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editorial
El cost de la desunió
Bocabadats i atònits han assis-
tit la gran majoria de lleidatans 
a la crisi de govern municipal 
més gran que es recorda des de 
la lluita Oronich-Siurana trenta 
anys enrera. Bocabadats, segura-
ment, per l’extraordinària ener-
gia del cop de destral amb què 
el paer en cap, Àngel Ros, ha 
decapitat políticament qui va ser 
la seva mà dreta i àlter ego dedi-
cat a la gestió “dura” al llarg de 
més d’una dècada. Atònits, molt 

probablement, perquè les males 
relacions entre l’alcalde i la seva 
exprimera tinent d’alcalde, per 
bé que s’han gestat durant els 
darrers dos anys, havien romàs, 
llevat per als cercles més pròxims 
i interessats, desapercebudes 
per a la gran majoria, acostuma-
da a una visió més aviat afable i 
bonassa de l’alcalde de la pipa.
Afegim que, com la cua de la sar-
gantana, la destinatària de l’atza-
gaiada de l’alcalde segueix fent 

contorsions i vessant tota mena 
de verins sobre una gestió de la 
qual, en bona part, ella n’és, lò-
gicament, coresponsable, ja que 
ha estat ni més ni menys que la 
segona de la Paeria. És així que 
la ciutadania ha estat informada 
sobre regals de protocol, despe-
ses de viatges i un llarg etcètera  
confeccionat per llançar ombres 
i dubtes sobre la gestió munici-
pal dels darrers anys. Es cons-
tata, doncs, que l’esquitx de la 

desunió, com passa a la vida en 
general,  taca tant el govern com 
la cessada. El govern municipal 
perquè, en vistes a les eleccions 
municipals, dedicarà temps a jus-
tificar-se de les acusacions en lloc 
de lluir obra de govern, com és 
costum i més profitós. I a la ces-
sada perquè no hi ha dubte que 
fer-li un doble pols a l’alcalde i al 
seu partit representa sense re-
mei imaginable un suïcidi polític 
en tota regla.

Denominació d’origen
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Àngel Ros destitueix 
Marta Camps com a 
primera tinent d’alcal-
de i portaveu socialis-
ta. Camps respon a la 
destitució denunciant 
pagaments i contrac-
tacions irregulars. Ros 
emprèn accions judici-
als contra ella. Falten 
tres mesos per a les 
eleccions municipals

Guerra
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oberta a 
la Paeria

 GERARD MARTÍNEZ
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Marta Camps, periodista de 
professió i redactora del diari 
Segre fins que l’any 1999 va ser 
escollida diputada pel PSC al 
Parlament de Catalunya, entra 
a les oficines de 7accents com 
si tornés a casa seva després 
d’un llarg període a l’exili. S’hi 
troba còmoda entre ordina-
dors, diaris i periodistes exer-
citant els dits afanyosament. Li 
pregunto si el seu futur passa 
per tornar a treballar en una 
redacció. “Quina mandra, no 
me’n recordo ni d’escriure ja!”, 
em contesta. Li insinuo que po-
dria acabar escrivint un llibre 
explicant tot el que està pas-
sant aquests dies. Per resposta, 
un somriure.

“Tu també, fill meu?”
Una decisió inesperada que 
hom esperava però no de la 
manera que es va produir. Una 
informació filtrada amb excessi-
va celeritat a un mitjà de comu-
nicació de la ciutat que, al seu 
torn, difonia immediatament la 
notícia via Twitter feia esclatar 
la bomba informativa de l’any 
cap a les vuit del vespre del 
dimecres 18 de febrer. Quan 
Ros es va voler fer enrere, ja 
era massa tard; la primícia havia 
corregut a la velocitat de la llum 
per les xarxes socials. D’aques-
ta manera, Camps era cessada 
fulminantment com a tinent 
d’alcalde i portaveu socialista. 
S’acabava així una història ple-
na d’encontres i desencontres 
entre l’alcalde de Lleida i la que 
havia estat la seva mà dreta du-
rant més de deu anys al capda-
vant de l’Ajuntament de Lleida.
La ja extinent d’alcalde eme-
tia aquell mateix vespre un 
comunicat duríssim lamentant 
la decisió de Ros i acusant-lo 
d’intentar destruir-la progres-
sivament com a represàlia per 
no haver volgut apartar-se de 
les aspiracions polítiques que 
tenia a la Paeria. Aquest co-
municat era seguit per un altre 
de l’Ajuntament de Lleida, fred 
i sense concessions, en què 
Ros justificava la seva decisió 
per “una progressiva pèrdua 
de confiança al llarg del darrer 
any”, anunciava la dissolució 
de l’Empresa Municipal d’Ur-
banisme (EMU) i avançava el 
cessament de Teresa Serentill, 
mà dreta i amiga personal de 
Camps, com a directora dels 
Serveis d’Urbanisme. 
De totes maneres, el plat fort 
encara havia d’arribar. En de-
claracions a Lleida Televisió 
hores més tard, Ros emulava 
Juli Cèsar parafrasejant el seu 
famós “Tu també, fill meu?” en 
sentir-se “absolutament traït” 
per la regidora d’Urbanisme, 
qui va acusar d’haver-lo ame-
naçat amb “emprendre accions 
legals” contra ell i d’haver-li en-
viat “requeriments escrits ame-
naçants aquest mateix estiu”. 
“Tot això va començar quan fa 
un any i mig vaig anunciar  que 
aspiraria a presentar-me a la 
reelecció”, concloïa un Ros vi-
siblement afectat en clara refe-

Camps va carre-
gar durament 
contra Ros en una 
compareixença 
davant dels mit-
jans de comunica-
ció.
Fotos: Laia Dolcet
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A dalt, Guillermo 
Hervera entre Ros 
i Camps en l’Exe-
cutiva socialista 
del passat diven-
dres. A la dreta, 
Antoni Siurana, 
que ha intentat 
fer de mitjancer 
entre ambdós en 
diverses ocasions.

rència a les aspiracions a l’alcal-
dia de la fins aleshores la seva 
mà dreta.
L’endemà Camps compareixia 
davant dels periodistes acom-
panyada de la seva advocada 
per fer un retrat esgarrifós d’al-
gunes pràctiques “de dubto-
sa legalitat” per part de Ros a 
l’Ajuntament: despeses “obsce-
nes” en dietes, desplaçaments i 
viatges, regals de protocol des-
proporcionats, contractacions 
a dit, ocultació d’informació 
i espionatge del seu telèfon 
mòbil. Entre les despeses de-
nunciades per Camps hi figuren 
36.000 euros l’any 2014 per la 
compra de 360 corbates i 426 
fulards com a elements de re-
presentació d’alcaldia que es 
regalaven en actes de protocol. 
Camps també va denunciar un 
viatge a la Xina en col·laboració 
amb la Universitat de Lleida, 
que pagava totes les despeses, 
després del qual li van presen-
tar una factura de 1.500 euros 
per desplaçaments i allotja-
ments: “Vaig comprovar amb 
el rector de la UdL que, efec-
tivament, tot ho havia pagat 
la Universitat, de manera que 
em vaig negar a signar-la”. Una 
altra despesa denunciada per 
Camps va ser un viatge de l’al-
calde i membres del govern a 
la Fira de Hannover per un cost 
d’11.840 euros, una activitat 
que l’any anterior havia costat 
menys de la meitat. Al vespre, 
Ros va emetre un comunicat en 
què es defensava de cadascuna 
de les acusacions sobre despe-
ses i contractacions irregulars 
denunciades per la regidora. En 
el cas dels sobrecostos del viat-
ge a Hannover, per exemple, 
Ros assenyalava que els diners 
de més havien servit per captar 
empreses com Indra i GFT. Cu-
riosament, aquestes empreses 
ja havien anunciat la seva instal-
lació a Lleida el 2007 i el 2011 
respectivament.
L‘advocat de l’alcalde de Llei-
da no va tardar ni 24 hores a 
interposar a Fiscalia una de-
núncia per les declaracions de 
Marta Camps. Mentrestrant, 
el seu client convocava una re-
unió d’urgència amb diversos 
representants polítics de CiU, 
PP, ERC, ICV, MES i la CUP per 
exposar-los els motius del ces-
sament de Marta Camps com 
a primera tinent d’alcalde, així 
com de la seva mà dreta Te-
resa Serentill, tot mantenint la 
“falta de confiança” com a raó 
principal. Davant de l’exigència 
d’una auditoria pública per part 
d’aquests partits, el paer en cap 
va assegurar que aquest mes de 
març els entregaria la liquidació 
de comptes municipals. Paral-

lelament, en assabentar-se de 
la intenció del paer de quere-
llar-se contra ella, Marta Camps 
elevava el to contra Ros en una 
entrevista a RAC1 acusant-lo 
d’utilitzar “pràctiques quasi 
mafioses”. “Ha estat la meva 
mà dreta durant onze anys, per 
tant, el que ara ella diu que és 
una irregularitat ja ho era abans, 
quan ella tenia responsabilitat”, 
contraatacava Ros.
A la tarda, en el penúltim ca-
pítol de la guerra oberta entre 
Ros i Camps, la majoria de re-
gidors del PSC van demanar la 
dimissió de l’extinent d’alcalde 
com a primera secretària de 
l’Agrupació del PSC de Lleida, 
petició, però, que s’hauria de 
sol·licitar des de Barcelona. Al 
penúltim capítol, però, l’ha se-
guit l’últim, aquest dimecres, 
amb una reunió d’urgència de 
l’Executiva local del partit arran 
d’una carta enviada per Camps 
a la militància en què acusa els 
regidors del PSC de seguir Ros 
amb una “fidelitat canina”. Dels 
26 membres, 21 van demanar al 
partit que imposés una gestora 
per forçar la marxa de Camps, 
que no només va impugnar la 
reunió perquè “han usurpat 
les meves funcions de primera 
secretària”, sinó que  va alertar 
que el reglament del partit re-
cull que per crear una gestora 
cal argumentar “fets greus” i, 
per tant, si s’acaba nomenant, 
reclamarà que els argumen-
tin. Finalment, Marta Camps, 
defenestrada pels seus, avisa: 
“Només he denunciat despe-
ses amorals, les irregularitats 
greus estan totes en mans de la 
justícia”. Què diria Juli Cèsar en 
aquesta situació?

“Si ell ho està passant mala-
ment, ¿com ho hauré passat 
jo aquest últim any i mig?”
El somriure de Marta Camps 

davant de la meva insinuació 
delata que la història que po-
dria explicar dóna per a més 
d’un llibre. De la mateixa ma-
nera que si l’escrivís Àngel Ros, 
però ell no ha acceptat la nostra 
invitació per parlar. “L’Àngel vol 
silenciar tot aquest assumpte 
tant com pugui. Lògicament, 
jo no”, em confessa. Que l’al-
calde no ho està passant bé 
és un fet que es fa evident en 
cadascuna de les seves aparici-
ons públiques des d’aquell fatí-
dic dimecres. “Si ell diu que ho 
està passant malament, ¿com 
ho hauré passat jo aquest últim 
any i mig”, replica Camps amb 
una pregunta retòrica que no 
puc ni sé contestar. La regido-
ra socialista m’intenta explicar 
aquesta sensació de malestar 
viscuda al llarg dels darrers 
temps: “L’Àngel sempre usa un 
símil futbolístic per referir-se a 
l’equip de govern: les victòries i 
les derrotes són de tots. A l’ho-
ra de la veritat, però, a l’Ajun-
tament les victòries són sempre 
mèrit de l’entrenador i les der-
rotes són sempre desmèrit del 
Busquets, que sóc jo”. “Tot i 
que també deu ser un desmèrit 
ser dona i ambiciosa”, afegeix 
un pèl molesta pel debat que 
ha tingut lloc aquests dies a les 
xarxes socials en relació amb un 
article publicat en un mitjà de 
comunicació lleidatà on el seu 
autor usa l’adjectiu ambiciosa 

en diverses ocasi-
ons com a quel-
com  negatiu 
per referir-se 
a l’actitud 
de Marta 
Camps res-
pecte de 
l’alcaldia ocu-
pada actual-
ment per Àngel 
Ros. No és l’única 
opinió que s’ha publicat 
al respecte d’això. Una carta 
titulada “Punt i... seguim”, sig-
nada per tots els regidors de 
la Paeria i publicada a Segre i 
La Mañana es convertia en un 
intent maldestre de tancar les 
ferides de Ros i d’obrir-ne d’al-
tres a Camps, tal com relatava 
l’escriptor Txema Martínez a la 
contraportada del mateix Se-
gre, on assegurava que “la sole-
dat, si vas contra Ros en aques-
ta ciutat, està assegurada”. Li 
pregunto a Camps si se sent 
sola. “Políticament, sí. Perso-
nalment, no. Sóc conscient que 
m’he immolat políticament”, 
reconeix intentant desviar la 
meva atenció de l’assumpte de 

la soledat quan 
s’adona que 

la seva veu 
es comen-
ça a tren-
car. Hi estic 
d’acord, és 
un suïcidi 

polític en 
tota regla di-

fícil d’entendre. 
“És un problema 

de consciència. Les ir-
regularitats s’acumulaven sense 
que ningú no hi fes res. La direc-
ció del partit ja estava avisada: 
els vaig dir que les irregularitats 
detectades en altres ajunta-
ments catalans eren peccata 
minuta al costat del que pas-
sava a la Paeria, però ningú no 
em va voler escoltar”. Fins ara, 
Camps ha denunciat irregulari-
tats “amorals” però emparades 
per la legalitat. Però què ha 
posat ens mans de la justícia? 
Em contesta directament, sen-
se arribar-li a preguntar: “En els 
documents que he entregat a la 
justícia hi ha indicis clarament il-
legals”. Ara sí que  formulo una 
qüestió: “Quan està previst que 

“Les
irregularitats 

greus estan 
totes en mans 
de la justícia”
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OPiNiÓ
Cant de sirenes
Marta Camps, braç dret d’Àngel Ros 
fins fa uns dies, ha optat pel suïcidi po-
lític. Si més no, això sembla a primer 
cop d’ull. Malgrat que tingui raó –de 
moment, el ventilador de la brossa no 
empudega, si no li dóna més revoluci-
ons–, enfrontar-se al cap, que té l’apa-
rell del partit a l’abast, és caminar cap 
a la mort. Els fets ho confirmen. El PSC 
fa costat a l’alcalde, en un intent de 
posar fi el conflicte. Però l’ambiciosa 
Marta és tan ruc que vol morir ma-

tant? Ho dubto. No he conegut cap 
polític, i en porto uns quants, que en 
situacions similars s’hagin fet l’haraki-
ri conscientment. N’hi ha hagut que 
s’han ofegat solets errant l’estratègia 
o escoltant cants de sirenes adulado-
res que et condueixen cap al penya-
segat. Sirenes amb esperit de revenja 
que mouen els fils de l’innocent titella. 
I és que Ros, en la seva carrera, també 
n’ha deixat uns quants de cadàvers pel 
camí.

Jordi Pérez periodista

la justícia actuï?”. “Abans de 
les eleccions del 24 de maig”, 
m’assegura. “T’hauries imagi-
nat mai que l’alcalde t’arribaria 
a destituir?”, li pregunto per 
acabar l’entrevista. Ras i curt: 
“No”.

Crònica d’una destitució anun-
ciada
Marta Camps i Àngel Ros van 
entrar a la Paeria de la mà d’An-
toni Siurana, ella el 2003 i ell el 
gener de 2004, quan Siurana va 

ser cridat pel nou president de 
la Generalitat, Pasqual Mara-
gall, amb l’objectiu que ocupés 
la Conselleria d’Agricultura. Ros 
va convertir Camps en la seva 
ombra, confiant-li l’àrea d’Ur-
banisme, cedint-li la direcció 
de les seves campanyes elec-
torals i atorgant-li el paper de 
política dura i temuda mentre 
l’alcalde es convertia en la cara 
amable i afable del govern de 
la Paeria. De fet, Àngel Ros va 
premiar l’altra meitat d’aquest 

exitós tàndem amb el lideratge 
de l’Agrupació local del PSC i 
amb més control sobre la Pa-
eria quan s’hagués d’absentar 
per les seves obligacions al Par-
lament.
Tot i el seu flirteig amb la po-
lítica nacional, Àngel Ros de-
cideix centrar-se de nou en el 
govern municipal i nomena un 
nou cap de gabinet d’alcaldia, 
José Crespín, el seu gendre, a 
qui Camps apunta com un dels 
causants del progressiu deteri-

orament de la rela-
ció entre ambdós. 
A més, el gir so-
biranista que 
l’alcalde havia 
iniciat el 2011 
accentua el seu 
distanciament 
respecte de 
Camps, que sem-
pre s’ha mantingut 
alineada amb l’actitud 
de l’aparell del PSC pel que fa 
al procés independentista.
Ara bé, la tensió entre Ros i 
Camps començava el mes de 
marc de 2013, quan la regido-
ra d’Urbanisme enviava una 
carta a la ciutadania per anun-
ciar unes obres del carril bus al 
seu pas per Prat de la Riba, la 
qual cosa va provocar una dura 
reprimenda per part de Ros, 
que no la deixaria tornar a sig-
nar cap altra carta adreçada als 
lleidatans que no anés acompa-
nyada de la signatura del regi-
dor de barri corresponent. Uns 
mesos després, l’actual alcalde 
de Lleida va anunciar la seva 
candidatura a la reelecció com 
a paer en cap en un mitjà sen-
se comunicar-ho a la seva mà 
dreta. De fet, Camps aspirava 
a liderar la llista municipal del 
PSC a l’Ajuntament de Lleida 
després de la renúncia d’Àn-
gel Ros a presentar-s’hi de nou, 
anunci que havia realitzat el 
mateix Ros els dies previs a les 
darreres eleccions municipals. 
Aquest fet va distanciar imme-
diatament l’alcalde i la seva 
primera tinent d’alcalde, que 
van iniciar un tens pols palès, 
per exemple, en els canvis de 
recorregut dels busos urbans, 
assumpte assumit per Marta 
Camps en primera instància per 
acabar passant a mans d’Àngel 
Ros de manera unilateral. El dis-
tanciament entre Camps i Ros, 
però, era inversament propor-
cional a l’aproximament entre 
l’alcalde i la regidora Montse 
Mínguez, que ràpidament va 
saber guanyar-se el lloc que li 
havia “cedit” la regidora d’Ur-
banisme.
De totes maneres, el “punt àl-
gid” de la situació es remunta 
quan l’estiu passat la primera 
tinent d’alcalde demana em-
para al secretari general i a 
l’interventor per diverses irre-
gularitats i usos inadequats dels 
diners públics. Segons Camps, 
els seus avisos, en lloc de corre-
gir despeses irregulars i obsce-
nes que havia detectat, la van 
condemnar a un silenciós ostra-
cisme dintre del govern.
En el marc de la conferència 
que Miquel Iceta impartia el 10 
de desembre, la secretària d’or-
ganització del PSC, Assumpta 

Escarp, es va apro-
par a Camps per 
fer-li saber que 
Ros havia co-
municat a la 
direcció del 
partit que 
no inclouria 

l’aleshores re-
gidora d’Urba-

nisme a les llistes 
municipals. Li oferia, 

a canvi, encapçalar la llista del 
PSC per Lleida al Parlament de 
Catalunya, proposta que Marta 
Camps va rebutjar d’immediat.
Tanmateix, aquesta mala relació 
s’havia agreujat encara més en 
els darrers mesos a causa d’una 
entrevista en exclusiva concedi-
da per Camps a 7accents que 
treia a la llum pública el canvi 
d’actitud de Ros envers ella. En 
aquest sentit, la primera tinent 
d’alcalde de la Paeria argu-
mentava que “l’Ajuntament no 
és ni pot ser la seu d’una colla 
d’amics i ni molt menys un club 
de fans”. Ara bé, el fet deter-
minant que ha marcat el sorpre-
nent desenllaç de la setmana 
passada va ser una informació 
publicada per El Triangle que 
relacionava Marta Camps amb 
la privatització de l’enllumenat 
públic de Lleida, a càrrec d’una 
empresa relacionada amb el 
cas Gürtel. Camps responia 
hores després amb una peti-
ció judicial de rectificació. Ara 
bé, el mutisme i la manca de 
suport dels seus companys de 
partit i, també, de la Paeria van 
fer esclatar Marta Camps, que 
insinuava que aquesta notícia 
tenia el seu origen en una filtra-
ció del propi alcalde. Tot i això, 
aquell dimecres al matí el grup 
socialista havia programat una 
reunió per abordar amb Camps 
aquest tema, però la tinent d’al-
calde no s’hi va presentar. Ho-
res després, l’alcalde i la prime-
ra tinent d’alcalde es reunien en 
una tensa trobada on el primer 
va instar la segona a renunciar a 
la llista electoral de les munici-
pals del 24 de maig. Camps, in-
dignada, abandona el despatx 
i acudeix al notari per tal de 
redactar un advertiment a Ros 
en què es reserva “oportunes 
accions legals” si és destituïda 
com a portaveu i com a prime-
ra tinenta d’alcalde. Assabentat 
d’aquest fet, Ros signa imme-
diatament els decrets d’alcal-
dia que converteixen Camps 
en una regidora sense càrrecs. 
La polèmica, però, lluny d’aca-
bar-se, no ha fet res més que 
començar. I tan sols falten tres 
mesos per a les eleccions mu-
nicipals...

