de Terrassa 
Amb la complicitat d’Animac.

La vuitena de 
Dvorák
LLOC: Auditori Municipal En·
ric Granados
HORA: 20.30 h
En aquest concert podrem 
gaudir de la maduresa mu·
sical que demostra Pau Co·
dina al violoncel, que ens fa 
admirar encara més la seva 
joventut. La Simfonia núm. 8 
de Dvorák respon plenament 
a l’ideal del romanticisme i 
a la revaloració de la música 
popular.

‘Popcorn 64’, 

en benefici de 
l’Associació 
contra el Càncer
LLOC: Teatre L’Amistat de Mo·
llerussa
HORA: 21.00 h
La companyia la Colla dels 50 
representarà Popcorn 64, una 
obra en benefici de l’Associa·
ció contra el Càncer.

XXVII Concurs de 
Grups Amateurs 
de Teatre Ciutat 
de Tàrrega

LLOC: Teatre Ateneu de Tàr·
rega
HORA: 22.00 h
Aixeca el teló la 27a edició 
del Concurs de Grups Ama·
teurs de Teatre Ciutat de 
Tàrrega, un dels certàmens 
més reconeguts de Catalunya 
dins aquest àmbit escènic. 
Sis muntatges en competició 
desfilaran pel Teatre Ateneu 
tots els dissabtes del 21 de 
febrer al 28 de març, selecci·
onats pel grup BAT de la ca·
pital de l’Urgell.

Nit d’Animac, 

Concert solidari amb El Fill 
del Mestre i L’Home Invisible
LLOC: La Unió d’Alpicat
HORA: 21.30 h
L’ONG Alpicat Solidari organitza un any més un con·
cert solidari que té com a objectiu sensibilitzar sobre els 
problemes alimentaris del món i els diners que s’obtin·
guin aniran íntegrament destinats a finançar els projec·
tes que desenvolupa aquesta ONG. Hi actuaran El Fill 
del Mestre, el cantant Aluspear i els grups L’Home invi·
sible i De·Sastre, entre d’altres. El preu és de 3 euros.
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Dee Heys. Espe-
cial Animac

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 23.00 h
Sessió de dj i vinils amb sa-
bor “animaquero” total. Dee 
Heys! és una idea que sor-
geix de tres autèntics malalts 
de la música. Tres amics que 
tot sovint comparteixen fei-
na al sector audiovisual i que 
s’han unit de nou per endegar 
aquest portal web.

diu
menge
22
6è Open Trial de 
Tàrrega
LLOC: Circuit del Castell del 
Mor de Tàrrega
HORA: 09.30 h
El Moto Club Tàrrega organit-
za la primera prova del Cam-
pionat Provincial Ara Lleida 
Trial 2015. Es tracta del 6è 
Open Trial de Tàrrega - Me-
morial Josep Feixes, que es 
disputarà durant tot el matí a 
l’històric circuit del Castell del 
Mor. Entrada gratuïta amb es-
morzar popular.

Portes obertes a 
les Muralles Feu-
dals d’Anselm 
Clavé
LLOC: Anselm Clavé, 47
HORA: 10.30 h
Entre les 10.30 i les 13:30 
una arqueòloga de l’Ajunta-
ment explicarà la història de 
les muralles que envoltaven 
Lleida en època medieval i tot 
allò que es vulgui saber sobre 

l’evolució de la ciutat en les 
diferents fases històriques.  

Ecodescoberta. 
On van a parar 
les meves 
deixalles?
LLOC: Montoliu
HORA: 11.30 h
Saps quin és el destí final de 
les deixalles que cada dia dei-
xem al carrer? Et proposem 
una visita guiada per l’abo-
cador comarcal del Segrià 
i la planta de compostatge 
ubicats al terme de Montoliu 
per descobrir-ho. També visi-
tarem l’abocador clausurat de 
Serrallarga.

Lleida Esportiu - 
Elche Ilicitano
LLOC: Camp d’Esports
HORA: 17.00 h
El Lleida Esportiu s’enfronta-
rà aquest diumenge a l’Elche 
Ilicitano després de viatjar la 
setmana passada a Xàtiva.

Good bye Nano!, 

‘La Ratonera’ d’Agatha Christie
LLOC: Teatre Municipal de Mollerussa
HORA: 19.00 h
Agatha Christie, la reina del misteri i la novel·la 
negra, sorprèn amb el seu major clàssic teatral al 
més pur estil Christie: 8 personatges aïllats acci-
dentalment a la Mansió Monkswell, on l’assassí 
sembla estar entre ells… i res és el que sembla! 
Vine a investigar aquests singulars personatges i 
el seu obscur passat. Encertaràs qui és l’assassí? 
El preu de l’entrada és de 22 i 25 euros.

en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Després de quasi vint anys a 
Lleida, Lluís Nano Navarro diu 
adéu per anar cap a altres ter-
res i s’acomiada de la millor 
manera possible, amb músi-
ca. Entrada gratuïta.

di l luns 
23
Xerada sobre 
malalties de la 
vista
LLOC: Escola Cervantes
HORA: 10.00 h
La Taula Territorial d’Infància 
i Adolescència del barri del 
Centre Històric ha organitzat 
una sèrie de tallers i xerrades 
sobre la promoció de la salut 
familiar que estan adreçades 
a les famílies del barri. Aques-
ta anirà a càrrec de la Funda-

ció Afflelou per parlar sobre 
les malalties de la vista.

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

di
marts 
24
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 al llarg de matins 
i tardes.

dime
cres
25
Cafè Curt al Cafè 
del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.30 h
Una nova sessió de curtme-
tratges al Cafè del Teatre, 
com el darrer dimecres de 
cada mes, a les 21.30 h. Po-
deu consultar la programació 
a la web de Cafè Curt.

dijous
26
Presentació  del 
llibre ‘L’altra 
llum. Poemes 
(1976-2011)’
LLOC: Biblioteca Comarcal 
de Tàrrega
HORA: 21.00 h
Presentació del llibre L’altra 
llum. Poemes (1976-2011) 
de Jaume Pont, amb il-
lustracions. L’acte comptarà 
amb l’actuació de Les Cou-
sins de La Galette i Miquel À. 
Marin. Després també s’inau-
gurarà la mostra dels dibuixos 
de Benet Rossell i poemes au-
tògrafs de Jaume Pont.

Sonsonite, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Els lleidatans Sonsonite, ban-
da formada per músics de la 
Pixie Dixie, Familia Torelli i 
The Crossfather, revisen la 
música tradicional cubana 
versionant temes de Buena 
Vista Social Club, Compai Se-
gundo i Ibrahim Ferrer, entre 
d’altres. 

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_50 sombras de Grey (18) 
dv. 22.30, ds. 20.00, 22.30, dg. 
16.00, 18.15, 20.30, dl. 19.15, 22.15
_Stand by me Doraemon (Apta)
ds. 18.15
_Whiplash (16)
dv. 22.30
_Bob Esponja (Apta)
ds. 18.30, dg. 16.20
_El jugador (16)
ds. 20.15, dg. 20.20, dl. 22.15
_El club de los incomprendidos (12)
ds. 22.30, dg. 18.20, dl. 19.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Las ovejas no pierden el tren (12)
ds. 18.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_Blue lips (12)
ds. 22.15
_Big hero 6 (Apta)
dg. 17.00

ARMENGOL Bellpuig

_Big hero 6 (Apta)
ds. 18.15
_Into the woods (7)
ds. 22.15, dg. 17.00
_The imitation game (7)
dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt

_El destino de Júpiter (12)
ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.00
_Mortadel·lo i Filemó contra en 
Jimmy El catxondo (Apta)
dg. 17.00

LA LIRA Tremp

_Into the woods (7)
dv. 22.15, dg. 17.15
_Els pingüins de Madagascar (Apta)
ds. 18.30
_Birdman(16)
ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.15