“No m’hauria 
imaginat mai 
que l’alcalde 
m’arribaria a 

destituir”
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“Llum, 
càmeres 

i...
¿acció?”

El Magical Media, el Centre de Producció 
Audiovisual de Lleida, va néixer amb 
l’objectiu de convertir-se en la icona cultural 
del país. Dos anys i vuit mesos després,
només en destaca la producció de ‘Segon
origen’
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“Llum, 
càmeres 

i...
¿acció?”

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Amb 140.000 habitants, la 
capital del Segrià ha estat es-
cenari de dotze produccions 
audiovisuals durant el 2014, 
entre les quals destaca el ro-
datge de la pel·lícula Segon 
origen, dirigida pel director 
lleidatà Carles Porta i que 
es basa en la novel·la Meca-
noscrit del Segon Origen de 
Manuel de Pedrolo, o Nick, 
del cineasta lleidatà José del 
Pozo, que ha guanyat un pre-
mi en un festival de cine a 
l’Índia. Totes elles tenen un 
denominador comú, el Magi-
cal Media, el Centre de Pro-
ducció Audiovisual de Lleida, 
situat al Parc d’Humanitats de 
Gardeny. Els 7.448 m2 d’interi-
or i els 5.200 m2 d’exterior no 
han estat l’escenari de totes 
elles, però la majoria han uti-
litzat els seus serveis, que es 
componen de sis platós interi-
ors i un d’exterior, estudis de 
so i de producció, vestidors, 
aules de formació i 2.560 m2 
de superfície destinats a aco-
llir empreses audiovisuals. 
En un dels afanys de l’Ajun-
tament per remarcar la marca 
Lleida nacionalment i interna-
cionalment, el 3 de juliol del 
2012 s’inaugurava el Magical 
Media. El centre audiovisual 
naixia amb l’objectiu de con-
vertir-se en “la icona cultural 
del país”, segons paraules 
de la tinent d’alcalde Montse 
Mínguez el dia de la inaugu-
ració. En el seu moment, amb  
el rodatge de la sèrie Rotten 
Rain, el rodatge de Segon 
origen i l’enregistrament dels 
tretze programes de la nova 
edició del concurs “Picalle-
tres” de Lleida TV, el Magical 
guanyava adeptes i protago-
nisme. Els 11,3 milions d’eu-
ros que es van invertir en el 
projecte semblaven que ana-
ven a donar fruits, però pas-
sats dos anys i vuit mesos el 
Magical s’ha convertit en un 
centre de conservació de sa-
les i material, utilitzat majori-
tàriament per estudiants de la 
UdL en pràctiques. 

Tallers, però no pel·lícules
Una altra de les funcions del 
Magical passa per ser “un 
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El plató gran,
convertit en una cova 

a ‘Segon origen’
Basada en la novel·la Mecanoscrit del Segon Origen de Manuel de 
Pedrolo, Lleida es va convertir durant set setmanes en el centre del 

rodatge de la pel·lícula Segon origen sota la direcció del lleidatà Carles 
Porta. La gravació es va iniciar ara fa un any al barri de Cappont, on es 

va habilitar una agrobotiga, amb la Seu Vella de fons, i es va centrar 
en la part introductòria del film, abans de la destrucció. El següent dia 
de rodatge es va gravar la simulació d’un entorn destruït de la ciutat 
apocalíptica. Els veïns, sorpresos i espantats a la vegada, sense saber 
què passava exactament, es feien partícips del rodatge, gravant ells 
mateixos els petits esquetxos que els permetien. Al plató gran del 

Magical s’hi va simular una cova i, aprofitant que la sala encara 
no estava insonoritzada, Porta va adequar el plató amb cen-

tenars de cartrons i materials, que van fer que es produís 
un efecte d’eco. Després del rodatge de la pel·lícula, el 

Magical va insonoritzar el plató, però gràcies a que 
l’obra encara no estava feta, es va aconseguir 

l’efecte més semblant que irradia en una 
cova que amaga, l’existència i la 

continuació de la vida.

Imatges de les instal·lacions del Magical i 
de l’assessor de les produccions audiovi-

suals, Pep Oriol. Foto: Magical Media i D.M.

centre resident per al conjunt 
dels estudiants d’audiovisu-
als de Lleida i del país on els 
alumnes posin en pràctica 
els ensenyaments audiovisu-
als”, va comentar l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros. I així és. 
Fa una setmana, el Magical 
es va convertir en la seu dels 
tallers educatius de l’Animac, 
la Mostra Internacional d’Ani-
mació de Catalunya que es va 
celebrar del 19 al 22 de febrer 
a Lleida. A banda, juntament 
amb l’IRTA i l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrà-
ria (ETSEA), col·labora amb el 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat en el projec-
te Escoles Magnet a través 
del qual ensenyen als 
alumnes de l’es-
cola Joan Mara-
gall de la Bor-
deta el món 
de la comu-
nicació. I 
com ja hem 
mencionat, 
els estudi-
ants del grau 
de Comunicació 
i Periodisme Audi-

ovisual de la Universitat de 
Lleida fan pràctiques al Magi-
cal arran d’un conveni entre la 
Paeria i la UdL. En aquest sen-
tit, la directora de l’Animac, 
Carolina López, opina que el 
Magical és una gran infraes-
tructura, però que hi falten 
més produccions. El centre 
podria trobar-se immers en 
algun projecte audiovisu-
al, però com que la direcció 
del centre no ha volgut par-
lar amb nosaltres, no sabem 
amb exactitud quins són els 
projectes que porta a terme 
actualment. Tot i així, el cen-
tre va ser dissenyat per acollir 
produccions audiovisuals de 

nivell internacional, i ara 
mateix no ho està 

fent. La causa? 
Segons l’as-

sessor de 
producci -
ons audio-
visuals del 
Mag ica l , 
Pep Ori-

ol, la crisi 
econòmica. 

Assegura que 
si els temps ac-

t u a l s 
f o s s i n 
uns altres, 
al Magical es 
desenvolupari-
en més projectes, ja 
que “quan es va plante-
jar el centre s’estaven llogant 
càmeres frigorífiques per fer 
programes de televisió i si 
haguéssim enganxat aquells 
temps ara tindríem una pro-
ducció continuada, perquè a 
Lleida fan falta platós i nosal-
tres els tenim”, comenta Ori-
ol. 

Què més s’ha fet?
A banda de les produccions 
audiovisuals ja mencionades, 
el maig del 2012 es va gravar 
la primera producció en 3D, 
que consistia en un lipdub 
amb efectes especials sobre 
Mazinger Z en el marc de la 
Magical Lan Party que va aco-
llir Lleida; el gener de 2013 al 
plató 4 es va rodar el primer 
curtmetratge en 3D d’Espa-
nya, You will fall again, del 
director Álex Pachón; des de 
juny de 2013 ha participat en 
tres produccions audiovisuals 

andorranes, que consten de 
dos curtmetratges i un llarg-
metratge, acollint la gravació 
i la producció tant d’imatge i 
so; el febrer de 2014 es va fer 
la postproducció del llargme-
tratge Nick, del director i guio-
nista lleidatà José del Pozo; el 
març del 2014 la postproduc-
ció del llargmetratge Baserca, 
documental impulsat per l’ac-
triu lleidatana Marta Romero, 
i el maig de 2014 la gravació 
d’un vídeo multidrone sobre 
el Castell dels Templers en el 
marc del V Encuentro Lleida 
Drone. També es va utilitzar el 
material audiovisual i va tenir 
lloc la postproducció de so i 
imatge del documental Cami 
Ral, dirigit per Pep Oriol, i es 
va utilitzar el material audio-
visual per al teaser de Venki, 
de Miquel Abella, durant el 

2014. Se-
gons l’assessor 

de producció au-
diovisual, també s’han 

gravat un parell de videoclips 
i dos espots publicitaris.  
D’ençà de la seva obertura, 
sempre s’ha dit que el Ma-
gical és massa gran per als 
lleidatans i massa petit per al 
món internacional. Pep Ori-
ol no creu que aquest rumor 
sigui cert i es pregunta si és 
que “a Lleida no hi ha profes-
sionals o les estructures per 
treballar amb el Magical”. Tot 
i així, remarca que “l’oportu-
nitat hi és”. El Magical per-
met realitzar des de produc-
cions de vídeo industrial fins a 
cine digital per a sales de 4K 
en estereoscòpia i so Dolby 
7.1, amb el mateix model de 
càmera que es va utilitzar per 
als Jocs Olímpics del 2012. 
A banda, disposa d’una sala 
equipada amb Mistika, un sis-
tema de muntatge amb for-
mat i finalització d’audiovisu-

Una de les 
funcions del 
Magical és la 
conservació 
del material
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L’alcalde de Llei-
da, Àngel Ros, 
visitant les obres 
del Magical al 
2011.
Foto: Ajuntament 
de Lleida

als d’última generació. Amb 
600 m2 de plató, el Magical 
no pot aspirar a produir su·
perproduccions, però sí pro·
grames “com ‘El gran dictat’ 
o la majoria de TV3”.

Quin és el problema?
El director de la serie Rotten 
Rain, Víctor Masip, que va uti·
litzar la tecnologia d’imatge 
i so del Magical, creu que la 
renovació del material suposa 
un handicap a l’hora de llogar 
el material, “ja que aquest, 
després de quasi tres anys, es 
troba desactualitzat”. Es refe·
reix sobretot a la càmera Red 
One, la qual ja ha quedat al 
marge, perquè ara hi ha nous 
models com la Red Epic que 
graven amb una resolució 
més alta i no “pesen” tant. 
Pep Oriol comenta que una 
de les funcions del Magical 
actual “és conservar les intal·
lacions i el material en bon 
estat per quan arribin temps 
millors”. A pesar d’això, Ma·
sip valora molt positivament 
la seva relació amb el Magi·
cal “ja que, el lloguer ens va 
sortir molt econòmic”, encara 
que lamenta que no se li do·
nés més suport per part de la 
direcció alhora de promocio·
nar Rotten Rain. D’altra banda 

l’assessor de les produccions 
audiovisuals del Magical, Pep 
Oriol, explica que han vingut 
molts interessats al centre per 
portar a terme les seves pro·
duccions, però “Lleida encara 
es veu molt lluny” i acaben 
declinant els serveis pels cos·
tos que suposa portar l’equip 
a la capital del Segrià. “Van 
venir els de La Catedral del 
Mar, però es van tirar enrere 
perquè havien de portar mol·
ta gent a Lleida”, comenta. 
Actualment s’està produint 
al centre audiovisual de Ter·
rassa. En aquest sentit, Oriol 
comenta que s’està inten·
tant mantenir relacions amb 
els territoris propers a Lleida 
com Andorra i l’Aragó, per 
tal de donar a conèixer més 
el Magical: “Aquesta podria 
ser una opció a mig termini 
perquè puguem oferir 
bons professionals 
des de Lleida”. 
A banda de 
la projecció 
que s’ha fet 
des del Ma·
gical a l’ho·
ra d’acollir 
grans pro·
duccions com 
la de Segon ori-
gen, el boca·orella 

ha estat una de les fórmules 
que més ha triomfat alhora de 
donar·lo a conèixer. 

Pressupost de 6.000 euros
Un dels esforços actuals del 
Magical és “ajustar·se”; tot 
i així, no tothom que vulgui 
agafar una càmera i gravar 
quatre imatges pot fer·ho. 
“Amb 100 euros i molts amics 
no fas un curtmetratge, per·
què el teu projecte no encai·
xa al Magical”, comenta Pep 
Oriol. “Ho fan aquells projec·
tes que preveuen fer postpro·
ducció d’àudio, d’imatge, o 
gravar a 4K en cine digital”, 
afegeix. Segons ell, a títol 

personal, creu que 
com a mínim el 

p re s s u p o s t 
d’un film 
ha de par·
tir dels 
6.000 eu·
ros: “En 
d e i x e s  
2.000 al 

r o d a t g e , 
1.000 per 

l’àudio, 1.500 

pel vídeo i la resta es destina 
al muntatge i la manutenció, 
i amb això continues tenint a 
l’equip treballant gratis”, ex·
plica Oriol.
A banda del lloguer de les sa·
les, el Magical funciona tam·
bé a través del lloguer del 
material, definit com a eco·
nòmic pels productors que hi 
han treballat: “Pots tenir una 
càmera Full HD amb equipa·
ment ENG per 80 euros al 
dia”.

Espais per a empreses lliu-
res
El projecte inicial del Magical 
preveia la incorporació d’un 
viver especialitzat en l’em·
prenedoria de projectes i ac·
tivitats vinculades al sector 
audiovisual que crearien em·
preses de serveis de suport 
a les productores com deco·
rats, càmeres o producció, 
segons va informar la Paeria 
el juny del 2011. Actualment 
al Magical l’espai hi és, però 
les empreses no. Exactament 
hi ha 2.560 m2 de superfície 
per a seus d’empreses audio·

visuals. En un primer moment 
es va parlar del trasllat de TV3 
i Lleida TV a les instal·lacions 
del Magical, però, segons 
Oriol, ara mateix no hi ha pre·
vist que es traslladin, “ja que 
els suposaria molta despesa i 
no els interessa”. 
Una altra cosa que no es va 
complir amb l’exposat uns 
mesos abans de l’obertura 
del centre audiovisual va ser 
la data d’inauguració. El juny 
del 2011 l’Ajuntament infor·
mava que les obres avançaven 
a bon ritme i que el complex 
es podria començar a utilitzar 
al gener. Finalment es va in·
augurar el 3 de juliol de 2012. 
Èxit o fracàs? La gran pre·
gunta esdevé incontestable. 
“Això ho dirà el temps”, co·
menta Oriol, que considera 
un component exitós que 
Lleida disposi d’una instal·
lació d’aquestes magnituds. 
I com diuen els grans empre·
saris, “el nivell d’èxit no se 
sap fins que hagin passat cinc 
anys”. Així que... ¿arreveure?

‘Segon 
orígen’ és la 

pel·lícula més 
exitosa feta al 

Magical
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En els darrers quatre anys els moviments 
ciutadans han crescut exponencialment 
motivats per la crisi econòmica i la 
necessitat de defensa dels drets de certs 
col·lectius més o menys vulnerables

MES
ciutadanes

FORTAPLA
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Gent de Lleida

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Una plataforma ciutadana es 
podria definir com un conjunt 
de ciutadans que es reunei-
xen periòdicament amb l’ob-
jectiu de posar sobre la taula 
reivindicacions, exigències o 
necessitats que volen que si-
guin ateses amb més o menys 
urgència. 
Acostumen a partir d’una 
iniciativa popular, liderada i 
dirigida per un moviment, al 
marge de qualsevol agrupa-
ció social o política i el seu 

caràcter és representatiu. És 
a dir, expressen les idees del 
conjunt de gent que en forma 
part, a la vegada que també 
pretenen ser inclusives i ober-
tes a tothom (agrupen gent 
de diversa índole i condició). 
Les plataformes ciutadanes  
acostumen a ser plurals i res-
pectuoses amb la diversitat 
d’opinions i visions, atorgant 
igualtat d’oportunitats de 
participació a les persones 
que s’hi involucren. General-
ment, les plataformes no es 
dediquen a una sola proposta 
però sí que tenen un rerefons 
en comú. 
En els darrers anys han estat 

multitud les que han anat sor-
gint arran de diverses reivindi-
cacions. Així, a Lleida, a l’igual 
que a la resta del conjunt de 
l’Estat, s’han creat diversos 
moviments reivindicatius 
també coneguts com 
a marees ciuta-
danes. Moltes 
d’elles les 
coneixereu 
per la seva 
a s s o c i a -
ció a co-
lors. Així, 
la Marea 
Blanca, de-
fensa la sa-
nitat pública i 

de qualitat; la Marea Lila, 
té com a eix de treball 
el feminisme i els drets 
de les dones; la Marea 
Groga surt en defensa 
de l’educació pública; 
la PAH, que també s’ha 
popularitzat amb el nom 

de Marea Verda, s’alça a 
favor dels drets de les per-

sones que no poden fer front 
al pagament de la hipoteca... 
Entre moltes d’altres. 
D’antuvi: en el recull, no són 
totes les que estan ni estan 
totes les que són però sí que, 
en aquest reportatge, donem 
una petita mostra d’algunes 
de les més actives. 

Les 
plataformes 
sorgeixen de 
moviments 
ciutadans

Membres de la 
plataforma en una 
de les trobades 
que realitzen pe-
riòdicament. 
Foto: Laia Dolcet

Gent de Lleida és una plata-
forma ciutadana pròpiament 
de la capital del Segrià que, 
en l’actualitat, compta amb 
una setantena de membres. 
Neix fa tres anys i mig de la 
mà de Robert Daura, un llei-
datà que es considera apolític 
però contestatari i que inten-
ta, amb la plataforma, contri-
buir a millorar el municipi amb 
la confluència d’idees i opini-
ons sobre els temes urgents 
de ciutat. Sota el seu criteri 
són temes que mereixen ser 
debatuts i solucionats ja que 
els lleidatans, en general, són 

molt “acomodats” i sempre hi 
ha aquella sensació que “per 
a Lleida ja està bé”. 
Daura manifesta que, avui en 
dia, el ciutadà només té dret 
a una papereta i a esperar 
quatre anys que el governin. 
Denuncia que hi ha molta 
“partitocràcia” i que, sovint, 
al capdavant dels partits, no 
es posa la persona que és mi-
llor per a la ciutat sinó la que 
convé millor per al partit. I 
critica la gent de finançament 
dels partits. En aquest sentit, 
Robert Daura i la gent de la 
plataforma no es queden de 

braços plegats. De fet han 
enviat diversos escrits a la 
Sindicatura de Comptes i al 
Tribunal Superior de Cuentas 

perquè investiguin suposa-
des irregularitats que s’han 
dut a terme a la Diputació de 
Lleida i que van aparèixer 
mesos enrere en un mitjà 
de comunicació: “Hem de 
millorar en transparència i 
en agilitat administrativa i 

volem conscienciar a la gent 
del que passa. A vegades 
-apunta Daura-, “si no els po-
ses l’alfombra vermella a les 
institucions, et converteix en 
l’enemic”. En aquest sentit, 
afegeix, “si volem un canvi a 
Lleida, cal treure la crosta i 
buscar saba nova”. Ara bé, té 

molt clar que “tothom vol ser 
cap de rata i cua de lleó”.
Per fomentar el debat, la pla-
taforma, convida periòdica-
ment una persona d’interès 
perquè exposi el seu punt 
de vista sobre algun tema en 
concret. Fins a la data han in-
vitat persones com l’extinent 
d’alcalde, Marta Camps, l’ex-
primer secretari del PSC, Pere 
Navarro, el director del Banc 
de Recursos, Jesús Lanao, en-
tre d’altres. 