PARIS Solsona

TEATRE COMTAL 
Ripoll

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

_The Interview (16)
ds. 18.15, dg. 17.30
_50 Sombras de Grey (18)
ds. 22.15, dg. 19.45, dl. 22.15
_Mortadel·lo i Filemó (Apta)
dg. 12.00

_Hércules (12)
dg. 17.00
_No llores, vuela (7)
dg. 20.00

_Els pingüins de Madagascar (Apta)
ds. 18.15
_El destino de Júpiter (12)
ds. 22.00, dg. 17.00, 19.15, 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) 16.00-18.30-21.00-23.30 13.30-16.00-18.30-21.00 16.00-18.30-21.00
ALPICAT El francotirador (16)  16.45-19.15-21.45-00.15 11.45-14.15-16.45-19.15-21.45 16.45-19.15-21.45  
ALPICAT No confíes en nadie (CAT) (Apta)  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 Los pingüinos de Madagascar (Apta)   11.45 
ALPICAT Paddington (Apta) 15.30-17.30 13.40-15.30-17.30 15.30-17.30    
ALPICAT The Interview (16) 19.30-21.30-23.30 19.30-21.30 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) 20.30-22.40 20.30-22.40 20.30-22.40   
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 La conspiración del silencio (Apta)  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  
ALPICAT Into the Woods (7) 16.30-18.50 11.50-14.10-16.30-18.50 16.30-18.50   
ALPICAT Alma salvaje (16) 21.20-23.25 21.20 21.20
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 Las ovejas no pierden el tren (12) 15.40-17.45 11.30-13.35-15.40-17.45 15.40-17.45   
ALPICAT Dios mío ¿Pero que te hemos hecho? (Apta) 19.45 19.45 19.45    
ALPICAT The Babadook (16) 21.40-23.25 21.40 21.40
ALPICAT El libro de la vida (7) 16.40-18.30-20.20-22.10-00.00 13.00-14.50-16.40-18.30-20.20-22.10 16.40-18.30-20.20-22.10
ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (Apta) 15.30 15.30 15.30
ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (CAT) (Apta) 17.15 13.45-17.15 17.15
ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (3D) (Apta) 19.00 12.00-19.00 19.00
ALPICAT The imitation game (7) 20.45-22.45 20.45-22.45 20.45-22.45
ALPICAT Musarañas (18) 00.45  
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 El destino de Júpiter (12) 16.20-21.10 11.30-16.20-21.10 16.20-21.10
ALPICAT El destino de Júpiter (3D) (12) 18.45-23.35 13.55-18.45 18.45
 
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 Timbuktu (12) 17.55-19.50 17.55-19.50 17.55-19.50    
FUNATIC Timbuktu (VOS) (12) 16.35 16.35 16.35
FUNATIC ‘71 (18) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Brasserie romantic (7) 18.10-20.45 18.10-20.45 18.10-20.45
FUNATIC La sal de la tierra (7) 22.45 22.45 22.45
FUNATIC Rastres de Sàndal (7) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Ida (7) 16.30 16.30 16.30
FUNATIC Red army (Apta)  16.35-19.30-21.25 16.35-19.30-21.25 16.35-19.30-21.25  
FUNATIC Leviatán (VOS) (12) 22.25 22.25 22.25
FUNATIC Dios mío, ¿Pero que te hemos hecho? (Apta) 15.00 15.00 15.00
FUNATIC Camino a la escuela (7) 17.55 17.55 17.55
FUNATIC Siempre Alice (7) 19.10 19.10 19.10
FUNATIC Mai és tan fosc (Apta) 20.45 20.45 20.45
FUNATIC Mommy (16) 22.15 22.15 22.15

PRINCIPAL   La teoría del todo (Apta) 16.00-20.15 16.00-20.15 16.00-20.15
PRINCIPAL Alma salvaje (16) 18.10-22.25 18.10-22.25 18.10-22.25
PRINCIPAL El holandés errante (Apta)   20.15 (només el dimarts)