Moltes van 
associades a 

colors en
funció de la 

reivindicació

Neix fa tres 
anys i mig i 

compta amb 
una setantena 
de membres
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Marea 
Blanca
Marea Blanca neix fa tot just 
tres anys a partir de l’Assem-
blea en Defensa de la Sanitat 
Pública, un col·lectiu d’usua-
ris i treballadors de la sanitat 
pública de Lleida que s’uneix 
per fer front als reajustaments 
econòmics que imposa el Go-
vern de la Generalitat arran 
de la crisi econòmica. 
Els seus portaveus s’autode-
fineixen com “una eina i un 
moviment” i, com a tal, és 
difícil poder-ne concretar un 
nombre exacte de partici-
pants, Estan distribuïts arreu 
del territori i cada població 
pren la concreció organitzati-
va pròpia del context, sempre 
des d’una òptica assembleà-
ria, ja sigui a Lleida, Tàrrega 

o Bellpuig. Així, Marea Blan-
ca s’organitza mitjançant as-
semblees periòdiques. Per 
exemple, a Lleida ciutat es 
reuneixen cada dimecres a 
les 17.00 hores  al vestíbul de 
l’Hospital Arnau de Vilanova; 
les assemblees són obertes a 
qualsevol persona que com-
parteixi les mateixes inqui-
etuds del col·lectiu i vulgui 
defensar-ne els interessos.   
Actualment Marea Blanca es 
coneix, sobretot, per la seva 
constant reivindicació contra 
el projecte de Consorci Sa-
nitari que es vol implantar a 
les terres de Lleida i Pirineu 
i a través del qual es vol unir 
la gestió dels hospitals i CAP 
del territori sota un únic ens 

jurídic. Durant l’últim any han 
realitzat al voltant de 300 ac-
tes de protesta, tres manifes-
tacions multitudinàries i han 
recollit fins a 38.575 signatu-
res exigint la paralització del 
projecte.
L’objectiu que es plantegen a 
curt termini és aturar definiti-
vament el projecte (la posada 
en marxa del qual s’ha popo-

sat fins a tres cops) i, més en-
llà, continuar defensant una 
sanitat 100% pública: “Pres-
sionarem per revertir les re-
tallades, aturar el tancament 
de llits als nostres hospitals i 
les derivacions a les clíniques 
privades, denunciar la min-
va dels drets laborals als tre-
balladors...”, apunta Gerard 
Sala, un dels seus integrants. 

Un llençol blanc 
va recòrrer els 
carrers de Lleida 
en la darrera 
manifestació con-
tra el Consorci. 
Foto: Laia Dolcet 

Plataforma 
Animalista
L’estimació i l’admiració cap 
món dels animals es traslla-
da amb l’aparició de la Pla-
taforma Animalista de les 
Terres de Lleida. Sorgeix de 
la cohesió entre les protec-
tores i les entitats animalistes 
arran del desig del funciona-
ment del Centre d’Acolliment 
d’Animals de Companyia del 
Segrià, el centre de referèn-
cia per a l’acollida d’animals 
abandonats a la comarca del 
Segrià. 
Una de les integrants de la 
plataforma, Laia Solà, expli-
ca que, un cop reunides les 
protectores, les entitats ani-
malistes i la resta de repre-
sentants “conjuntament vam 
adonar-nos de les múltiples 
possibilitats que se’ns obrien 

i de les accions que podíem 
endegar per defensar els 
drets dels animals”.
El objectius de la plataforma 
són diversos però tots van en 
benefici del benestar dels ani-
mals de companyia i el treball 
conjunt amb el Consell co-
marcal i els diferents Ajunta-
ments del Segrià pel bon fun-
cionament  del CAAC Segrià. 
Periòdicament, realitzen acci-
ons de sensibilització a través 
de xerrades i tallers, sobre-
tot a les escoles per inculcar 
la necessitat de la tinença 
responsable dels animals de 
companyia. 
A més, donen un cop de mà 
als ajuntaments que ho pre-
cisen a la redacció de l’Orde-
nança municipal sobre tinen-

Desfilada de 
mascotes organit-
zada per la Plata-
forma Animalista.
Foto: Laia Solà

ça d’animals de companyia 
i n’intenten evitar l’abando-
nament donant a conèixer 
campanyes econòmiques de 
xipatge i d’esterilització. 
Un altre dels punts clau és la 
difusió dels animals acollits 
a les diferents protectores 

per tal de facilitar-ne la seva 
adopció. Des de la mateixa 
plataforma han escrit un pro-
tocol extens de col·laboració 
entre amb els grups locals de 
suport a l’alcaldia i els ajun-
taments, amb el suport del 
Consell Comarcal.  
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Plataforma dels 
Afectats per la 
Hipoteca

Marea 
Lila
Des de principis del segle 
XX, el lila és un color associ-
at a la dona i el feminisme. 
I, com no podia ser d’una 
altra manera, Marea Lila és 
un col·lectiu que s’agrupa 
en defensa dels drets de les 
dones i del feminisme. Està 
integrat per diverses entitats 
i col·lectius de Lleida i també 
per persones a nivell indivi-
dual, independentment de la 
seva identitat de gènere. 
Segons explica una de les in-
tegrants, Yolanda Bartina, des 
de principis del 2013 a Lleida 
ja existien diferents marees, 
però va ser amb la reforma 
de  la Llei de l’avortament de 
Gallardón que es va crear el 
moviment fort “amb el femi-

nisme com a eix de treball i 
de transformació social”. 
Fins a la data, el col·lectiu ha 
sortit al carrer en repetides 
ocasions protestant pel que 
consideren una clara “invo-
lució dels drets aconseguits, 
en matèria de drets sexuals i 

reproductius, però també en 
relació a les retallades”. Així 
mateix han sortit en defensa 
d’“atacs masclistes”, donant 
suport a altres actes de mare-
es i a les víctimes de violència 
masclista. 
Treballen de forma assemble-
ària i la figura de portaveu es 
comparteix, és a dir, és rotati-
va. Com a objectiu consideren 
que “cal conscienciar  encara 
molta gent”.  Tot i això, “vam 
celebrar el passat setembre la 
dimissió de Gallardón i el seu 
fracàs de reforma”. 

Segons el col·lectiu, a Lleida 
feia falta un moviment femi-
nista conjunt i això ha permès 
realitzar accions més comple-
tes i amb més poder de con-
vocatòria i també de sensibi-
lització. 
Les seves reivindicacions són 
ben clares: “Hem de defensar 
els drets de les persones i la 
conscienciació social feminis-
ta, fer veure que vivim en una 
societat patriarcal i masclis-
ta i que hi ha alternatives en  
aquest sistema d’organització 
social que ens alliberen”. 

Una de les accions 
de Marea Lila da-
vant de la Paeria. 
Foto: Laia Dolcet

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca de Lleida, també 
coneguda com a  Marea Ver-
da, agrupa entre cinquanta i 
seixanta famílies afectades 
per la hipoteca. Segons el 
col·lectiu, cada setmana arri-
ben una mitjana de vuit nous 
casos.
La PAH està formada per 
persones amb dificultats per 
pagar la hipoteca o que es 
troben en procés d’execució 
hipotecària i persones so-
lidàries amb aquesta pro-
blemàtica. No tenen una 
vinculació política concreta 
i busquen ajudar les perso-
nes que a causa de l’atur o 
de la pujada dels impostos 
no poden afrontar el paga-
ment de la hipoteca.

La PAH de Lleida va ser cons-
tituïda el novembre del 2011 
com a decisió de la comissió 
de desnonaments del 15-M 
de Lleida i de les persones 
afectades i activistes que la 
composaven. 
Com la resta de marees, es 
tracta d’un moviment assem-
bleari. Tots els dilluns 

d o -

La PAH Lleida en 
una acció 
reivindicativa 
contra 
Catalunya Caixa
Foto: PAH Lleida

nen la benvinguda als nous 
afectats i els divendres con-
voquen les assemblees de se-
guiment als baixos de l’esglé-
sia Santa Maria Magdalena. 
En el cas de la PAH no hi ha 
un portaveu oficial, sinó que 
qualsevol membre de la co-
missió pot assumir el rol de 
representant. 

El seu objectiu és ajudar la 
gent que no pot fer front a la 
hipoteca i ha de ser desno-
nada per alguna entitat ban-

cària. Les accions que duen 
a terme van en consonància 
amb les decisions que prenen 
els bancs i apunten que “qual-
sevol triomf davant de la ban-
ca ens fa sentir orgullosos”. 
Segons apunta el col·lectiu, la 
PAH tindrà vida mentre per-
sisteixin les injustícies amb la 
banca i cal endegar accions 
per ajudar la gent que va ser 
“víctima de l’estafa bancària i 
de la bombolla immobiliària”. 

La llei de 
l’avortament 
de Gallardón 
intensifica el 

moviment

Cada setmana 
acullen una 
mitjana de 
vuit nous 

casos



DIVENDRES 27 de FEBRER DE 201518

El nombre de catalans d’entre 15 i 34 anys 
que han emigrat  per treballar ha augmentat 

un 55% en cinc anys, entre els quals es 
troben l’Àngela, la Lidia i la Miriam

3.752  lleidatans 
busquen

feina  a l’estranger
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El nombre de catalans d’en-
tre 15 i 34 anys que marxen 
a l’estranger a la recerca de 
feina ha augmentat un 9,24% 
l’últim any, percentatge 
que suposa que s’ha passat 
de 50.640 joves que vivien 

3.752  lleidatans 
busquen

fora de Catalunya el 2013 a 
53.319 el 2014.  D’aquests, 
3.752 corresponen a la pro-
víncia de Lleida, segons l’in-
forme presentat pel sindicat 
Avalot-Joves de la UGT sobre 
la situació dels joves a les co-
marques de Lleida el setem-
bre de 2014. 
Segons les últimes dades dis-
ponibles facilitades pel Go-
vern central, l’emigració llei-

datana va augmentar un 40% 
respecte al 2012. D’aquesta 
forma, un total de 788 llei-
datans van sortir d’Espanya 
el 2014. Entre aquests es tro-
ben l’Ángela Soria, la Lidia 
Alberich i la Miriam Clavé. 
Totes tres van fer camí cap a 
l’estranger per buscar noves 
oportunitats, noves feines, 
noves maneres de conèixer i 
viure la vida. 

Aviat farà un any i sis me-
sos que la Miriam va agafar 
les maletes i amb una feina i 
un lloc on dormir assegurats 
va agafar l’avió cap a Frank-
furt. Segons ella, “una sort”, 
ja que la majoria dels joves 
que decideixen marxar ho 
fan amb una mà al davant i 
una altra al darrere. Amb un 
horari de quaranta hores a la 
setmana, la Miriam treballa 

com a programadora en una 
empresa alemanya sense un 
horari fix. Va estudiar Engi-
nyeria Tècnica d’Informàtica 
de Gestió i posteriorment va 
cursar un màster en Software 
Lliure. L’oportunitat de treba-
llar a l’estranger se li va pre-
sentar al davant i no va dubtar 
a l’hora de dir que sí. “Reco-
mano l’experiència a tothom, 
tant a  nivell professional com 

feina  a l’estranger
Fo
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personal perquè coneixes no-
ves formes de treballar, tradi-
cions, cultures, gent...”. En-
cantada amb el seu dia a dia, 
aviat haurà de decidir què fa 
amb el seu futur, ja que en 
principi marxava per dos anys. 
A diferència de la Miriam, 
l’Àngela va decidir marxar per 
aprendre anglès “i obtenir 
així més oportunitats de tre-
ball”. L’experiència, molt di-
ferent que la de l’anterior, no 
va complir els seus propòsits 
i va decidir tornar, ara fa una 
setmana. “Després de tres 
mesos, he decidit tornar per-
què a Irlanda vivia en una casa 

L’Ángela ha viscut durant tres mesos a 
una casa de Galway (Irlanda) fent d’’au 
pair’. Foto: Ángela Soria.

al camp allunyada de la ciutat, 
per la qual cosa no podia sor-
tir i no estava complint amb el 
meu objectiu, que era apren-
dre anglès”, comenta l’Ánge-
la. Com la Miriam, l’Ángela 
va arribar al seu destí amb un 
llit on dormir, anava a fer d’au 
pair (cuidadora) a unes nenes 
de 6 i 10 anys. Vivia en el co-
untryside de Galway, la ciutat 
més important de l’Oest d’Ir-
landa.  A 5 quilòmetres del 
poble més proper, on “només 
hi havia una escola, un pub i 
quatre cases”, a 15 quilòme-
tres del següent poble, “que 
aquest sí que era més gran 

amb una mica 
d’oci per di-
vertir-se”, 
i a tres 
hores de 
D u b l í n , 
l ’Ánge la 
es trobava 
a l lunyada 
de la civilit-
zació veient 
passar el temps a 
través de la finestra, 
la lectura i, de tant en tant, 
observant les cabres que pas-
turaven. 
A banda de conèixer-se més a 
si mateixa, l’Ángela ha après 

la  importància 
de ser valent, 

sumant-se així 
una aventura 
més a l’es-
quena.
La precarie-
tat laboral, la 

temporalitat, 
la parcialitat, la 

subocupació i la 
destrucció de tre-

ball són les causes que 
impulsen que els joves bus-
quin una “vida digna” fora. 
Tot i així, les expectatives no 
sempre són les que esperem, 
i no tots els joves que deci-

deixen anar a l’estranger tre-
ballen del que han estudiat i 
cobren un sou raonable. L’Án-
gela, per exemple, és educa-
dora social i estava cuidant 
nenes. Malgrat tot, el nombre 
de joves que han marxat ha 
augmentat un 55,62% en cinc 
anys, havent-hi 19.772 joves 
més el 2014, segons el sindi-
cat Avalot-Joves de la UGT 
de Catalunya.
El Regne Unit és una de les 
destinacions més escollides, 
a continuació de França, An-
dorra, Alemanya i Suïssa. 
Com l’anterior protagonista 
de la història, la Lidia va de-

El Regne 
Unit, França i 
Alemanya són 

els destins 
més triats
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La Miriam Clavé 
treballa com a 
programadora a 
Frankfurt.
Foto: Mònica Font

La Lidia Alberich 
continua fent 
d’’au pair’ a Lon-
dres.
Foto: Mònica Font

cidir marxar també a Gran 
Bretanya, però aquesta a la 
gran capital anglesa, Londres. 
Amb un punt de bogeria, va 
deixar la vida que portava 
(parella, treball i família) i va 
marxar “per gaudir de la vida, 
sense pressa i amb calma”. 
Amb poc més de dos mesos 
va trobar una feina d’au pair 
a Londres i va fer les maletes. 
“Em dedicava a la música, 
tenia feina i vivia en parella, 
però un dia em vaig pregun-
tar si amb 25 anys era la vida 
que volia. La resposta em va 
portar a experimentar aques-
ta aventura, amb la qual em 

trobo molt a gust”, comenta. 
Tot i que es troba lluny de la 
família i hi ha moments de so-
ledat, recomana al 100% l’ex-
periència, “perquè hi ha mol-
tes opcions per ser feliç”.  La 
fita de la Lidia continua sent 
dedicar-se a la música, “la 

meva passió”, però ara viu la 
vida “amb calma i aprenent”. 

Els lleidatans, els menys  
viatgers de Catalunya
Tot i el gran nombre de lleida-
tans que decideixen marxar, 
és la capital que menys viat-

gers suma. Del total 
dels 55.319 joves 
d’entre 15 i 34 
anys catalans 
residents a 
l’estranger, 
43.946 cor-
responen a 
la província 
de Barcelo-
na, 3.752 a 
Lleida, 3.764 a 
Tarragona i 3.857 
a Girona. Pel que fa als 
increments des del 2009, el 
més acusat es troba a Girona 
amb un augment del 74,44%, 
seguit de Barcelona amb un 
57,64%, Tarragona amb un 
55,02% i per últim, Lleida 
amb un augment del 23,74%, 
segons l’Avalot-Joves de la 
UGT. Com la resta de resi-
dents catalans, Europa és la 
destinació més triada, segui-
da d’Amèrica (Argentina, Ve-
neçuela i Brasil), Àfrica, Àsia i 

Oceania. 
Donat que durant els últims 
anys l’emigració ha augmen-
tat, el sindicat el relaciona 
amb les taxes d’atur juvenil, 
entre les quals destaca el 
dels titulats universitaris. Per 
aquest motiu, demanen que 
es derogui la reforma laboral 

davant la “ineficièn-
cia” de la mesura, 

ja que conside-
ren que ha 

p r o v o c a t 
l’augment 
de l’atur i 
de la pre-
carització 
de la situ-

ació laboral 
de les perso-

nes. Demanen 
també que el go-

vern impulsi un pla 
per facilitar que els joves que 
vulguin puguin tornar.

Augmenten 
un 40% els 

lleidatans que 
emigren a 
l’estranger



Joan
Simó

El president de la Cambra de Comerç, 
que fa 24 anys que dirigeix la institu-
ció, no albira el final de la crisi i reivin-
dica més infraestructures al territori 

 LAIA DOLCET
 LLEIDA
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Lleida està ben comunicada? 
L’aeroport va ser una bona in-
versió? Trobarem solució a la 
crisi de la fruita dolça amb el 
veto rus? Hi ha prou empre-
nedors al territori? Joan Simó 
forma part de la Cambra de 
Comerç des de l’any 1975 i la 
presideix des de fa 24 anys.  
Simó ens mostra la seva visió, 
amb la perspectiva dels anys 
al capdavant de la institució i 
dels 21 anys com a president 
de la Confederació d’Orga-
nitzacions Empresarials de 
Lleida (COELL),  direcció que 
deixava aquest passat mes de 
desembre. 

LAIA DOLCET
Pels lectors que no ho cone-
guin, ¿quines tasques s’en-
deguen des de la Cambra de 
Comerç de Lleida?

JOAN SIMÓ
Tenim dos pilars fonamentals, 
que són la formació i la inter-
nacionalització de les empre-
ses del territori. Formem  els 
nostres empresaris a través 
de diversos cursos i potenci-
em la internacionalització de 
les empreses del territori. Em-
preses que abans eren petites 
han aconseguit exportar arreu 
del món, sobretot en tema de 
maquinària agrícola. A més, 
hem ajudat les cooperatives 
de fruita a portar els seus pro-
ductes arreu del món. Actual-
ment hi ha 755 empreses ex-
portadores a la demarcació, 
un nombre que creix any rere 
any. De fet, de mitjana hem 
augmentat un 13% anual. Per 
un territori com Lleida, en què 
no tenim grans fàbriques, les 
exportacions són molt impor-
tants, encara que enguany 
l’exportació de fruita, amb el 
veto rus, hagi tingut una gran 
davallada.

L. D.
Com fer front a aquesta crisi 
de la fruita dolça? I del por-
cí?

J. S. 
En realitat, sempre són ci-

cles. El veto rus ha afectat 
moltíssim. Ara bé, cal tenir 
en compte que, en el cas del 
porcí, el 70% de la carn de 
porc que s’exporta a la Xina 
és catalana. Si nosaltres tenim 
la cabanya de porcs més forta 
d’Europa, vol dir que molta 
de la carn que s’exporta en 
aquesta zona és de Lleida. 
Amb el tema de la fruita es-
perem que el conflicte se so-
lucioni aviat, tot i que nosal-
tres hem continuat exportant, 
“fent trampa”, a través de 
Bielorússia i de Turquia. Ara 
això està en vies de solució i 
és possible que a l’estiu tor-
nem a tenir les portes obertes 
de Rússia. L’altre dia un rus 
m’explicava que els bielo-
russos fins i tot han exportat 
gambes. I el mateix Putin va 
trucar al president de Bielo-
rússia preguntant “d’on coi 
les traieu vosaltres les gam-
bes?”. 