RAMBLA Whiplash (12) 16.05 16.05 16.05
RAMBLA The imitation game (7) 18.00-20.00-22.00 18.00-20.00-22.00 18.00-22.00
RAMBLA La ísla mínima (16)   20.00
RAMBLA Las ovejas no pierden el tren (12) 16.00-20.10 16.00-20.10 16.00-20.10
RAMBLA Birdman (16) 18.00-22.10 18.00-22.10 18.00-22.10
RAMBLA The interview (16) 16.20-20.25-22.20 16.20-20.25-22.20 16.20-20.25-22.20
RAMBLA La conspiración del silencio (12) 18.15 18.15 
RAMBLA Relatos salvajes (16) 18.15 18.15 18.15

_Mortadel·lo i Filemó contra en 
Jimmy El catxondo (Apta)
ds. 17.30, dg. 17.30
_El destino de Júpiter (12)
ds. 22.00, dg. 19.45, dl. 22.00

AJUNTAMENT Balaguer
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Clint Eastwood torna a les sales al costat 
de Bradley Cooper a ‘American Sniper’

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Clint Eastwood es torna a 
posar el vestit de director en 
una cinta que ja compta amb 
sis nominacions als Oscar, in-
closa Millor Pel·lícula i Millor 
Actor Principal. American Sni-
per és el nom d’aquesta nova 
pel·lícula de l’actor de Dirty 
Harry, que protagonitza Brad-

ley Cooper, en el qual alguns 
ja assenyalen com el paper 
més dur de tota la seva carre-
ra. La nova obra d’Eastwood 
està basada en la novel·la ho-
mònima American Sniper: The 
Autobiography of the Most 
Lethal Sniper in O.S. Military 
History escrita pel seu propi 
protagonista, Chris Kyle, con-
siderat el franctirador més le-
tal d’Estats Units.

Imatge promocional d’‘American Sniper’, diri-
gida por Clint Eastwood.

‘Whiplash’, la 
guanyadora de 
Sundance que no 
triomfa aquí

 D. M.

www.7accents.cat

No li ha anat molt bé a 
Whiplash des de la seva 
estrena al nostre país ara 
fa una mica més d’un mes. 
Quelcom certament cosa 
estrany tenint en compte el 
seu triomf a Sundance i els 
seves nominacions als Os-
cars. Andrew Neiman (Mi-
lers Teller) és un baterista 
de jazz jove i ambiciós l’ob-
jectiu del qual és triomfar 
en l’elitista Conservatori de 
Música de la Costa Est, on 
estudia. La seva vida can-
viarà després de conèixer 
Terence Fletcher (J.K. Sim-
mons), un professor cone-
gut pel seu rigor.

Marion Cotillard 
s’uneix a 
l’adaptació
d’ ‘Assassin’s Credd’

 D. M.

www.7accents.cat

L’actriu francesa Marion 
Cotillard acaba d’unir-se a 
l’adaptació cinematogràfica 
d’Assassin’s Credd, el fa-
mós videojoc d’Ubisoft. Un 
projecte que dirigeix Justin 
Kurzel i que ja compta amb 
Michael Fassbender com a 
protagonista. Director i ac-
tors havien treballat junts 
en una altra pel·lícula. Se-
gons ha informat el director 
de la companyia Ubisoft, 
Yves Guillemot, el rodatge 
del film ja ha començat i la 
seva estrena està prevista 
per al 21 de desembre de 
2016. 

7è
art
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VISUAL
Sèries que van acabar però 
que t’agradaria seguir veient, 
com per exemple ‘X-Files’
La mítica sèrie dels noranta podria tornar durant el proper any