L. D.
El futur de l’economia es 
troba actualment en els mer-
cats asiàtics?

J. S. 
Hem de buscar nous mer-
cats. El futur està en els mer-
cats asiàtics, sud-americans 
i subsaharians. De fet, en 
cinquanta anys, països com, 
per exemple, el Senegal es-
tan creixent molt i nosaltres, 
que som el rebost de Catalu-
nya, tenim un futur bo ja que 
si aquests països creixen, ne-
cessitaran més alimentació. 
En el cas d’Àsia, països com 
Malàisia, Tailàndia, Vietnam... 
creixeran molt. 

L. D.
Des de la Cambra sempre 
heu reclamat comuni-
cacions més bones.

J. S. 
Si volem un 
país que sigui 
més competi-
tiu, necessitem 
una bona infra-
estructura en 
comunicacions. 
Necessitem una 
autovia de Lleida a 
Saragossa i que arribi 

a Tarragona, on hi ha port. 
A més, també hi ha l’autovia 
d’Osca que s’hauria d’haver 
acabat. Això ens permetria 
connectar l’Eix Cantàbric-Me-
diterrani. Ja no parlem de 
les carreteres fins al Piri-
neu. Cal que es desen-
volupi l’Eix Pirinenc 
i poder estar més 
ben connectats amb 
França.  I també cal 
que tiri endavant 
l’Eix Mediterrani. A 
més, reivindiquem un 
tren de rodalies de 

Amb la 
democràcia, 

tothom vol ser 
funcionari

Madrid 
fa el mínim 

per no quedar
malament

No pot ser 
que Lleida 

tingui un dels 
IBI més cars

DIVENDRES 27 de FEBRER DE 201522



Segons Joan Simó, 
Lleida, “el rebost de 
Catalunya” ha de 
potenciar la indústria 
agroalimentària i en 
una hipotètica inde-
pendència el boicot 
als productes catalans 
seria anecdòtic

Lleida fins a la ciutat de Bar-
celona per la línia interior en 
condicions. No pot ser que 
encara avui triguem quatre 
hores per anar de Lleida a Bar-
celona. Quan es va inaugurar 
aquesta línia, ara fa quaran-
ta anys, en trigàvem quatre i 
quart.  

L. D. 
I hi ha possibilitats que s’im-
plantin?

J. S. 
Sí, però la majoria són soluci-
ons que han de venir de Ma-
drid i allà inverteixen el mínim 
possible per no quedar mala-
ment. 

L. D. 
Parlem de l’aeroport. Va ser 
un encert?

J. S. 
Sí. Però a vegades l’encert 
no és per avui mateix, sinó 
per l’endemà. No sabem com 
seran els avions de l’endemà. 
Està clar però que perquè si-
gui rendible necessitem un ae-
roport de càrrega i descàrrega 
i necessitem avions més grans 
i, per tant, 500 metres més de 
pista. El quid de la qüestió és 
que si exportem mercaderies, 
les empreses també en pu-
guin importar perquè el nego-
ci sigui rendible. 

L. D. 
Fa cinc anys que està previst 
el transport de mercaderies. 

J. S. 
El projecte de l’aeroport es 
va endegar durant els inicis 
de la crisi. Això cal tenir-ho 
en compte. Ara bé, mantenim 
que perquè sigui rendible ha 
de ser plataforma de càrrega 
i descàrrega. A Lleida anti-
gament només hi havia blat, 
olivers i vinya, i ara s’ha trans-
format en fruita. Per què no 
podem tornar a transformar 
el producte per buscar nous 
mercats? La mateixa transfor-
mació que es va produir fa 
cinquanta anys pot produir-se 
ara. Mira, ara ja n’hi ha un que 
ven cireres a 1 euro. 

L. D. 
Si Catalunya esdevé inde-

El president 
de la Cambra 
de Comerç, 
Joan Simó, 
a la 
seu de la 
institució. 
Foto: Laia 
Dolcet
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pendent, es preveu un boi-
cot als nostres productes?

J. S.
No. A veure, de boicot sem-
pre n’hi ha hagut. Hi ha gent 
de fora de Catalunya que no 
ens pot veure. Jo m’he trobat 
a Sevilla un comerç on hi po-
sava que els catalans no eren 
benvinguts. Això ho he vist jo. 
D’aquests sempre ens en tro-
barem. Sempre s’ha parlat del 
boicot del cava però és molt 
poc. Nosaltres portem molt 
producte a la resta d’Espanya 
i està ben considerat, però 
és que nosaltres també som 
compradors. Som set milions 
de persones compradores. 
Comprem molts joguets i sa-
bates d’Alacant i sempre hi ha 
hagut una bona convivència. 
O vés a qualsevol  restaurant 
d’aquí i demana Somontano, 
que segur que en trobaràs. 

L. D. 
Com valores la reforma labo-
ral?

J. S. 
S’ha fet per a les grans em-
preses. Els ha anat bé perquè 
havien de fer un reajustament. 
L’empresa petita i mitjana, si 
ha pogut, s’hi ha afegit; rucs 
foren si no ho fessin. Però en 
els últims temps s’ha vist que 
els sindicats ja no demanen 
com abans perquè veuen que 
el gran sempre es menja el 
petit. Per moltes vagues que 
s’hagin pogut fer, ¿ha canviat 
res?

L. D. 
Parlant de reformes, ¿com 
valores la nova reforma fis-
cal? S’ha baixat el tipus im-
positiu a les empreses que 
facturen més de 10 ME. 
Això és el que necessitem?

J. S. 
Aquestes paguen un 3% o 
4%, mentre que l’empresa 
petita paga un 33%, o jo 
mateix, que estic jubilat, 
pago prop d’un 30%. Tot 
és propaganda electoral, 
recordem que es-
tem en un any 
electoral. De 
contractar 
personal, 
el pe-
tit em-
presari 
no en 
contrac-
tarà. I 
fixa’t en 
el que es 
treballa en 
diner negre. 

La gent 
enganya aquí 

i a d’altres 
països 

No crec que 
estiguem 

sortint de la 
crisi

Hi hauria 
d’haver més 

emprenedors

Davant les taxes impositives 
tan elevades, la ment de l’em-
presari opta per enganyar al 
fisc. Quant es treballa en ne-
gre a aquest país? Moltíssim! 
Cal mentalitzar la gent que 
cal pagar rigorosament els 
impostos.  

L. D. 
El problema és de recapta-
ció d’impostos? 

J. S.
El frau fiscal està permès a 
les grans empreses. De fet, la 
mateixa banca té empreses a 
Luxemburg, en lloc d’inten-
tar que la gent no defraudi 
amb uns impostos normals... 
No pot ser que Lleida tingui 
un dels impostos més alts de 
l’IBI. 

L. D. 
Però l’IBI és de l’Ajunta-
ment... 

J. S. 
Sí, sí, això és local. En el cas 
dels impostos generals, s’hau-
ria de fer un estudi en profun-
ditat per veure com fer que a 
la gent no els dolgui tant pa-
gar. El petit comerciant sem-
pre té l’espasa damunt però 
veu com les grans empreses 
que facturen milers de milions 
d’euros només paguen un 4% 
o se’n van a fora. Però la gent 
sempre enganya. Aquí i a d’al-
tres països. 

L. D. 
Quan arriba un emprenedor 
a la Cambra, què li dieu per-
què es tiri a la piscina?

J. S. 
Els emprenedors que arriben 
a la Cambra de Comerç els 
aconsellem tot el que podem.
Incentius no en podem donar 
però caldria fer-ho, sobretot 
durant els primers tres anys 
que un empresari inicia la 
seva activitat. Seria important 
donar ajudes en un inici per 
pagar els impostos i a l’hora 
de contractar personal. 

L. D. 
Quines qualitats ha de tenir 
un bon emprenedor?

J. S. 
Sobretot molta il·lusió i un 
bon projecte per defensar. 
Però necessita ajudes.  

L. D. 
Falten emprenedors?

J. S. 
Com a president de la Cam-
bra de Comerç, crec que són 
pocs, n’hi hauria d’haver més. 
De mitjana truquen a la porta 
uns 170 emprenedors l’any. 
Saps què crec que ha passat? 
Que ha vingut la democràcia 
i tothom s’ha volgut posar de 
funcionari. 

L. D. 
Estem sortint de la crisi?

J. S. 
Jo no ho crec. Veig una sor-
tida a llarg a termini. És pos-
sible que la tendència sigui 
anar a millor però només ho 
noten les grans empreses. Les 
PIME no palpen aquestes mi-
llores, si ho notessin es veuria 
reflectit en la disminució de 
l’atur perquè són grans cre-
adores de llocs de treball. A 
més, falta confiança per im-

pulsar el consum. Tant de 
bo enguany en sortim, 

però fa massa temps 
que ho espero. 

L. D. 
Una renda mínima 
garantida ajudaria?

J. S. 
No. Cal ensenyar a pescar i no 
quedar-se només en donar el 
peix. Per exemple, mirem on 
hi ha més atur, fem més ha-
bitatges, construïm més car-
reteres... El Govern hauria de 
veure on hi ha més possibili-

tats d’ocupació i impulsar la 
rehabilitació dels immobles i 
de les infraestructures, on hi 
va més mà d’obra.  

L. D. 
Quines mancances té Lleida 
a nivell econòmic?
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J. S. 
Al territori de Lleida ens fa 
falta més indústria. Aprofitant 
la potència del sector agroali-
mentari, podríem potenciar la   
indústria, amb fàbriques de 
sucs o melmelades. Ara bé, 
hi ha una falta notable de sòl 

industrial. 

L. D. 
I els polígons estan ben con-
dicionats?

J. S. 
N’hi ha un que està deixat de 

El polígon 
del Segre està 

deixat de la 
mà de Déu

Cap 
president 
cameral 

cobra un sou

la mà de Déu, que és el del 
Segre. Crec que no s’hi ha fet 
res des que es va inaugurar. 
No sé perquè s’ha deixat estar 
tant, no té ni aigua potable.

 L. D. 
El Govern de l’Estat planteja 

una llei de segona oportuni-
tat perquè els petits empre-
saris no hagin de fer front al 
deute si el negoci no funci-
ona. És una bona iniciativa?

J. S. 
Me’n ric, perquè això no ho 

faran. És propaganda barata. 
Això, si es fa, seria un èxit i la 
salvació pels petits i mitjans 
empresaris. La mentalitat es-
panyola no està com perquè 
aquesta llei tiri endavant. A 
EUA tu fracasses i no estàs mal 
vist, sinó que et valoren més. 
Aquí els bancs no t’obren ni la 
porta. 

L. D. 
Un canvi electoral pot ajudar 
a revertir la situació?

J. S. 
Canviar no fa polls, hi ha d’ha-
ver un canvi i que sigui per bé.  
Aquest “merder” que hi ha al 
partit socialista pot indicar un 
canvi de tendència i les terce-
res forces que pugen poden 
capgirar molt la situació.

L. D. 
La tasca de president de la 
Cambra, està remunerada?

J. S. 
Sempre m’he sentit dir “tu 
rai, que estàs a la Cambra”. 
El cert és que nosaltres, tant a 
la COELL com a la Cambra de 
Comerç, no hi ha ningú que 
cobri cap sou. Cap president 
cameral, dels 88 que hi ha en 
el conjunt d’Espanya, cobra 
una remuneració per aques-
ta tasca. Com a molt, a les 
grans ciutats com Barcelona i 
Madrid sí que poden tenir un 
cotxe oficial. 
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 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Champions League ha tor-
nat. Cada jornada de Primera 
Divisió genera nombroses no-
tícies. A més, tothom coneix 
com és la vida d’un futbolista, 
però molt pocs saben com és 
la d’un àrbitre. Per aquestes 
raons, decideixo parlar amb 
Xavier Estrada, qui amb 39 
anys és el col·legiat lleidatà 
més internacional.

ÒSCAR BUETAS
El nens somien en ser futbo-
listes, però tu acabes sent 
àrbitre. Com s’arriba a ser 
col·legiat?

XAVIER ESTRADA
A diferència d’altres com-
panys que ja tenien a un fa-
miliar àrbitre, la meva arri-
bada va ser diferent. Jugava 
al Moalex de futbol sala i un 
company de l’equip em va co-
mentar d’anar al Comitè d’Àr-
bitres i fer el curs. Tenia 20 
anys i estava a la universitat, 
així que vaig compaginar els 
estudis de Treball Social amb 
el futbol sala i l’arbitratge.

Ò. B.
T’imaginaves que arribaries 
al nivell actual?

X. E.
Ni molt menys. En un inici va 
ser per divertir-me i una ma-
nera de guanyar uns diners, 
perquè estava estudiant. Es-

Xavier
Estrada

Coneixem 
com és 
l’àrbitre 
lleidatà 
més inter-
nacional, 
el qual 
parla de 
la seva 
professió, 
de com va 
arribar-hi i 
de l’actual 
salut 
del futbol 

tava vinculat al futbol, que 
m’agradava, i em permetia 
pagar-me els meus estudis.

Ò. B.
Per curiositat, en aquell 
moment sabies que Andreu 
Molina Segovia va ser el pri-
mer en arbitrar en la màxi-
ma categoria el 1970?

X. E.
Em sonaven noms com el 
d’Andreu Molina, però en 
aquell moment, a nivell cata-
là, no tenia un gran coneixe-
ment del món de l’arbitratge, 
perquè era un treball que mai 
abans m’havia plantejat. Vaig 
arribar d’una manera circums-
tancial i si no hagués estat pel 
meu company difícilment ha-
gués optat per ser àrbitre. 

Ò. B.
Tothom coneix com es pre-
paren els jugadors, ¿però 
com ho fa un àrbitre?

X. E.
Hi ha poca diferència amb la 
preparació que pot tenir un 
equip de futbol. Però la me-
todologia de molts equips es 
basa en fer un treball físic du-
rant la setmana amb la pilota, 
que és el que a nosaltres ens 
falta. Tenim una preparació 
física important, ja que hem 
d’estar preparats pels partits 
de màxim nivell, però haurí-
em de potenciar  més l’entre-
nament amb jugadors.  

Ò. B.
Com es millora això?

X. E.
A més de treballar el físic, si-
mulant situacions probables 
de joc en un camp amb juga-
dors. Per fer això caldria més 
implicació del clubs. Cal pen-
sar també que treballar amb 
un equip de futbol està molt 
bé, però el handicap és que 
depenent de les edats tre-
ballar segons què és positiu, 
però en quant a ritme de joc 
no té res a veure el nivell pro-
fessional amb l’amateur. Hi ha 
coses que canvien, com les 
transicions del joc.

X. E.
Tens la sensació que tothom 
recorda més les errades que 
dels encerts?

N. E.
Porto 18 anys arbitrant i no 
he llegit, sentit o escoltat mai 
que a un àrbitre se l’hagin 
agraït els encerts que ha tin-
gut. En canvi, se l’ha recordat 
per aquell penalti que no ha 
xiulat, per aquella jugada que 
no ha vist o per l’errada que 
ha comés. 

Ò. B.
Això afecta?

X. E.
A mesura que passen els anys 
i les categories, vas acumu-
lant una experiència, ho vas 
assimilant i acaba formant 
part de la teva feina, per això 
no li dónes importància.

Ò. B.
Quan un àrbitre rep insults 

en un camp, què sent?

X. E.
Al principi t’afecta, sobre-
tot quan arbitres per primer 
cop o ets àrbitre des de fa 
poc temps. Els insults no te-
nen cap tipus de justificació i 
menys quan abans de pren-
dre una decisió ja t’estan in-
sultant pel simple fet de ser 
l’àrbitre. De fet, em cau la 
cara de vergonya en veure 
l’actuació de certs pares. A 
mesura que agafes experièn-
cia, et centres en la feina i fo-
calitzes l’atenció en el terreny 
de joc i els jugadors. A més, 
en el futbol base és més fà-
cil saber qui t’està dient què i 
no només és el fet que pugin 
estar insultant l’àrbitre, sinó 
que pot estar increpant un 
jugador rival, i és lamentable. 
Tot i que hem avançat i la Fe-
deració està posant eines per 
evitar-ho, fa llàstima. Tinc un 
fill de tres any i em plantejo 
si el dia de demà m’agradarà 
que jugui a futbol, encara que 
ho triarà ell.  

Ò. B.
Quan la teva dona escolta 
els insults que van dirigits 
contra tu, què opina?

X. E.
Sempre m’ha conegut com a 
àrbitre. La meva vida a nivell 
professional, com a àrbitre, 
la viu amb mi i sap el que és. 
El més important és que no 
acabis perdent ni un instant 
del teu temps contemplant 
aquest tipus de situacions. 

Has de focalitzar la teva feina 
en allò que t’importa.

Ò. B.
És fàcil saber-ho portar?

X. E.
Quan un és professional i allò 
que estàs fent et realitza com 
a persona és fàcil, és com una 
cosa innata. 

Ò. B.
Tu també arbitres a cate-
gories base. Amb què et 
quedes, amb aquestes cate-
gories o amb l’alt nivell de 
Primera Divisió i Champions 
League?

X. E.
Amb el futbol base, per una 
raó, perquè m’ho ha donat 
tot, poder estar vestit d’àrbi-
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tre, i és on s’aprèn. El nivell 
professional és bonic, perquè 
és la competició pura i dura, 
però no té res a veure ni a ni-
vell futbolístic ni arbitral. 

Ò. B.
Al desembre vas ascendir a 
la categoria First. Com s’ar-
riba fins aquí?

X. E.
No és gens fàcil. Suposa sacri-
fici i invertir moltes hores en 
la preparació física i tècnica, 
a més de trobar una balança 
a nivell familiar i professional 
i d’estar-te de moltes coses. 
D’altra banda, veus que un 
dels teus objectius s’ha com-
plert i és la resposta a la feina 
feta fins al moment. Aconse-
guir-ho et compensa més en 
el sentit de seguir en la ma-
teixa línia i intentar millorar 
en aquells apartats que creus 
que són millorables, a més de 
saber que no he tocat sostre 
i encara em queda un llarg 
recorregut. També és una ma-
nera de sentir-me viu, amb 
les mateixes ganes de tirar en 
davant, perquè quan això no 
passi és millor que em plante-
gi fer una altre cosa.
  

Ò. B.
Quin és el teu sostre?

X. E.
Aquesta és la meva sisena 
temporada a Primera Divisió 
i he aconseguit l’ascens a la 
categoria First, però encara 
em queda una categoria per 
davant a nivell internacional 
que és Elit. Serà complicat 
arribar-hi, perquè per prime-
ra vegada en la història hi ha 
quatre àrbitres espanyols en 
el màxim nivell, la qual cosa 
vol dir que la UEFA ens es-
tan valorant molt bé. El meu 
objectiu ha de ser seguir es-
calant posicions. La categoria 
First permet xiular a Champi-
ons a nivell de fase de grups 
i Europa League, mentre que 
en Elit pots arbitrar qualsevol 
partit de Lliga de Campions, 
Eurocopa o Mundial. Quan 
estava lluny no em marcava 
això, sinó que el que tenia 
clar és que volia gaudir, però 
a mesura que vas pujant aug-
menta paral·lelament el teu 
objectiu. Ara intento tenir 
dues carreres paral·leles, la 
de nivell nacional i internaci-
onal, i han d’anar lligades. Per 
un àrbitre, el màxim somni 
es poder xiular una final de 
Champions o un Mundial.

Ò. B.
La UEFA i la Federació Es-

panyol de Futbol són estric-
tes amb les actuacions arbi-
trals?

X. E.
En cada partit estem valorats 
per un exàrbitre que a nivell 
de UEFA es coneix com ob-
server i en l’àmbit nacional 
es diu informador. Aquest fa 

una avaluació de tot l’equip 
(àrbitre principal, assistents 
i quart àrbitre). També ana-
litza aspectes tècnics, físics 
i personalitat, jugant amb el 
handicap que ell pot mirar les 
repeticions a la televisió i va-
lorar, cosa que nosaltres hem 
de decidir en mil·lèsimes de 
segon.

Ò. B.
És difícil prendre decisions 
en tan poc temps?

X. E.
Perquè puguis decidir en mil-
lèsimes de segon has d’estar 
actualitzat a nivell tècnic. Ha 
de ser com un automatisme i 
davant d’una situació has de 
respondre immediatament. 
En definitiva, hem d’estar 
preparats per treballar sota 
pressió, ser grans gestors del 
terreny de joc on resoldre 
situacions i conflictes entre 
jugadors, així com altres cir-
cumstàncies que poden pas-
sar. No és gaire diferent d’una 
feina a qualsevol empresa, 
encara que a nivell mediàtic 
té més repercussió.

Ò. B.
És fàcil saber portar aquesta 
pressió pública?

X. E.
Crec que sí, perquè no em 
considero famós i es total-
ment circumstancial. Per arri-
bar he hagut de treballar amb 
la màxima dedicació i profes-
sionalitat possibles.

Ò. B.
Tothom sap el que cobren 
els futbolistes d’alt nivell, 
però un àrbitre pot viure 
d’aquesta feina?

X. E.
Es pot viure, però estem molt 
lluny del jugador pitjor pa-
gat de Primera Divisió. Però 
la nostra gran problemàtica 
és que, encara que ens pre-
parem professionalment, no 
estem reconeguts a nivell 
professional. És a dir, així com 
un jugador té un contracte 
de treball, nosaltres no tenim 
un contracte laboral, ni Segu-
retat Social, ni atur. Tinc una 
dedicació exclusiva a l’arbi-
tratge, però a nivell laboral 
no estem reconeguts com a 
tal, i això vol dir que hi ha un 
afegit de pressió. A diferèn-
cia d’un jugador, això fa que 
et planifiquis la teva vida es-
portiva molt poc i cada dia és 
una final. S’ha de pensar que 
estem valorats per cada partit 
que fem i la nostra classifica-
ció depèn de la mitja de les 
notes de cada enfrontament. 
Dels vint àrbitres que estem 
a Primera Divisió, tenir males 
notes t’apropa a estar entre 
els dos últims, que són els 
que perden la categoria. És la 
competència pura i dura.

Ò. B.
S’està treballant per millo-

rar aquesta situació?

X. E.
La Federació i el Comitè d’Àr-
bitres estan treballant. Ha 
millorat si ho comparem amb 
vint anys endarrere. El futbol 
i l’arbitratge han canviat. Els 
pilars de l’arbitratge actual 
no tenen res a veure amb els 
de fa una anys. No és fàcil de 
resoldre, però crec que en un 
futur no molt llunyà s’aconse-
guirà.

Ò. B.
Això no et permet planifi-
car-te el futur?

X. E.
El tòpic que diuen els entre-
nadors d’anar partit a partit 
està ben dit a nivell arbitral.

Ò. B.
En ocasions, esteu consi-
derats del que com els cul-
pables del que succeeix al 
camp quan en realitat no és 
així. Quan sortiu del terreny 
de joc quina sensació teniu?

X. E.
Si ets prou crític amb tu ma-
teix, en la visió de millorar les 
teves actuacions, saps pel teu 
feeling i interior si has tingut 
una bona actuació, no et cal 
veure una repetició. A nivell 
professional, com que hi ha 
tants mitjans abocats, és fàcil 
veure qualsevol situació en la 
qual pugis tenir un dubte.

Ò. B.
I quan veus una repetició en 
la qual t’has equivocat?

X. E.
Has d’entendre que errors 
sempre n’hi haurà. Com més 
d’hora sàpigues gestionar 
això, més sabràs caminar rà-
pid. Has de dedicar el temps 
al que realment és important, 
que és controlar tot allò que 
està al teu abast. És cert que 
quan veus l’error l’has d’ana-
litzar, però si veus que has 
seguit el protocol adequat el 
millor és mirar endavant.

Ò. B.
Com s’arribar a aquest 
punt?

X. E.
Depèn de la persona. Cal 
esmentar que es tracta d’un 
aprenentatge que va trans-
corrent durant els teus anys 
com àrbitre, a part de la cate-
goria en la qual estàs. S’ha de 
tenir clar que forma part de la 
nostra feina i s’ha d’intentar 
minimitzar l’error.
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No estem 
reconeguts

a nivell 
professional

Ò. B.
Recordo que 
en un Real 
Madrid-Al-
meria vas 
expulsar 
C r i s t i a -
no Ro-
naldo, el 
2009. Era 
la primera 
vegada que 
expulsaven al 
portuguès. Mo-
lesta el fet que és re-
cordi més aquesta acció que 
altres?

X. E.
Hi ha equips i jugadors molt 
mediàtics a nivell mundial. 
Però nosaltres prenem mol-
tes decisions en un partit i 
aquesta va ser una més, d’un 
dels molts partits dels que he 
xiulat a Primera Divisió. Si et 
sóc sincer, en aquest sentit no 
perdo ni un segon en els mit-
jans de comunicació, perquè 
a mi m’interessa que em va-
lori algú que sàpiga de regles 
de joc, com pot ser un infor-
mador o un observador, i no 
l’opinió d’una persona que no 
en sap o, si més no, no té la 
capacitat per aplicar-les al ter-
reny de joc ni és especialista.  

Ò. B.
Llavors, Cristiano Ronaldo 
és un jugador més dels que 
hi ha al terreny de joc...

X. E.
Com qualsevol futbolista dels 
22 que hi ha sobre la gespa. 
Per mi mereix el mateix res-
pecte un jugador de l’AEM 
SE, per posar un exemple, 
que un de Primera Divisió. 
I qui diu un jugador, també 
parla d’un entrenador.

Ò. B.
Per cert, com està l’arbitrat-
ge a Catalunya?

X. E.
Posarem que bé, i espero que 
en poc temps estigui molt bé. 
Dic que bé perquè en 18 anys 
que porto a Primera Divisió 
mai hi ha hagut més de dos 
àrbitres d’aquí a Primera i al-
guns anys només hi havia ha-
gut un, i feia 21 anys que no 
hi havia cap internacional. Hi 
ha recorregut per fer. I molt 
bé perquè a la delegació de 
Lleida hi ha molt bona base, 
amb nois i noies que com-
paginen jugar a futbol amb 
l’arbitratge. Tenim gent amb 
una bona edat per tenir una 
carrera arbitral important, i si 
treballen tindran la seva opor-

tunitat per 
fer coses 

i m p o r -
tants.

Ò. B.
Hi ha 
j u g a -
d o r s 

q u e 
compa-

ginen el 
fet de ser 

futbol istes 
amb ser àrbi-

tres. Això demostra 
que hi ha hagut una evolució 
també en la mentalitat dels 
futbolistes...

X. E.
Abans era difícil que un juga-
dor entrés en el Comitè d’Ar-
bitres i que compaginés les 
dues coses, perquè es veia 
el col·lectiu arbitral com una 
cosa fora dels terrenys de joc. 
Avui en dia, afortunadament, 
hem pogut traspassar aques-
ta línia i m’atreviria a dir que 
el 70% de la gent que s’apun-
ta són jugadors de futbol. 
Això vol dir que els futbolis-
tes entenen la faceta arbitral i 
ho veuen com altra opció sinó 
poden progressar dins de la 
seva carrera futbolística.

Ò. B.
Però què s’ha de millorar?

X. E.
A nivell arbitral hi ha molta 
millora a fer. Hi ha una vessant 
psicològica que s’ha treballat 
molt poc. És cert que a nivell 
professional tens més mitjans, 
però en l’àmbit de la base és 
important treballar el físic i 
l‘apartat tècnic, alhora que 
treballar aquest aspecte. A 
cap àrbitre se li explica com 
gestionar un conflicte durant 
o després d’un partit, sinó 
que els acaba resolent per la 
seva experiència. També s’ha 
de preparar més la concentra-
ció, els nervis o la pressió.

Ò. B.
Fent un salt a l’àmbit inter-
nacional, ha tornat la Cham-
pions. És fàcil arbitrar a la 
Lliga de Campions?

X. E.
Sí. Els jugadors que estan a 
nivell de Champions són molt 
més tècnics, tenen més habi-
litats i el sistema de joc que 
utilitzen provoca que hi hagi 
menys interrupcions. Per tant, 
l’àrbitre intervé en situacions 
puntuals. A menys aturades 
del joc, més facilitat tens de 
no cometre un error i les xiu-

lades són de qualitat. A nivell 
amateur és diferent, perquè 
es tracta d’aplicar i la gent co-
mença a interpretar les regles 
de joc, quan abans només les 
havia llegit en un llibre.

Ò. B.
Quan comença un partit, ja 
pots intuir qui guanyarà?

X. E.
En noranta minuts pot passar 
de tot. L’àrbitre planifica més 
enllà que un entrenador, per-
què pensa que un partit pot 
anar per un camí o un altre, a 
més de qualsevol situació.

Ò. B.
Per curiositat, perquè hi 
haurà gent que no ho sabrà. 
Com us designen?

X. E.
Hi ha un Comitè de Designa-
ció format per tres persones, 
que són el president del Co-
mitè d’Àrbitres, una persona 
procedent de la Lliga i una 
persona que fa de vincle en-
tre la Lliga i la Federació. Són 
ells els que acaben designant 
els àrbitres per cada partit.

Ò. B.
D’altra banda, en les últimes 
setmanes s’ha parlat de ju-
gadors que han cobrat uns 
diners procedents d’altres 
clubs. Quan surt una noticia 
d’aquestes, pots arribar a 
pensar que vas veure alguna 
cosa estranya al camp?

X. E.
Confio en la justícia i en els 
organismes que investiguen 
aquestes situacions. Nosal-
tres ens dediquem a aplicar 
les regles de joc i tot el que 
sigui fora d’allò esportiu no es 
competència nostra. Evident-
ment, tal com marca la UEFA, 
si veiéssim qualsevol indici o 
cosa estranya ho hem de de-
nunciar. Però la veritat és que 
moltes vegades no saps què 
pot passar.

Ò. B.
Són més influenciables els 
jugadors que els àrbitres?

X. E.
Un àrbitre és l’autoritat mà-
xima en el terreny de joc. Té 
tota la responsabilitat, està 
representant un organisme 
molt important com és la Fe-
deració Espanyola de Futbol i 
si és internacional la UEFA i la 
FIFA. Ha de gaudir del partit i 
del seu desenvolupament.



Cultura musical 
en 8 bits
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El ‘chiptune’ o ‘música en 8 bits’ està 
guanyant adeptes, sobretot entre els 
nostàlgics, gràcies als sons que recorden 
les bandes sonores de videojocs mítics

Cultura musical 
en 8 bits
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Els més nostàlgics recordaran 
la Game Boy de Nintendo i la 
Master System de Sega, que 
van marcar una generació. De 
fet, han quedat per a la pos-

teritat les bandes sonores del 
Mario Bros i del Sonic. Però, 
avui, les videoconsoles que 
van ser un referent a principis 
dels 90 han reaparegut com a 
instruments musicals potents. 
És el que es coneix com a 
chiptune o música en 8 bits i 
ha atret nombrosos adeptes.
Els inicis es poden establir 
quan es va començar a fer 

música electrònica amb chips 
de so de 8 bits i en ordinadors 
com l’Amstrad. L’evolució de 
la tecnologia va ser paral·lela 
a la de la música. Així, el chip-
tune va començar a finals dels 
90 amb publicacions a Inter-
net i gent que experimentava, 
però va ser sobretot a partir 
del 2001, germinant-se a Es-
tocolm, quan el corrent es va 

consolidar, escrivint un nou 
capítol en el llibre de la mú-
sica.
“És tornar a uns sons molt 
característics, però d’una ma-
nera més artística”, manifesta 
el videojòquei lleidatà Da-
vid Cabestany, conegut com 
VJ_Psycho. En aquest sentit, 
afegeix que “agafem els lí-
mits que hi ha per crear, tant 

musical com visualment”. De 
fet, els seus fidels treballen 
durant hores modificant vide-
oconsoles que poden arribar 
a tenir fins a deu anys.
Per la seva banda, el produc-
tor ilerdenc David Hervera, 
conegut com a 4DBoy, reco-
neix que la gent implicada, 
en part, “busca recuperar els 
moments que vam viure de 
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joves o petits. És un retorn al 
passat estant en el present”, 
encara que hi ha qui arriba 
per curiositat. “És una cultura 
en la qual pots crear qualse·
vol gènere musical, però sem·
pre a través dels filtres musi·
cals establerts. Per a aquesta 
raó, es fan tallers i xerrades, 
ja que les possibilitats són 
il·limitades”, afegeix Cabes·
tany.

Una consola modificada
Per fer música és necessari 
modificar la consola de joc i 
aquest procés d’adaptació 
als nous requisits requereix 
d’hores. La videoconsola es 
desmunta i es neteja bé; es fa 
la corresponent modificació 
per millorar l’àudio, per treu·
re més potencia de sortida i 
eliminar el so de fons, 
i es modifica la 
pantalla per·
què tingui 
millor il·
luminació. 
Fins i tot, 
es pot 
instal · lar 
un chip 
que modifi·
qui la música 
i augmenti les 

freqüències baixes. A partir 
d’aquí, hi ha un gran ven·
tall de possibilitats, explica 
el productor aragonès amb 
fortes vinculacions a Lleida 
Carlos Salgado, qui té el nom 
artístic de Charly Tronik. Fi·
nalment, es posen connectors 
per a la taula de mescles. 
Per altra banda, tots treba·
llen programant un cartutx 
a través d’un software que 
permet controlar·ho, conver·
tint la consola portàtil en una 
espècie d’ordinador i amb els 
quatre sons bàsics amb què 
es fan combinacions i, inclús, 
se’ls hi pot donar forma, con·
figurant una sèrie de patrons 
que el facin més característic. 
“Aprofites la tecnologia ob·
soleta i amb les seves limita·
cions fas combinacions, com·

posant cançons des de 
zero”, argumenta 

Hervera. 
Tot i així, una 

de les coses 
més atracti·
ves és que 
les consoles 
antigues te·
nen un preu 

baix, ja que 
els venedors 

d e s c o n e i x e n 

la gran demanda que s’es·
tà generant. “És una mane·
ra d’aprofitar la tecnologia 
obsoleta per renovar l’esce·
na musical, a més de lluitar 
contra el consumisme des·
mesurat”, expressa Salgado. 
En aquest sentit, Cabestany 
afirma que “mai s’han explo·
tat al màxim les tecnologies. 
Un model antic pot abastar 
més del que podem imaginar. 
La gent no emprèn al 100% 
la tecnologia, però també és 
cert que per fer·ho has de ser 
professional”.

Els concerts, únics
Si crear música ja pot esdeve·
nir una experiència única, po·
der·la portar a un concert és 
un fet inoblidable. En el chip-
tune, els concerts són únics 
i la música va acompanyada 
de les projeccions visuals. “És 
important que tot estigui ben 
unit”, argumenta Cabestany. 
De fet, tot el que es veu i 
s’escolta és en directe i al mo·
ment, en temps real. Per tant, 
no hi ha dos concerts iguals.
També es curiós veure al pro·
ductor musical en acció. Pot 
donar la sensació que estan 
jugant com tantes vegades 
han fet els aficionats als vi·

Converteixen 
les consoles en 

instruments 
musicals molt

potents
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deojocs, però en realitat es-
tan creant música amb una 
consola de joc que pot anar 
acompanyada de sintetitza-
dors i altres aparells. “El pro-
grama o cartutx sempre és 
present, perquè és la nostra 
eina de creació. A temps real 
vas disparant els clips d’àudio 
que t’interessa en funció del 
moment i el criteri”, comenta 
Hervera. Salgado afegeix que 
“és un moment irrepetible”.
Tot i així, Cabestany denuncia 
que “ens hem trobat portes 
tancades a l’hora de voler fer 
un concert per la ignorància 
de no saber què és el chiptu-
ne. La gent està poc oberta 
a un so estrident i allò que 
no han escoltat acostumen 
a rebutjar-ho. Costa obrir-se 
camí, però per sort, això està 
canviant”. 
Malgrat tot, els tres neguen 
que tinguin enveja envers 
deejays reconeguts, com pot 

ser David Guetta, 
ja que el públic 
al que es diri-
geixen és di-
ferent. “Nos-
altres el que 
volem és di-
fondre i que 
la gent valori 
el que estem 
fent, ja que és 
un art més, una al-
tra manera d’expres-
sar, intentant que el públic 
sigui més comprensible”, diu 
Salgado.

Internet, una peça clau
Per altra banda, Internet s’ha 
convertit en el gran aliat dels 
adeptes al chiptune, sobretot 
en la difusió de coneixements 
i saber què es fa. “Com a pro-
motor de la cultura, un cop 
fet el projecte penjo el tuto-
rial a la xarxa perquè qui ho 
vulgui fer ho tingui més fàcil”, 
apunta David Cabestany. 
A més, Hervera comenta 
que “hi ha una gran germa-
nor perquè ningú cometi els 
mateixos errors i vagi més 
enllà. Així s’aconsegueix un 
bon feedback entre els nous 
i els veterans. A Espanya som 
pocs, encara que estem crei-
xent, i ens ajudem. És agraït, 
fins i tot, amb la gent de l’es-

tranger, perquè 
intentem que 

es mantin-
gui el bon 
a m b i -
ent”. Així 
doncs, és 
e v i d e n t 
que el 

c h i p t u n e 
o música en 

8 bits és cada 
cop més cone-

guda “i encara queda 
molt per fer. S’acaba de tren-
car la closca de l’ou i donarà 
de què parlar. Està creixent 
de manera considerable, sent 
més professional i accessible, 
com demostra el fet que hi 
ha gent molt bona”, indica 
Cabestany. Salgado recorda 
que “quan vaig començar em 
van tractar de friki”. Per tant, 
encara que actualment són 
pocs, ja hi ha persones que 
aconsegueixen beneficis del 
que produeixen, a més de 
gaudir amb allò que fan.

El punt de partida
La nostàlgia va fer que molts 
dels protagonistes del chip-
tune arribessin a un món en 
expansió. Carlos Salgado n’és 
un clar exemple, ja que des-
prés de comprar-se una Game 
Boy i buscar-ne més per col-
leccionar, en va trobar per In-
ternet de modificades. “Vaig 
veure un vídeo en què feien 
música i una cosa va portar a 
l’altra fins arribar a la música 
en 8 bits”. Com a anècdota, 
“mai havia anat a concerts 
de grups que m’agraden a 
Barcelona, però per veure a 
4DBoy ho vaig fer”.
Altres ja estaven vinculats al 
món de la música, com Da-
vid Hervera, procedent del 
hip hop, i després de des-
cobrir-ho a Internet, “vaig 
començar amb programes 
d’ordinador. Un cop vaig tenir 
una Game Boy i tot el materi-
al vaig introduir-me més”.
Però, no només de música viu 
el chiptune. Això ho sap molt 
bé el videojòquei lleidatà Da-
vid Cabestany, un referent en 
el panorama dels 8 bits. “Fa 
uns cinc anys, vaig voler ex-
trapolar el que es feia a les 
arts plàstiques a la música, 
fent arts visuals fora de les ex-
posicions o festivals. Parlant 
amb 4DBoy vam dir de fer 
una cosa visual, “introduïnt la 
filosofia del ciberpunk al món 
dels visuals. És molt anàrquic 
a l’hora de jugar i cada actua-
ció és irrepetible”. 

Cada concert 
és únic, ja 

que tot es fa 
a temps real i 

en directe 

VJ_Psycho, 4DBoy 
i Charly Tronik 
s’han fet un lloc 
dins l’escena mu-
sical dels 8 bits. 
Foto: D. H. / D. C. 
/ C. S.