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

No és estrany que de tant en 
tant se’m coli algun que altre 
comentari o picada d’ullet 
a la mítica X-Files en algun 
dels escrits que faig. Què us 
he d’explicar, l’estimo. No 
sóc capaç d’imaginar un món 
sense els casos i les trames 
conspiratòries que farcien 
d’interès les vides dels dos 
agents de l’FBI més atraients 
de la història. Però deixant 
de banda la meva impossible 
història d’amor carnal amb 
la millor ficció que ha acon-
seguit parir la ment de Chris 
Carter, també hauríem de te-
nir en compte la importància 
que va suposar per a la resta 
de productes televisius que 
anirien arribant des d’alesho-
res. Sèries com Supernatural, 
Torchwood, American Horror 
Story Asylum o Lost (en menor 
mesura) beuen enormement 
d’ella. I no és d’estranyar, ja 
que alguns dels seus guionis-
tes van arribar directament 
de les files d’X-Files. L’exem-
ple més clar és Fringe i la seva 
unió de casos autoconclusius 
amb una trama mitològica, 
així com els seus personatges 
i un gran número de picades 
d’ullet i casos que contínua-
ment ens recordaven grata-
ment la nostra sèrie noven-
tera preferida. Però si alguna 

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

FOX estudia la 
possibilitat de 
produir el seu

‘reboot’

cosa han sabut agafar prestat 
aquestes ficcions de creació 
més recent ha estat el seu 
sentit de l’humor. I si no que 
l’hi diguin a Supernatural. Un 
humor que els guionistes de 
la sèrie sobre conspiracions 
alienígenes van anar cuinant a 
foc lent, primer amb l’enorme 
to sarcàstic del nostre estimat 
Mulder, i que finalment van 
decidir alliberar quan el futur 
del show no penjava d’un fil 
perquè ja comptava amb una 
legió de fans enorme. Aquest 
és un altre d’aquests aspec-

tes que cal esmentar. X-Files 
va ser una de les prime-

res sèries que va crear 
debat a través de la 
xarxa, quan Internet 
semblava gairebé 
ciència-ficció. Cada 
setmana, una quan-
titat enorme de se-
guidors famolencs 

de respostes especu-
laven sobre la continu-

ïtat de la trama que em-
bolicava els agents. Trama 

que va anar creixent cada ve-
gada més, incorporant grans 
personatges que van passar 
a convertir-se en icones de la 
televisió, com el Fumador o 
Gola Profunda. Nou tempora-
des i dues pel·lícules (una mi-
llor que l’altra), que ja formen, 
de manera inamovible, part 

del nostre imaginari “serièfil”, 
i que podria acabar tornant. 
De fet ja ho va fer el 2013, 
això sí, en forma de còmic. 
Encara que més recentment, 
hem pogut saber que el ca-
nal de televisió nord-americà 
FOX estudia la possibilitat de 
produir un reboot de l’exitosa 

sèrie  X-Files. Així ho confir-
mava Gary Newman, director 
del canal nord-americà, du-
rant el panell TCA 2015 de la 
pròpia cadena. Pel que sem-
bla, FOX portaria ja un temps 
conversant amb Chris Carter, 
creador d’X-Files, sobre com 
rescatar una de les millors fic-
cions televisives dels últims 
vint anys. 
Des de FOX segueixen llan-
çant missatges positius so-
bre el projecte, i és que, si 
segueix endavant, comptaria 
amb la presència de David 
Duchovny i Gillian Anderson, 
actors originals de la sèrie, 
que tornarien a donar vida als 
genials agents de l’FBI Mul-
der i Scully. “Estic assumint 
que succeirà més aviat d’hora 
que no pas tard. Ara caldrà 
veure de quina manera i amb 
quants episodis”, explicava el 
propi Duchovny.

OPiNiÓ
Jo també vaig acabar trucant Saul
Sóc un pesat, ja ho sé. Sempre parlo 
de Breaking Bad... Bé, què puc dir? 
M’agrada. Ara ja no hi és. Bé, sí que 
hi és. Però la seva emissió va acabar 
fa més d’un any. Penso que encara és 
aviat per començar a veure-la de nou. 
Prefereixo deixar passar un temps, tan 
sols aquell necessari per oblidar alguns 
detalls i augmentar així la probabilitat 
que aconsegueixi sorprendre’m com el 
primer dia. El cas és que trobo a faltar 
aquell univers tan meticulosament cre-
at, ple de color i picades d’ullet a si ma-

teix, en el qual cada aspecte havia estat 
pensat per enganxar-nos a una histò-
ria que bé podríem assenyalar com a 
droga. Tot un univers que ara torna, en 
part gràcies a les maldestres decisions 
d’un dels advocats més carismàtics de 
la televisió. Segur que vosaltres també 
recordeu amb nostàlgia el capítol on el 
vèiem per primera vegada. Una còmica 
detenció policial i un espot de televisió 
li servien com a carta de presentació. Si 
tu tampoc vols esperar més, fes cas del 
famós anunci: Better call Saul.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

Personatges de ‘Game of Thrones’ podrien 
morir sense haver-ho fet a les novel·les

 D. M.

www.7accents.cat

Així ho confirmava el propi 
George R.R. Martin, escrip-
tor de la famosa saga A Song 
of Ice and Fire, durant la 
gala de premis Writers Guild 
West. “Morirà gent que no 
mor als llibres, per tant, fins 
i tot els lectors dels llibres 
seran infeliços. D’aquesta 
manera, tothom haurà d’es-

tar alerta. David Benioff i 
D.B. Weiss són més sagnants 
fins i tot que jo”. L’escriptor 
també va especular sobre el 
número de temporades que 
podria acabar tenint la sèrie. 
“HBO ja va anunciar una si-
sena temporada durant l’any 
passat. Després de fer-la, 
potser es renovarà per a una 
setena i vuitena temporada. 
La televisió és un mitjà molt 
canviant”.

George R.R. Martin i Peter Dinklage, durant 
el rodatge de ‘Game of Thrones’.

7accents.cat

BitTorrent també es llança a la 
creació de continguts originals

Imatge promocional de ‘Children of the Machine’, la primera ficció original 
que BitTorrent Originals ja prepara amb Marco Weber i Jeff Stockwell.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Sí, ho heu llegit bé. BitTor-
rent, aquesta gran companyia 
de programari, mundialment 
coneguda per la creació d’un 
protocol de descàrrega que 
va revolucionar la pirateria a 
través de la xarxa, ha decidit 
embarcar-se en la producció 
de contingut audiovisual ori-
ginal. Per això s’ha associat 
amb Marco Weber, de Rapid 
Eye Studio, juntament amb 
qui ha creat la plataforma Bit-
Torrent Originals, a través de 

la qual s’estrenarà contingut 
en exclusiva per als usuaris 
de BitTorrent, que comptaran 
amb un o dos mesos per veure 
la ficció, temps durant el qual 
es calcula que pugui arribar a 
170 milions de persones. Una 
vegada acabat aquest termi-
ni, la ficció serà distribuïda a 
través d’altres canals. El pri-
mer producte que produirà 
la plataforma és Children of 
the Machine, una història de 
ciència ficció que se centra en 
un grup de joves adults que 
es troben a la Terra després 
d’una convulsa revolució per 

part de la tecnologia. La sè-
rie començarà a rodar-se a 
la primavera i comptarà amb 
vuit episodis d’una hora de 
durada que seran produïts 
per Weber i Jeff Stockwell. El 
president de Rapid Eye Stu-
dio també ha parlat de núme-
ros: “Una vegada que ens van 
apropar a les grans marques i 
anunciants, la resposta va ser 
increïble. Estan increïblement 
intrigats amb la perspectiva 
d’arribar a un públic d’entre 
60 i 80 milions d’espectadors, 
tot gracies a  aquesta imatge 
jove i rebel”.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