Dades a tenir en compte
 Programes utilitzats per produir:
 LSDJ (Little Sound DJ), creat per Johan Kotlinski.
 Nanoloop, creat per Oliver Wittchow.
 Punts de referència:
 Netlabel LOWTOY (www.lowtoy.com).
 A Facebook, el grup Chiptune España.
 Botigues on comprar material:
 Nonfinite Electronics.
 Kitsch Bent.
 Thursday Customs.
 Festivals de Chiptune a nivell estatal:
 Chipsters Fest (Madrid).
 Lowtoy Festival (Barcelona).
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la teva 
opinió és 

important

Compromesos 
amb una nova 
política amb els 
valors de sempre

A l’actual i duríssima crisi 
econòmica que vivim, s’hi 
suma una flagrant crisi so-
cial i de valors que ha fet 
que l’opinió generalitzada 
de la ciutadania vers la po-
lítica i les persones que es 
dediquen a la cosa pública 
sigui d’engany, de descrè-
dit, creant una desafecció 
supina i una desconfiança 
vers aquells representants 
públics.
A tot això, se li suma una 
sensació generalitzada que 
tot està envoltat de corrup-
ció, afegint-hi la irrespon-
sabilitat, la demagògia i el 

populisme per part d’alguns 
partits i polítics, formacions 
i moviments socials, que 
han provocat un augment 
en les previsions electorals 
de partits amb propostes 
radicals que són de dubtosa 
viabilitat i compliment.
Anem sumant més descon-
fiança al descontentament 
de la ciutadania afegint, 
per exemple, espectacles 
que intenten fer un escarni 
públic en comissions d’in-
vestigació parlamentàries 
on es demana la comparei-
xença d’un president de la 
Generalitat -que, per cert, 
atén ràpidament la petició 
i compareix, dóna la cara 
en un exercici honorable 
de transparència, no com 
d’altres polítics que plan-
ten i menyspreen el Parla-
ment de Catalunya- per a 
què els altres polítics facin 
de jutges i facin acusacions 
molt greus atenent-se a in-
formacions periodístiques. 
Se’n recorden ben poc de 
tu, Montesquieu! Aquests 

espectacles només fan que 
degradar la política, minven 
la confiança i produeixen 
una ombra de sospita sobre 
tot i sobre tots.
Crec sincerament que la ge-
neralització que a vegades 
es fa no atén a la realitat. I 
aquelles persones que mili-
tem en partits polítics, i més 
encara si tenim alguna res-
ponsabilitat dins d’aquests 
o en institucions, hem de 
ser capaços de transmetre 
que la política està al ser-
vei de les persones i no a 
l’inrevés. Sense persones 
no hi ha comunitat i sense 
comunitat no hi ha nació. 
Així ho creiem fermament 
des d’Unió de Joves i des 
d’Unió Democràtica per 
construir un nou futur per a 
Catalunya, i partim des de 
la nostra vessant humanista 
i socialcristiana que carac-
teritza el nostre projecte 
ideològic. Creiem que s’ha 
de continuar treballant amb 
rigor, responsabilitat, trans-
parència i, també, des de la 

vocació de servei, el com-
promís i la proximitat amb 
les persones. Com sempre 
hem fet!
Per tant, és important desta-
car i transmetre a les “noves 
fornades” de joves, inde-
pendentment del seu color 
polític i de la seva ideolo-
gia, que l’opinió generalit-
zada i allunyada pot ser que 
no sigui la que més s’apropi 
a la realitat i treballar per 
refer la credibilitat i la confi-
ança en la cosa pública i en 
la política. I, per altra ban-
da, refermar que si volem 
un futur millor per al nostre 
país, hem de treballar tots 
junts des del convenciment 
que no són moments d’uni-
lateralitats ni de viatges en 
solitari amb la finalitat d’au-
tocomplaure’s i treure’n un 
rèdit partidista. Encara que 
això sigui legítim, el país 
necessita una mirada més 
profunda i de futur. L’am-
bició personal o partidista 
no ha de superar l’ambició 
de país. És moment de tre-

ballar conjuntament des de 
la política per un futur mi-
llor per al nostre país i per a 
les persones que el confor-
mem. Els joves hi tenim un 
paper essencial per confor-
mar una nova política.
Vull reiterar que la visió ge-
neralitzada no ens tapi que 
la política, en la seva essèn-
cia més pura que és la que 
defensem, és vocació de 
servei a les persones, és vo-
luntat de canviar les coses 
per un futur millor, és el tre-
ball diari des de la respon-
sabilitat, el rigor i la trans-
parència, i és el compromís 
ferm amb els ciutadans.
Continuem i continuarem 
compromesos amb un nou 
futur i amb una nova po-
lítica conformats amb els 
valors que portem defen-
sant durant més de 80 anys 
d’història.

BORJA CERDÀ
SECRETARI GENERAL 

D’UNIÓ DE JOVES
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
No és país per a guapos
No ho dic únicament per mi, 
existeixen més individus en si-
tuacions tan dramàtiques com 
la meva, però ser tan guapo no 
m’ha comportat res més que 
problemes al llarg de la meva 
vida d’atractiu il·limitat. De ben 
petit, els companys de classe 
em marginaven per la meva in-
cipient bellesa, que posava  de 
manifest les meves virtuts fí-
siques i deixava en evidència 
les seves malformacions. Anys 
després, ja com a formós uni-
versitari, les noies més maques 
de la facultat s’allunyaven de 
mi en considerar-me totalment 
inaccessible. Ara, de gran, i di-

rigint de manera magistral el 
setmanari més prestigiós de les 
terres de Lleida, les dones em 
valoren tan sols pel meu cos es-
paterrant, la qual cosa deixa en 
un discret segon pla la meva ir-
resistible personalitat i superior 
intel·lecte. Tal com anunciava 
d’un bon començament, però, 
no sóc l’única víctima d’aquesta 
amarga marginació a la qual es-
tem sotmesos injustament i in-
justificablement els més guapos 
del globus terraqüi.
Brad Pitt, Tom Cruise, Jonnhy 
Deep, Leonardo DiCaprio o 
Bradley Cooper  són alguns dels 
meus semblants que també en 

pateixen les conseqüències. 
Cap d’aquests grans actors, al-
hora que d’atractiu indiscutible, 
no han aconseguit mai la preua-
da estatueta daurada. Els Pre-
mis de l’Acadèmia, més cone-
guts com a Oscar, menyspreen 
edició rere edició aquells que, 
dissortadament, han estat ferits 
per les fletxes d’Apol·lo, déu 
de la bellesa masculina. Fins i 
tot quan premien un dels nos-
tres, com va ser el cas de Matt-
hew McConaughey l’any passat 
per Dallas Buyers Club, ho fan 
per un dels papers menys afa-
voridors de la seva carrera. De 
nou, una dolorsa patacada per 

als meus germans de sang apol-
línia.
Així mateix, la matinada 
d’aquest passat dilluns Ameri-
can Sniper, llargmetratge dirigit 
per Clint Eastwood, s’apuntava 
com l’opció definitiva de Brad-
ley Cooper per endur-se a casa 
l’Oscar al millor actor, però s’ha 
quedat a les portes. De guapo 
a guapo, Bradley, et donaré un 
consell: intenta que et vegin 
més lleig del que ets, només 
així, triomfaràs. Si no, que ho di-
guin a Mariano Rajoy, Oriol Jun-
queras, Àngel Ros o Joan Reñé, 
entre d’altres No és país per a 
guapos...
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la teva 
opinió és 

important
Quin ha de ser el 
futur de la plaça 
del Mercadal?
S’acosten les eleccions munici-
pals, autonòmiques i estatals. 
Els partits tradicionals sembla 
que aniran a la baixa a causa 
de la crisi, entre altres motius. I 
també, alhora, nous partits s’in-
corporen a la política.
Fa uns dies, a la premsa de pa-
per de Lleida, un diari anuncia-
va que almenys 8 candidatures 
de partits concorreran a les 
eleccions de Balaguer.
Veig positiu l’aparició d’aquests 
nous partits, que reivindiquen 
la transparència, la lluita contra 
la corrupció i noves maneres de 
gestionar. 
El ressò de les diferents reivin-
dicacions fetes per escrit en 
aquest mitjà per diverses per-
sones han estat escoltades de 
la forma deguda i la majoria 
d’elles s’han posat en marxa, 
amb rapidesa i eficàcia per l’ac-
tual Ajuntament.
Per un Balaguer pròsper i de fu-
tur penso que li caldria potenci-
ar molt més el turisme, comerç 
de proximitat, i tot allò que en-
forteix la ciutat econòmicament 
com ara les fires, instal·lacions 
com el CEEI (Centre d’empre-
ses innovadores), Lapallavaca-
ra, hospital, el CAP i CAR (Cen-
tre d’alta resolució de salut).
Tanmateix, s’hauria d’obrir un 
debat ciutadà sobre el futur de 
la plaça del Mercadal, la plaça 
medieval porticada més gran 
de Catalunya, que compta amb 
una superfície d’uns 7.000 me-
tres quadrats (amb les parts 
porticades 9.875 metres).
El mercat dels dissabtes és un 
dels més importants de Cata-
lunya, i per això cal aprofitar 
aquest potencial per millorar 
el seu impacte, en especial en 
forma de turisme.

Per tot això crec que fer de 
vianants la plaça de la nostra 
ciutat, seria un cop positiu pel 
comerç i pel turisme a més que 
l’espai tindria un encant encara 
més especial del que té actual-
ment. També veuria positiu te-
nir un aparcament a la zona del 
centre, segons indica l’Ajunta-
ment en una planta soterrada 
a la plaça. Una empresa priva-
da s’ha interessat  a explotar el 
pàrquing, a través d’una con-
cessió que li faria l’Ajuntament.
La voluntat de progrés és la clau 
de l’èxit d’un Balaguer pròsper 
com desitgem els qui ens esti-
mem aquesta gran ciutat.
Però sempre amb una partici-
pació activa dels ciutadans, per 
fer un projecte comú.             

JOSEP M. CASTELLS

 

La gent de Lleida 
mereix respostes 
de la Paeria
L’alcalde de Lleida ha tancat 
la denúncia que el Comú va 
fer sobre les relacions entre la 
Paeria i la Caixa dient que es 
tractava d’un atac personal. En-
tenem que un alcalde que vetlli 
pels interessos de la ciutadania 
ha de donar resposta a qüesti-
ons que, lluny de ser cap atac a 
ningú, demostren amb proves 
que el govern actual fa políti-
ques d’esquena a la ciutada-
nia. La gent de Lleida tornem a 
assistir a un silenci inexplicable 
per part del batlle de la ciutat, 
com va passar fa uns dies amb 
el tema radars quan no va expli-
car per què ni la Paeria ni Arnó 
compleixen amb les obligaci-
ons d’invertir en seguretat vial 
la recaptació per sancions.
No és cert que, com consta 
als informes corporatius de la 
Caixa, vostè i la seua família 

van gaudir de més de 700.000 
euros de crèdit, targetes, límit 
de descobert i avals entre els 
anys 2006 i 2011? No és cert 
que, com vostè va acceptar al 
Ple de la Paeria de novembre 
de 2014, va percebre entre el 
2004 i el 2012, sumant les pri-
mes d’assegurança, un total de 
207.000 euros de la Caixa? No 
creu que hi ha un conflicte d’in-
teressos evident quan vostè, 
formant part de la Comissió de 
Control de la Caixa, vota al Ple 
de la Paeria a favor de contrac-
tar crèdits amb aquesta entitat, 
com el de 61 milions d’euros 
per a l’EMU que va aprovar al 
desembre de 2010? Per què 
va ometre els ingressos perce-
buts de la Caixa en la seua de-
claració d’activitats pel mandat 
2011-2015, un instrument que 
hauria de servir per fomentar 
la transparència? És cert, com 
figura al resum de declaracions 
de béns patrimonials de la Pa-
eria que l’any 2007 va adquirir 
més de 5.000 accions de Caixa-
Bank, quan era membre de la 
Comissió de Control? Si partici-
pava a la Comissió de Control 
com a part de les funcions de 
batlle de la ciutat, i ja té un sou 
d’alcalde de més de 5.000 eu-
ros mensuals, per què cobrava 
de la Caixa? No creu que hauria 
d’haver renunciat a aquests di-
ners de La Caixa o destinar-los 
a la Paeria o a qualsevol causa 
social? Per quin motiu el conve-
ni amb la Caixa, que mou més 
de 140 milions d’euros cada 
any, no ha passat pel Ple de la 
Paeria? No atempta això contra 
principis com els d’igualtat, no-
discriminació, proporcionalitat, 
objectivitat i transparència?
No dubtem que, en pro de la 
transparència que mereix la 
ciutadania de Lleida, l’equip de 
govern de la Paeria donarà res-
posta a aquestes qüestions.

SERGI TALAMONTE
COMÚ DE LLEIDA

Una nova Paeria per 
a una #NovaLleida
Per Europa corren aires d’indig-
nació i de ganes de canvi. No 
fa gaire, la voluntat popular de 
capgirar les coses va produir a 
Grècia un tomb polític radical, 
moguts per l’orgull i el desig de 
recuperar la dignitat com a po-
ble davant els abusos econòmics 
i el maltractament social dels qui 
dominen la Unió Europea, per 
crear un nou ordre de coses. 
Una nova Grècia.
També la gent de Catalunya es-
tem ferits en el nostre orgull i 
cansats dels abusos econòmics 
i els excessos polítics d’uns go-
verns espanyols corruptes. Abu-
sos i excessos que han envilit la 
política. Que han causat el pa-
timent de la gent, la pèrdua de 
drets socials, els constants atacs 
al sistema educatiu, els intents 
permanents d‘uniformització, el 
foment de l’especulació i el so-
breenriquiment dels més rics, la 
falta de transparència, la corrup-
ció...
També la gent de Lleida, com la 
de Catalunya, moguts pel desig 
de recuperar la dignitat, apos-
tem majoritàriament per crear 
un nou ordre de coses. Un nou 
país. Un nou país lliure de tots 
els llasts i totes les hipoteques 
que ens han fet indignar a tanta 
gent i que han fet trontollar els 
pilars mateixos del sistema de-
mocràtic.
La independència és l’únic camí 
per arribar a aquest nou país. 
Perquè massa vegades hem 
comprovat que amb Espanya no 
hi ha res a fer, que ens cal un nou 
estat, amb nous paràmetres: la 
independència és el canvi de 
debò. La fita són les eleccions 
del 27-S, que tenen una primera 
volta a les eleccions municipals. 
Perquè el nou país s’ha de cons-
truir des de la base, que són els 
municipis. Així que, per guanyar 
el nou país hem de guanyar la 

nova ciutat: la #NovaLleida.
#NovaLleida vol dir obrir camí a 
noves maneres de fer a l’Ajunta-
ment de Lleida que acabin amb 
l’opacitat i la falta de transparèn-
cia de l’actual equip de govern. 
Vol reemplaçar les polítiques 
efectistes per les efectives, que 
la Paeria deixi de controlar i 
fiscalitzar la gent i es dediqui a 
treballar per a ella, recuperant el 
sentit de servei públic. Perquè 
la justícia social i la qualitat de-
mocràtica siguin la divisa en la 
nostra actuació com a servidors 
municipals.
Heus aquí, per cert, que un vot 
emès en les eleccions municipals 
del 24 de maig pot tenir, si el sa-
bem aprofitar, un valor triple: el 
de la transparència i l’empodera-
ment de la gent, el de la justícia 
social i el de la independència. 
Per a ERC, cap de les tres coses 
individualment no serà possi-
ble sense les altres dos, perquè 
qüestió social i qüestió nacional 
són indissociables.
Parlem, en definitiva, de la #No-
vaLleida perquè, ara mateix, 
Lleida no va. No va com hauria 
d’anar. És per això que, des de 
la Paeria estant, volem renovar 
a millor la política lleidatana. 
Volem contribuir des de Lleida 
a la construcció d’un nou país 
independent. I una cosa molt 
important que també volem és 
que la nostra ciutat exerceixi el li-
deratge que els seus mandataris 
municipals no ha sabut explotar: 
hem de visualitzar, viure i experi-
mentar la capitalitat interior i, en 
la seua condició de tal, jugar un 
importantíssim paper perquè el 
nostre territori contribueixi de-
cisivament a vertebrar la nova 
república catalana.

CARLES VEGA
CANDIDAT D’ERC A LLEIDA
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Política
En l’àmbit polític falten 
tècnics, gent experta, 
persones que desta-
quin en el seu camp 
per la seva capacitat 
i coneixement. A la 
vista de l’actualitat els 
millors no hi són. Recor-
do ara fa un temps, parlava 
amb un d’ells, dels que te-
nen carnet, aptituds i estan 
ben significats, i li deia que 
em semblava que al seu 
partit els faltava gent de ni-
vell, d’aquella que és senzill 
identificar ràpidament. Ell, 
un polític expert i ben posi-
cionat, argumentava que als 
partits polítics no els agra-
den els independents. Con-
cretament afirmava que tots 
els partits tenen en comú 
el corporativisme, de forma 
que quan alguna cosa no 
funciona bé, o surt un es-
càndol, doncs el partit em-
para, tapa i protegeix. Casos 
sobradament coneguts per 
tots servirien d’exemple. Em 
va contar que els indepen-
dents, justament perquè no 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

tenen aquesta necessitat de 
submissió a la piràmide je-
ràrquica d’un partit, són més 
crítics a les veus de l’aparell, 
a la veu del superior que 
mana. Quan aquest tipus de 
polític comet un error, és rà-
pidament sacrificat, doncs 
és una persona que, encara 
que afí al projecte, no és un 
d’ells. Això és ben justifica-
ble i en part sembla lògic 
en una estructura piramidal, 
però és clarament mediocre, 
cosa que tampoc descobriré 
jo ara als lectors.
No obstant, això que sem-
blava tan corporatiu, aques-
ta defensa dels de la casa, 
darrerament està deixant de 
funcionar, i en tots els colors 
apareixen casos de gent que 

incompleix el pacte implícit 
de fidelitat entre gestors, 
fent la feina fàcil a la gent de 
l’oposició, quan n’hi ha. Lla-
vors la figura del polític in-
dependent recobra el sentit. 
Un país seriós no permetria 
mai que un representant de 
nivell tingués menys forma-
ció que qualsevol aprenent. 
De fet, hauria de ser obligat 
per llei que un polític tingués 
experiència laboral i recone-
gut prestigi en el camp que 
pretén dirigir. És absurd tenir 
un polític que necessita estar 
tot el dia envoltat de tècnics 
que li assessoren què ha de 
dir i fer. A més a més, per ser 
polític s´hauria d’exigir habi-
litats de lideratge, doncs el 
poble no és el seu ramat i no 
poden soltar aquelles frases 
èpiques de les quals es ve-
uen obligats a retractar-se el 
dia següent de dir-les. Hau-
ria de ser obligat tenir una 
sobrada capacitat oratòria i 
prudència. Estan els polítics 
obligats a llegir tot el que 
diuen? No saben expressar 

el que pensen sense haver 
de llegir? Quina mediocritat. 
I què dieu de parlar en an-
glès? Qualsevol alumne que 
estudia en una universitat ha 
de tenir competència en una 
llengua estrangera i resulta 
que gran part dels nostres 
polítics no son capaços a 
mantenir una senzilla con-
versa per telèfon sense tra-
ductor. Estem acceptant te-
nir polítics sense doctorats, 
ni els demanem que tinguin 
uns mínims d’estudis, ni que 
siguin àvids lectors amb una 
certa cultura general. I es 
clar, quan ho fan malament 
ens queixem.
Llavors llegeixo una perso-
na sensata que pregunta on 
és la generació política dels 
joves líders emergents, el re-
lleu, l’esperança. A Espanya? 
Doncs no, alguns dels que 
tenen estudis, doctorats, 
màsters i el B2 d’idioma han 
marxat a l’estranger. Amb 
confiança i lleialtat, aquests 
no seran mai els nostres re-
presentants al país.