L’abominable crim del Mercat de Sant Lluís
Fa unes setmanes que parlo 
dels carrers de la ciutat. El tema 
m’apassiona i per això vaig al 
darrere, tot i que no hi ha ma-
nera, d’Els carrers i les places de 
Lleida a través de la història, de 
J. Lladonosa. La Paeria el va re-
editar el 2007, en català, en un 
sol tom i il·lustrat amb aquelles 
recreacions impagables de la 
Lleida d’antany d’E. Garsaball, 
els originals de les quals es tro-
ben al Morera (en dipòsit, esclar, 

no fos cas que algú les veiés –el 
Morera: a veure si per fi el reu-
biquen, al Palau de Justícia o a 
l’antic Mercat de Sant Lluís, on 
se situà el Museu d’Art el 1917, 
amb aquella façana imponent de 
temple grec que es derruí, ai las!, 
per aixecar-hi la ruïnosa estació 
d’autobusos). Però tornem al lli-
bre de Lladonosa, que és una joia 
preciosa introbable que ningú no 
es preocupa de reeditar; un llibre 
que hauria de sortir dels armaris 

que el custodi-
en i ser a les 
cases i a les 
escoles; un 
llibre que 
ens desco-
breix la ri-
quesa infini-
ta d’aquesta 
ciutat. I la mala 
bava que han tingut 
i tenen alguns dels curadors del 
nostre patrimoni urbanístic.

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

Mari Cielo Pajares
La filla de l’actor Andrés Pajares, retirada de les polèmiques i dels platós de televisió, viu a Estats 

Units, on fa allò que més li agrada: escriure llibres i guions per a pel·lícules i curtmetratges

 GERARD MARTÍNEZ
 LOS ANGELES

1. Com va la teva aventura ameri-
cana?

Mai no m’ho he pres com una 
aventura. Estar lluny del 

meu país és un sacrifici, 
estimo la meva terra, la 

meva gent i la meva 
família. Però no em 
puc queixar, en el 
terreny laboral m’ha 
anat molt bé.   

2. Parla’ns del 
teu últim llibre, 
Memorias de una 
puta.
La idea va sorgir 

de Breaking Bad, 
una sèrie en què 
la necessitat du un 
home a prendre la 
decisió de fer quel-
com que mai no 
hauria imaginat 

que seria capaç de fer. La Rita és una 
dona que, com ell, es veu en una situ-
ació molt complicada, i el destí, com 
una broma macabra, li posa en safata 
una solució que posa en escac la seva 
moralitat, les seves creences i la seva 
dignitat. L’equivocació d’un turista es 
converteix en el Llucifer temptador 
de la protagonista, que pren un camí 
desconegut que la porta a un sense fi 
d’aventures i tragèdies relatades des 
de l’humor negre.

3. Hi ha quelcom d’autobiogràfic en 
el llibre?
No és autobiogràfic, alguns personat-
ges i històries sí estan inspirats en gent 
i anècdotes reals.

4. A Estats Units has triomfat amb 
el curt The Fear Box-666 Telemarke-
ting. T’ho esperaves?
Ha estat un dels encerts professionals 
més inesperats de la meva vida. Un 
guió que vaig escriure en vint minuts, 
en el qual no creia massa però que era 
de producció molt barata, i l’anhel de 

rodar quelcom em va empènyer a bus-
car un equip a Los Angeles, un equip 
increïble que en catorze hores van ser 
capaços de fer realitat aquest curtme-
tratge. No tinc paraules suficients per 
agrair-los que el convertissin en un 
èxit. En tan sols vuit mesos hem acon-
seguit fins a cinc guardons internacio-
nals i onze nominacions.

5. Com veus el procés independen-
tista de Catalunya?
No em fico on no em criden. No sóc 
catalana i respecto de forma absoluta 
l’opinió de la majoria dels ciutadans 
catalans. Són ells els que viuen en 
aquesta terra i els que han de decidir i 
saber què els convé.

6. Has visitat Lleida alguna vegada?
Sí, encara que em va enxampar amb 
angines i solament vaig poder estar-hi 
uns dies. M’agradaria tornar i gaudir 
millor de la terra. Tot el que recordo és 
que la seva gent va ser molt hospitalà-
ria i simpàtica amb mi durant la meva 
curta estada.

MÁS SABORES, MÁS SENSACIONES

AV. ROVIRA ROURE, 41 · 973 23 87 34

RESTAURANTE
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