 Acceptem 
polítics sense 
cultura general, 
doctorats ni uns 
mínims d’estudis

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

Busquem l’impossible
A la pel·lícula The boy 
next door, estrenada als 
Estats Units fa tot just un 
mes, Jennifer López in-
terpreta una professora 
d’institut acabada de 
divorciar que inicia una 
perillosa relació amb un 
alumne. En una escena, 
potser la més polèmica, el 
noi li regala un llibre per 
conquistar-la: una primera 
edició de la Ilíada, atribuï-
da a Homer, en tapa dura. 
La professora López se so-
bresalta: “Déu meu! És una 
primera edició? No puc ac-
ceptar-la, et deu haver cos-
tat una fortuna”. Arran d’ai-
xò, Abebooks, el web més 

popular de venda de llibres 
antics, rars i de segona mà, 
ha vist com la cerca “Ilíada, 
primera edició” se situava 
al capdavant del rànquing. 
El cas és que la Ilíada és un 
poema èpic que data del 
segle VIII aC, dos mil·lennis 
abans de la invenció de la 
impremta. De vegades, sen-
se saber-ho, busquem l’im-
possible.
Marta Camps vol transpa-
rència; Àngel Ros, lleialtat; 
els militants, votants i ciu-
tadans en general, digni-
tat. Després d’una dècada 
braç a braç al capdavant de 
la Paeria, com sol passar a 
palau, les acusacions creua-

des, els greuges i les mitges 
explicacions salten de sob-
te, per sorpresa, però amb 
retroactivitat. Ningú en sa-
bia res, ningú sospitava res, 
ningú havia denunciat res... 
fins ara. I el qui aixeca la lle-
bre ho fa per venjança o per 
treure’n benefici. Malaura-
dament, és un patètic vode-
vil al qual ja estem acostu-
mats.
Sense prendre partit, per-
què no s’ho val, sembla evi-
dent que a Lleida tothom 
busca l’impossible: no hi 
haurà transparència mentre 
els càrrecs públics s’escudin 
mútuament, sigui sota les 
mateixes sigles o no, i no-

més la demanin quan són 
fora del sistema que els em-
parava; no hi haurà lleialtat 
mentre no es demostri que 
un lideratge es guanya amb 
vots i suports, però també 
amb una exemplaritat dià-
ria, una gestió impecable 
i una confiança a prova de 
bomba per part de l’equip 
i col·laboradors; no hi hau-
rà dignitat mentre els llocs 
de responsabilitat estiguin 
ocupats per persones que 
no compleixen els requisits 
anteriors. Ras i curt.
Una altra cosa: si encara no 
heu vist Birdman, us esteu 
perdent una comèdia que sí 
val la pena.
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Ara a gaudir-los, 
eh!

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Un plat de 
pasta

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Feia un any que ens havíem 
casat, els dos treballàvem i 
vam decidir tornar al restau-
rant on 365 dies abans ens 
vam dir el “Sí, vull”. Aquesta 
vegada vam sopar a la terras-
sa d’aquella mena de castell 
de l’Alt Urgell. La selecció va 
ser molt poc meditada: “Dos 
menús degustació” (posi’ns 
una mica de tot) regat amb 
aigua (som gairebé abste-
mis). La Cecília i jo, quan es-
tem en ambients així de pe-
culiars, optem, bàsicament, 
per descollonar-nos-en. El 
menú va consistir en una 
mena d’”espumarajos” i al-
tres rareses amb les quals 
se’ns escapava el riure. Quin 
mal ha fet en Ferran Adrià. 
Després, quan ens van portar 
el compte, els qui van riure 
van ser ells.
Doncs bé, crec que només 
hem sopat així aquella vega-
da. Els nostres paladars i, so-
bretot, les nostres butxaques, 
sempre han optat per menús 
molt més assequibles: Un Big 
Mac amb extra de cogombre 
i salsa secreta d’aquella que 
es posa la maionesa al sol, 
mitja dotzena de frankfurts 
de l’Ikea, un kebab amb mocs 
o unes patates amb la “salsa 
a part” d’una coneguda ham-
burgueseria que obre fins a 
altes hores de la matinada a 
Ricard Vinyes. Tots aquests 
menjars amb què delectàvem 
als nostres cossos serrans ara 
són totalment inabastables.
No tan sols pels diners sinó 
perquè tenim una galifardeu 
de tres anys que no podem 
deixar a casa amb el gos, 
sembla que està castigat pel 
Codi Penal, i que ens acom-

panya arreu on anem. He ha-
gut de fer pipi al WC del Car-
refour mentre la Chloé em 
pregunta que és un urinari i 
què faig jo de cara contra la 
paret.
En fi, doncs això, que des que 
l’ésser que més ens estimem 
va venir al món és impossible 
anar enlloc. La Chloé no va 
arribar precisament amb un 
pa sota el braç però algun 
dia, com a cosa excepcio-
nal, hem anat a menjar fora. 
Si algú vol veure com el meu 
temperament assossegat es 
trenca per totes bandes no-
més ens ha d’acompanyar (i 
pagar, de pas). La nena no 
deixa parlar, es taca, cal anar 
amb compte perquè es pot 
caure de segons quines ca-
dira. Mesos abans, entre plat 
i plat, ens havia arribat a de-
lectar amb un bolquer ple de 
caca que havíem de canviar 
fent tombarelles en segons 
quins lavabo de bar. En fi, els 
que tingueu fills recordeu: “A 
gaudir-los, eh!!”.

Intentar anar a dinar a un 
restaurant amb nens és una 
heroïcitat. Quan no tenia fills 
sempre em molestaven les 
famílies amb criatures a la 
taula del costat. Els nens no 
aguanten tanta estona quiets. 
S’avorreixen, volen baixar de 
la cadira, córrer, pintar, sal-
tar, emprenyar els germans, 
agafar els ganivets, picar les 
copes amb els ganivets. Vo-
len servir-se l’aigua, posar-te 
el sucre al cafè, cridar per-
què no els agrada el pebrot, 
perseguir el cambrer, fer tres 
o quatre viatges al bany per 
rentar-se les mans i encendre 
l’assecador de les mans, que 
fa molta gràcia. Podria seguir 
enumerant, però crec que, 
en resum, senzillament és un 
horror.
Nosaltres encara hem estat 
de sort perquè la nostra filla 
sempre ha menjat molt bé 
i es cruspeix el seu plat, el 
nostre i el del veí en cas que 
es despisti. Per tant, mentre 
hi hagi menjar a taula, no es 

planteja res més. Però reco-
nec que és un infern sortir 
amb nens i que sovint ens 
quedem a casa per no patir 
l’estrès que suposa, per co-
mençar, trobar un restaurant 
family-friendly. És a dir que, 
com a mínim, tingui trones o 
cadiretes adaptades i, amb 
molta sort, un canviador o un 
bany espaiós i net per si cal 
fer canvis de bolquers o de 
roba.
El tipus de restaurant no té 
res a veure amb els garitos 
de moda als que podies anar 
abans de tenir fills. Ja no re-
cordo quin gust fa la cuina 
mexicana, ni el sushi, ni tan 
sols el kebab. Ja ni en par-
lem dels plats minimalistes i 
la cuina d’autor. Amb nens, 
vas a preu fet. Canalons, 
pizza, espaguetis, croque-
tes, bistecs, hamburgueses 
i patates fregides. No hi ha 
més. De postres, flam. Sense 
fantasies. Ni se’ns passi pel 
cap demanar escopinyes ge-
lificades en la seva aigua de 
cocció amb escuma de llima. 
Els nens et miren malament i 
et pregunten que on són les 
escopinyes. “I les olives? On 
són les olives, mami?”. I no 
s’ho mengen i tenen gana. I 
ploren i comença el circ una 
altra vegada. Així, un italià i 
un plat de pasta acaba essent 
una gran opció.
Els qui ho saben són aquests 
del menjar ràpid. A banda de 
les porqueries que agraden 
als nens, sempre regalen una 
joguina per entretenir-los i 
així els pares dinem en pau. 
La cuina d’autor n’hauria 
d’aprendre o ens perdrà per 
sempre.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



      El Comú denuncia que Ros 
utilitza guardaespatlles i 
xofer durant vacances i festius
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POLÍTICA

La Diputació exigeix 
a Interior més diàleg 
amb els bombers 

 ARES VALDÉS
 LLEIDA
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El Ple de la Diputació de 
Lleida va aprovar per unani-
mitat una moció en suport 
als bombers voluntaris que 
van dimitir després de no 
arribar a un acord amb el 
Departament d’Interior de 
la Generalitat. La moció, 
presentada per ERC, insta 
al conseller d’Interior, Ra-
mon Espadaler, a resoldre 
la situació per tal de donar 
resposta a les demandes 
dels bombers voluntaris. 
El portaveu d’ERC, Jaume 
Gilabert, va alertar “l’alar-
mant situació” en què es 
troben els parcs, ja que a 
Lleida el 76% dels parcs són 
voluntaris i només el 24% 
són mixtes. El Ple també va 
aprovar una moció per de-
manar la modificació de la 
llei que obliga les associaci-
ons i entitats sense ànim de 
lucre a presentar l’impost 
de societats.
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L’alcalde qualifica de “penós” que la plataforma qüestioni la seva despesa en escortes i 
manté que es limita a aplicar les recomanacions de seguretat del Ministeri de l’Interior

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

La plataforma Comú de Lleida 
va denunciar aquest dimarts 
que l’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, fa ús del vehicle oficial i 
dels serveis de guardaespat-
lles durant tot l’any, fins i tot 
en períodes de vacances i fes-
tius. La plataforma remarca 
que, actualment, aquest és 
un “privilegi” del qual gau-
deixen pocs alcaldes i que no 
s’entén en períodes de crisi 
econòmica. Segons el Comú, 
fonts d’Interior consultades 
mantenen que el dispositiu de 
seguretat personal que man-
té Ros “no és gens habitual 
a Catalunya”. La plataforma 
exposa que el paer en cap fa 
ús la major part de l’any d’un 
guàrdia urbà que fa les fun-
cions de xofer i escorta i que 
costa anualment 50.000 euros 
a les arques públiques, sense 
comptar les despeses del ve-
hicle oficial. Aquesta quanti-
tat s’extreu dels 36.000 euros 
anuals de sou mig de l’agent 
més les dietes i les despeses 
d’allotjament del mateix (uns 
15.000 euros). D’altra banda, 
el Comú critica que Àngel Ros 
hagi fet ús del cotxe oficial 
per a actes privats, que no te-

nen res a veure amb els ofici-
als com a paer, un fet que no 
estaria permès per llei. Aques-
ta informació s’extreu de la 
sanció per excés de velocitat 
que es va imposar al vehicle 
oficial de l’alcalde quan anava 
cap a Barcelona la tarda el 24 
de maig de 2012, tot i que a 
l’agenda només hi constava la 
benvinguda a Lleida de l’ar-
tista Antonio López durant el 
matí i que, per tant, l’ús del 
vehicle oficial no estaria justifi-
cat. En aquest sentit, la forma-

Els membres del 
Comú Alfred Ses-
ma (esquerra) i 
Joaquim Manau 
ensenyen la multa 
de trànsit al cotxe 
oficial municipal. 
Foto: Laia Dolcet 

ció retreu que l’alcalde hagués 
utilitzat el vehicle per assistir a 
una reunió de la Caixa a Bar-
celona sense que constés cap 
acte municipal a l’agenda. Da-

vant les acusacions, Ros repli-
ca que es limita a aplicar les 
recomanacions de seguretat 
del Ministeri de l’Interior. L’al-
calde considera “penós” i pre-
ocupant que es difonguin les 
seves mesures de seguretat i 
constata que portar escorta 
no és un luxe, sinó que es trac-
ta d’una servitud. Així mateix, 
en el cas dels viatges amb el 
cotxe oficial, manifesta que hi 
ha gestions que efectua com a 
paer en cap que no s’inclouen 
dins l’agenda pública.

SOCIETAT

Estudiants de la UdL 
tallen la LL-11 contra 
la reforma educativa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Una vintena d’estudiants de 
la UdL van tallar la carretera 
LL-11 en protesta per la nova 
reforma educativa, amb la 
implantació dels graus de 
tres anys i els màsters de dos. 

CULTURA

L’Animac supera els 21.000 visitants 
després de quatre dies de festival

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Mostra Internacional de 
Cinema d’Animació de Ca-
talunya ha consolidat el seu 
públic aconseguint una as-
sistència de més de 21.000 
persones. L’Animac 2015 va 
acomiadar-se diumenge fins 
l’any que ve amb l’acte de 

cloenda, en el qual es va do-
nar a conèixer el guanyador 
del Premi del Públic, el curt-
metratge A single life, de Job 
Joris. En aquests quatre dies 
es van veure 172 films d’ani-
mació (7 llargmetratges i 165 
curtmetratges). A més, la 
Mostra va acreditar 250 pro-
fessionals i va fer de pont en-
tre creadors i indústria, amb 
32 projectes presentats.

POLÍTICA

ERC, ICV, MES i Avancem, per 
separat amb un programa comú

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

“Per falta de temps”, ERC, 
ICV, MES i Avancem no pre-
sentaran una llista conjunta 
a les eleccions municipals de 
Lleida ciutat. Tot i això, els 
partits afirmen que han arri-
bat a un “acord programàtic” 
que concretaran durant les 

properes setmanes i que es-
peren defensar un cop arribin 
a la Paeria. En un comunicat 
conjunt afirmen que hi ha un 
sentiment comú de confluèn-
cia de les esquerres que su-
pera les lluites partidistes. Tot 
i el desacord a Lleida ciutat, 
aquest no afectarà les nego-
ciacions per presentar llistes 
conjuntes en altres comar-
ques obertes a altres forces.
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ECONOMIA

GlobaLleida 
estrena societat 
d’inversió amb 
650.000 euros

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

GlobaLleida ha impulsat 
una nova societat d’inver·
sió per estimular la inversió 
privada a projectes amb 
possibilitats de creixement 
relacionats amb el territori. 
Inicia amb un capital social 
de 650.000 euros aportat 
per deu empreses vincula·
des a les terres de Lleida. 
’entrada, els inversors apor·
taran entre 25.000 i 50.000 
euros per projecte, sense 
superar el 30% del total del 
pressupost per minimitzar 
el risc, i vendran les accions 
a posteriori, al cap d’uns 
tres anys.

23·2
CULTURA

Josep Giralt i 
Balagueró, nou 
director del Museu 
de Lleida

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El que va ser director del 
Museu de la Noguera ha 
estat escollit nou director 
del Museu de Lleida, en 
substitució de Montse Ma·
cià.
Josep Giralt va ser nomenat 
aquest dilluns per la Comis·
sió Executiva del Museu 
de Lleida, que presideix el 
conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, entre un total 
d’onze candidatures. L’his·
toriador balaguerí ocuparà 
el nou càrrec a partir de l’1 
de març, tot i que comen·
çarà a desenvolupar la seva 
feina a mitjans d’abril.

SOCIETAT

        Disminueixen un 31% el nombre de 
sol·licituds a l’Oficina d’Estrangeria

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El nombre de sol·licituds 
presentades a l’Oficina 
d’Estrangeria de Lleida du·
rant el 2014 ha disminuït un 
30,9%, passant de les 8.934 
sol·licituds el 2013 a les 
6.194 el 2014. Aquestes da·
des, presentades el passat 
dimarts per la subdelegada 
del Govern, Inma Manso, 
confirmen la tendència a la 
baixa en la tramitació d’ex·
pedients que es registra a 
l’Oficina en aquests dar·
rers anys amb 10.187 sol·
licituds l’any 2012 i 13.347 

SOCIETAT

Lleida viu una gran jornada solidària amb la festa 
“Posa’t la Gorra” d’Afanoc

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els lleidatans van solidarit·
zar·se diumenge amb la cam·
panya “Posa’t la Gorra”, que 
ha impulsat l’associació Afa·
noc per millorar la qualitat de 
vida dels infants malalts de 
càncer i de les seves famílies. 
Unes 6.000 persones van pujar 
a la Seu Vella per posar·se la 
gorra i gaudir de les activitats 
lúdiques que Afanoc va pre·
parar per a la festa. La dele·
gada d’Afanoc a Lleida, Maite 
Montañés, va exposar que els 
diners recaptats amb la venda 
de les gorres solidàries es des·

tinaran al projecte de la Casa 
dels Xuclis, una llar d’acolli·
da per famílies que s’han de 
desplaçar a Barcelona amb 
infants malalts, i per adequar 
les instal·lacions hospitalàries.

SOCIETAT

La tercera manifestació contra el 
Consorci aplega més de 1.500 persones

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Més de 1.500 persones van 
tornar a omplir aquest dis·
sabte els carrers de Lleida 
de pancartes i cartells rei·
vindicatius exigint la para·
lització del nou Consorci 
Sanitari, que aglutinarà els 
hospitals i CAP de la demar·
cació sota un únic ens jurídic. 
A crits de “la sanitat no és 
un negoci”, “ERC i Conver·
gència, no teniu decència” i, 
fins i tot, en el seu pas per 
davant de la Paeria, “menys 
corbates i més sanitat”, una 
marea ciutadana va demanar 
que el govern de la Genera·
litat faci marxa enrere i retiri 

el projecte. Teresa Forcades 
va apuntar que a Catalunya 
hi ha diversos consorcis que 
gestionen menys del 20% de 
la sanitat però que acumulen 
més del 95% dels casos de 
corrupció.

Els manifestants 
van tenyir de blanc 
la plaça Ricard 
Vinyes. 
Foto: Marea Blanca

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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Milers de lleidatans 
es van posar la 
gorra el diumenge.
Foto: Ajuntament 
de Lleida

l’any 2011. 
Segons Manso, el motiu prin·
cipal d’aquest descens seria 
“la dificultat de molts ciuta·
dans d’origen estranger a 
l’hora d’aconseguir contractes 
de treball, que és un dels re·
quisits necessaris en la majo·
ria de tràmits”. D’altra banda, 
el nombre d’estrangers que 
han perdut els papers a Lleida 
per frau s’ha doblat durant el 
darrer any, passant dels 53 als 
96. Els contractes signats amb 
empreses fictícies, les absèn·
cies prolongades o haver es·
tat condemnats a penes pri·
vatives de llibertat superiors 
a un any en serien algunes de 
les causes principals. 



La sorna del Carnaval de 
Solsona acaba amb una 
denúncia a Fiscalia

25·2

ECONOMIA

Santi Vila presenta 
el nou projecte de 
tramvia a Balaguer

 REDACCIÓ
 BALAGUER

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila, 
juntament amb l’alcalde 
de Balaguer, Josep Maria 
Roigé, va presentar aquest 
passat dimecres el projecte 
per convertir el tren en un 
tramvia al seu pas per la 
ciutat. El projecte consis-
teix en la conversió de part 
de la línia Lleida-Pobla de 
Segur en tren-tramvia per 
adaptar-la millor a l’entorn 
urbà pel qual discorre, tot 
mantenint el traçat i la con-
figuració actual de les vies 
en superfície. Abasta una 
total de 15.400 metres qua-
drats i comprèn el tram de 
línia ferroviària de 680 me-
tres de longitud a l’entorn 
de l’estació de Balaguer.  
Comportarà una inversió 
d’uns 5 milions d’euros es 
preveu dur a terme la prò-
xima legislatura.
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L’Associació de Festes es desvincula d’un cartell que convidava 
a “matar espanyols” i lamenta el perjudici causat a la ciutat

 REDACCIÓ
 SOLSONA

www.7accents.cat

El Partit Popular de Lleida va 
denunciar aquest passat di-
marts a la Fiscalia de Lleida el 
Carnaval de Solsona, celebrat 
el 14 de febrer, per incitació 
a l’odi i a la violència. En el 
marc de la festa apareixia un 
Rei Carnestoltes guarnit amb 
una bandera independentis-
ta disparant trets contra un 

grup de persones que figura-
ven ser l’exèrcit espanyol. La 
presidenta provincial del PP, 
Dolors López, va manifestar 
que la denúncia és contra un 
possible delicte de “provo-
cació a l’odi per ideologia”, 
recollit a l’article 510 del 
Codi Penal. L’Associació de 
Festes del Carnaval de Sol-
sona, entitat responsable de 
l’organització del Carnaval, 
va expressar la seva “estupe-
facció” pel “lamentable ressò 
mediàtic” i manifesta que mai 
va plantejar-se l’acte amb vo-

Imatges del cartell oficial i del que s’ha difòs per les xarxes socials.

luntat ofensiva.  Exposa que 
la representació de l’arribada 
del Rei Carnestoltes és “ab-
solutament fictícia, grotesca, 
satírica i burlesca” com la res-
ta d’actes del Carnaval, i que 
“en cap cas ha de descontex-
tualitzar-se i desvincular-se del 
to transgressor” que caracte-
ritza la festa. A la polèmica cal 
afegir-hi la difusió d’un cartell 
no oficial en què es convidava 
a “matar espanyols en un am-
bient festiu, pacífic i familiar”. 
i que alguns van vincular sense 
contrastar a la festa solsonina.

ECONOMIA

L’Ajuntament de 
Tàrrega repara el 
consultori d’Altet 

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega 
repara el consultori mèdic 
d’Altet després que patís 
un incendi el passat de-
sembre. Les obres, pressu-
postades en 11.297 euros, 
permetran reobrir l’equipa-
ment al març.

SOCIETAT

Detingut amb 9.270 paquets de tabac 
valorats en més de 40.000 euros

 REDACCIÓ
 ORGANYÀ

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el passat divendres 
un home de 35 anys i veí de 
Ciudad Real com a presump-
te autor d’un delicte de con-
traban per transportar 9.270 
paquets de tabac valorats en 
40.776 euros durant un con-
trol preventiu a la C-14, dins 
el terme municipal d’Orga-
nyà. Al voltant de les 21.00 

hores, els agents van aturar 
una furgoneta que anava 
carregada amb grans bos-
ses de plàstic. Els mossos 
van identificar el conductor i 
únic ocupant del vehicle i van 
comprovar que a l’interior de 
les bosses hi havia gran quan-
titat de tabac. El detingut, 
de nacionalitat romanesa, va 
passar ahir dilluns a disposi-
ció judicial davant el jutjat de 
guàrdia en funcions d’instruc-
ció de la Seu d’Urgell.

ECONOMIA

El 38% de les pomes que es venen a 
Espanya són d’importació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Afrucat, juntament amb Unió 
de Pagesos, ASAJA I FCAC, 
reclama més sensibilitat a 
les cadenes de distribució a 
l’hora d’oferir als seus line-
als de compra pomes i peres 
produïdes a l’Estat, sobretot 
davant la situació que viuen 
els productors amb el veto 
rus. L’associació va presentar 
el passat dilluns l’anàlisi de 

la presència de poma i pera 
nacionals versus les d’impor-
tació a les principals cadenes 
espanyoles. 
Segons Afrucat, les dades 
constaten que hi ha una 38% 
de pomes i un 5% de peres 
que es venen a les principals 
cadenes d’Espanya que són 
d’importació. Unes dades 
que varien entre les diverses 
cadenes, amb grans diferèn-
cies estratègiques entre les 
superfícies.
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ECONOMIA

Els alcaldes de 
l’N-240 demanen 
un front comú 

 REDACCIÓ
 LES BORGES

www.7accents.cat

La plataforma Prou Morts 
a la N-240 demana al con-
seller de Territori i Sosteni-
bilitat, Santi Vila, un front 
comú per exigir al Ministe-
ri de Foment una solució 
a l’alt nivell de sinistralitat 
que pateixen les Garrigues, 
així com un projecte defini-
tiu que connecti el corredor 
que havia de comunicar el 
port de Tarragona amb el 
cantàbric. Els alcaldes de 
les Garrigues, el Pla d’Ur-
gell i el Segrià exigeixen 
la redacció d’un projecte 
de desdoblament de l’N-
240, ja que no confien en 
l’anunci de fa unes setma-
nes, quan es va acordar que 
els camions circularien per 
l’AP-2 amb bonificacions 
d’entre el 50 i el 35%.
Per aquest motiu, segons 
va anunciar el passat di-
lluns l’alcalde de les Borges 
Blanques i el president de 
la plataforma Prou Morts 
a la N-240, no es descar-
ta convocar algun tipus de 
mobilització si no s’arriba 
aviat a una solució.
A més, juntament amb la 
Cambra de Comerç de 
Lleida creuen que aques-
tes mesures perjudicaran el 
comerç i les empreses de la 
zona, ja que s’incrementarà 
el seu transport de merca-
deries.
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El Lleida Esportiu 
pressiona el líder, 
el Gimnàstic
Els lleidatans guanyen l’Elche Ilicitano

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu es va situar 
a només un punt del lideratge 
en guanyar el seu tercer partit 
consecutiu, enfront l’Elche CF 
Ilicitano al Camp d’Esports (2-
1), i visitarà el Nàstic de Tar-
ragona amb l’opció d’assaltar 
la primera posició. El triomf 
també va permetre als blaus 
obrir una escletxa de cinc 
punts amb el tercer lloc.
Els de la Terra Ferma van ar-
rencar actius i es van avançar 
al marcador passada la mitja 
hora de joc, quan Chupe, des-
prés d’una centrada des del 
carril dret de Barreda, va caçar 
un rebot procedent del porter 
a l’interior de l’àrea petita per 
afusellar la pilota al fons de la 
xarxa. Tot i començar la repre-
sa amb el marcador a 
favor, la insistència 
dels lleidatans 
de cara  a la 
porteria, a la 
recerca del 
segon gol, 
va anar en 
a u g m e n t , 
amb diver-
ses ocasions a 
l’avantsala del 
gol de Chamorro, 

amb una magnífica rematada 
de cap anticipant-se al pal curt 
a la sortida d’un córner servit 

per Miramón. Els de 
Ponent van po-

der, fins i tot, 
ampliar la 
renda, però 
al tram fi-
nal, a l’al-
tra banda 
del camp, 
Liberto va 

reduir dis-
tàncies per 

l’Elche. Final-

Moment del 
partit disputat 
pels lleidatans al 
Camp d’Esports 
davant del cuer 
de la classificació, 
l’Elche Ilicitano. 
Foto: Santi Igle-
sias

ment, Torres, ja al descompte, 
va treure una mà salvadora a 
un xut de Jairo que va perme-
tre la victòria.

L’Unión Financiera 
Oviedo trenca amb 
la ratxa de l’Actel 
Força Lleida

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

S’ha acabat la ratxa gua-
nyadora de l’Actel Força 
Lleida. Després d’encade-
nar sis victòries consecu-
tives, l’afició lleidatana va 
veure com el seu equip 
no podia mantenir la bona 
dinàmica i signava una ac-
tuació per oblidar en un 
Barris Nord que fins ales-
hores havia estat un fortí. 
L’Unión Financiera Ovie-
do, molt encertat de prin-
cipi a fi, sempre va domi-
nar el marcador i va acabar 
imposant-se per un 67-84 
tan contundent com real-
ment merescut.
Al llarg de la setmana, els 
homes que dirigeix l’en-
trenador asturià Joaquín 
Prado van admetre que 
havien tingut una mala ac-
tuació. En aquest sentit, 
els integrants del vestidor 
es van comprometre a cor-
regir tots els errors come-
sos, els quals van acabar 
amb la ratxa victoriosa. 
Així doncs, els entrena-
ments van girar al voltant 
d’aquest fet i, per tant, a 
la pista del Planasa Navar-
ra tenen l’oportunitat de 
demostrar que el bon mo-
ment de forma era fruit del 
treball realitzat. Per aques-
ta raó, tot apunta que serà 
un partit vibrant i emocio-
nant.

Els ilerdencs 
van dominar 
el partit i van 

mostrar la 
seva fortalesa

HOQUEI

L’ICG Software 
Lleida cau davant 
del líder, el Barça

 REDACCIÓ
 BARCELONA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
perdre a la pista del líder, 
el FC Barcelona, per 5 a 
3. Tot i que els d’Albert 
Folguera van fer una bona 
tasca defensiva, el con-
junt blaugrana va ser més 
l’efectiu i els lleidatans es 
van veure sorpresos per 
un 3 a 0. De fet, el primer 
gol del conjunt blaugrana 
va arribar quan restaven 
14:27 per acabar la prime-
ra part per mitjà de Marc 
Gual. Matías José Pascu-
al va fer el segon (8:37) 
i el tercer va ser obra de 
Xavier Barroso (5:38). Els 
ilerdencs van maquillar el 
resultats abans d’arribar al 
descans amb el gol de Llu-
ís Rodero (1:11). En la re-
presa, els locals van sortir 
a la pista amb ganes i van 
posar el marcador 5 a 1 rà-
pidament. Necchi i David 
Ballestero van fer el 5-3.
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El Flor de Vimbodí 
es retroba amb el 
triomf al Barris Nord
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Els lleidatans s’imposen 77 a 63 al Salt
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va guanyar a casa davant de 
l’Isports Salt, per 77-63, en un 
partit que va servir als locals 
per trencar la dinàmica de les 
sis derrotes seguides. 
Malgrat la igualtat, en el pri-
mer quart els lleidatans van 
aconseguir manar en el mar-
cador, encara que amb di-
ferències mínimes. Així, el 
període va acabar amb una 
diferència de sis punts a favor 
dels locals. En el segon quart, 
els lleidatans van anar mante-
nint la diferència, la qual cosa 
va permetre que tinguessin un 
avantatge de sis punts quan 
s’arribava al descans.
A la represa, en el tercer 
quart, es va mantenir la ma-
teixa tònica en els primers mi-
nuts. La forta intensitat 
defensiva i l’encert 
des de la línia 
de tres punts 
van permetre 
a l’equip lo-
cal ampliar 
la diferència 
fins als quin-
ze punts. 
D ’ a q u e s t a 
manera, els 

ilerdencs aconseguien finalit-
zar aquest tercer temps gua-

nyant 54-39.
En el darrer 

quart, el Flor 
de Vimbodí 
Pard inyes 
va aconse-
guir aug-
mentar la 
distància. 

De fet, va 
mantenir la 

diferència en-

El Flor de Vim-
bodí Pardinyes 
va trencar amb 
la ratxa negativa 
de sis derrotes 
consecutives su-
perant al Salt en 
el partit disputat 
al Barris Nord.
Foto: Jordi Giné

tre els tretze i els quinze punts. 
Tot i així, el Flor de Vimbodí 
Pardinyes no va poder acon-
seguir l’average.

ATLETISME

Arrenca amb èxit 
el circuit Mitges 
de Ponent

 REDACCIÓ
 BALAGUER

www.7accents.cat

El circuit Mitges de Ponent 
es va posar en marxa amb 
una excel·lent jornada at-
lètica, que es va viure a 
Balaguer amb motiu de 
la 27a Mitja Marató, la 8a 
edició dels 10 quilòmetres 
i la 3a Cursa Solidària de 
Balaguer, a més de la 18a 
Jornada Atlètica Infantil. 
En total, un miler d’atletes 
van prendre els carrers de 
la capital de la Noguera en 
una jornada que va tenir a 
Ricard Pastó i Àngel Cas-
telló com a triomfadors. 
Cal recordar que aquest 
nou circuit ha estat posat 
en marxa pels organitza-
dors de les quatre mitges 
maratons que cada any 
se celebren a les comar-
ques lleidatanes. El lema 
Posa’t les Mitges serà el 
que aglutinarà les quatre 
proves que formen el ca-
lendari.

22·2

MOTOCICLISME

Marc Màrquez marca el ritme dels 
entrenaments oficials de MotoGP

 REDACCIÓ
 SEPANG

www.7accents.cat

El segon entrenament oficial 
de la pretemporada, dut a 
terme al Circuit de Sepang, 
Malàisia, va finalitzar amb el 
bicampió del món de Mo-
toGP, el cerverí Marc Màr-
quez, com el més ràpid. L’úl-
tim dia, el lleidatà va ser el 

més ràpid, amb un crono d’1 
minut, 59 segons i 115 mil-
lèsimes, en la volta 13 de les 
73 que va completar. A més, 
també va provar dues opci-
ons de xassís diferents i va 
treballar en la configuració 
del lliurament de potència 
del motor, abans de realitzar 
un simulacre de cursa molt 
positiu. L’últim test serà del 
14 al 16 de març a Catar.

25·2
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Els lleidatans 
van tenir en 
tot moment 

controlat 
el partit

FUTBOL

Vist per a sentència 
el judici per la fallida 
de la UE Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El judici per la fallida de la 
UE Lleida va quedar vist 
per sentència. A més, la 
fiscalia ha exculpat tots els 
consellers excepte Tatxo 
Benet i Nacho Rivadulla, i 
els administradors concur-
sals rebaixen a dos anys la 
petició d’inhabilitació.

25·2

NATACIÓ

El CN Lleida 
conquereix el 
Trofeu La Llum

 REDACCIÓ
 MANRESA

www.7accents.cat

L’equip aleví del Club Na-
tació Lleida va guanyar el 
Trofeu La Llum de Man-
resa en imposar-se en la 
puntuació final per equips. 
En l’apartat individual, cal 
destacar les actuacions 
de Paula Juste, que es va 
anotar la medalla d’or en 
200 i 400 estils, 100 lliures 
i 200 papallona. Pol Roca 
que va obtenir la medalla 
d’or en els 200 esquena, a 
més de les d’argent en els 
200 lliures i els 200 estils. 
Una altra destacada va ser 
Mariona Vila, amb dues 
medalles més.

21·2

TENNIS
22·2

Josep Mestres i Ares Llobera, 
campions del Circuit Juvenil d’Hivern

Mestres, amb el trofeu

 REDACCIÓ
 CORNELLÀ

www.7accents.cat

Els tennistes del Club Tennis 
Urgell Josep Mestres i Ares 
Llobera es van proclamar 
campions del Circuit Juvenil 
d’Hivern, competició que es 
va celebrar a les pistes Olím-
piques de Barcelona. Josep 
Mestres està demostrant un 
gran nivell en aquest inici 

de 2015 i en la final del Tor-
neig en categoria cadet es va 
desfer d’Alejandro Arias per 
6-3/6-0. Per la seva banda, 
Ares Llobera també va jugar 
amb solvència el partit decisiu 
en categoria júnior femení, 
guanyant Lorena Rouillon per 
6-1/6-3. A més, les germanes 
Aran i Ares Teixidó (CT Lleida) 
es van proclamar campiones 
de Catalunya de dobles en 
categoria infantil.



Llegendes
del futbol

El davanter que va 
morir tres vegades

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

Una de les semifinals del 
Mundial de Suïssa ’54 va ser 
anomenada El partit del se-
gle, tant pels rivals que s’en-
frontaven, perquè era la final 
anticipada i pels fets succeïts. 
D’una banda estava la selec-
ció que defensava el títol, 
Uruguai, i per l’altra la nova 
sensació i màxima favorita del 
torneig, Hongria. S’apropava 
el final, plovia molt i el mar-
cador era un clar 2-0 per als 
hongaresos, però llavors es va 
fer present, per romandre en 
la immortalitat, un heroi uru-
guaià. Va marcar el 2-1 i tam-
bé l’empat a quatre minuts 
pel final. Aquí va arribar la pri-
mera mort. El fornit davanter 
va veure’s envoltat de braços 
amics que l’estrenyien amb 
passió i el cor no va resistir. 
Quan el munt de jugadors es 
va anar dispersant, el cos del 
golejador estava inert sobre 
el terra. L’èxtasi es va tornar 
commoció i només la ràpi-
da intervenció dels metges i 
una dosi de coramina van fer 
el miracle de retornar-lo a la 
vida. Sembla mentida, però 
després d’uns segons mort 
i uns minuts descansant a la 
banda, va tornar per jugar 
gairebé tota la pròrroga. Uru-
guai va perdre.
Juan Eduardo Hohberg, nas-
cut a Alejo Ledesma (Argenti-
na) el 1927, és una figura ado-
rada a Uruguai, la seva pàtria 
d’adopció. Va ser un davanter 
imparable, amb una potència 
fora del comú i força habilitat, 
que va marcar centenars de 
gols gràcies a un magnífic xut 
i una gran rematada de cap.

Va començar la seva carrera al 
Central Córdoba i després va 
anar al Rosario Central, enca-
ra a Argentina, però aviat va 
fitxar-lo un gran, el Peñarol. 
Només arribar va entrar com 
un guant a l’alineació i va ser 
part del mític equip del 49, 
La escuadrilla de la muerte 
(quines casualitats) amb el 
capità Obdulio Varela diri-
gint i la davantera 5 estrellas, 
formada per Vidal, Ghiggia, 
Schiaffino, Míguez i Hohberg, 
destrossant defenses. En 
aquells inicis, queden per al 
record dos partits contra Na-
cional; el Clásico de la Fuga 
el 1949, quan el Nacional, 
que perdia 2-0 i jugava amb 
9, no va voler sortir del ves-
tuari per a la segona part o el 
següent el 1950, quan Peña-
rol va guanyar 3-1 amb tres 
gols d’Hohberg, que va co-
mençar a rebre el sobrenom 
de Verdugo per la 
quantitat de 
gols que li 
marcava 
al gran 
rival.
Aquest 
e q u i p 
va ser 
la base 
de la se-
lecció que 
va protago-
nitzar el famós 
Maracanazo a 
Brasil ’50. La 
F e d e r a c i ó 
uruguaiana 
va intentar 
nac iona l i t -
zar Hohberg, 
però la FIFA 
no va donar-li el 
permís i ell va ser 

el gran absent d’aquell partit 
mític. Després de guanyar el 
Mundial, els seus companys 
van tornar a Monte-
video i Peñarol 
i van arrasar, 
g u a n y a n t 
q u a t r e 
c a m p i o -
nats de 
lliga en 
sis tempo-
rades, amb 
dos trofeus 
de màxim gole-
jador per a Hohberg.
Va arribar el Mundial de Su-
ïssa ’54 i, ja nacionalitzat, va 
guanyar-se un lloc a la pos-
teritat. A més de ressuscitar 
en les semifinals amb què 
començava aquesta història, 
tres dies després va jugar el 
partit de tercer i quart lloc i va 
tornar a marcar.
Després de la retirada de Va-

rela i la marxa a Itàlia de 
Ghiggia i Schiaffino, 

Hohberg va intentar 
jugar a Europa. 

Va estar a un pas 
d’anar a l’Spor-
ting de Lisboa, 
però aquí ve la 
segona mort. 
El fitxatge va 

frustrar-se i a la 
tornada de Portu-

gal, l’avió en el 
qual viatjava 

amb la seva 
dona i el 
seu fill va 
patir un 
incident i 
va haver 
d’aterrar 

a l’aigua 
prop de Rio 

de Janeiro. De 

nou, de manera prodigiosa, 
no hi va haver tragèdia. Va 
voler retirar-se del futbol just 
llavors, però els aficionats li 
van demanar que s’ho repen-
sés i ell va accedir. Va fer bé; 
en aquells darrers anys de la 
seva carrera va guanyar més 
títols, entre ells la primera 
Copa Libertadores, jugant els 
seus últims partits amb els au-
rinegres a la Copa Interconti-
nental de 1960 (també la 1a) 
contra el Real Madrid de Di 
Stefano, pentacampió d’Eu-
ropa.
Va retirar-se al Deportivo Cú-
cuta de Colòmbia i després va 
començar una reeixida carrera 
com a tècnic, on destaquen fi-
tes com el quart lloc al Mundi-
al de Mèxic ’70, on Uruguai va 
perdre a les semifinals davant 
del Brasil de Pelé, considerat 
per molts el millor equip de 
la història. Després d’això va 
anar a Perú i va ser campió 
amb diversos clubs, sobresor-
tint la seva experiència a l’Ali-
anza de Lima liderat sobre el 
camp per Cubillas, on va gua-
nyar dues lligues.
A Lima, ja retirat del futbol, 
va quedar-se amb la familia i 
allí va arribar la tercera mort, 
aquesta sí definitiva. El seu 
cor va deixar de bategar al 
1996.

: 1946_ Comença 
la seva carrera al 
Central Córdoba.
: 1949_ Fitxa pel 
Peñarol de Mon-
tevideo, el millor 
equip americà del 
segle XX.
: 1953_ Guanya el 
segon trofeu de 
màxim golejador.
: 1954_ Participa 
amb Uruguai al 
Mundial de Suïssa.
: 1960_ L’equip 
aurinegre s’impo-
sa a la Copa Liber-
tadores.
: 1970_ Com a 
tècnic, duu a la 
selecció al quart 
lloc al Mundial de 
Méxic.

Va ser part del 
Peñarol que 
va guanyar 7 
lligues en 12 
temporades
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Nascut a 
Argentina,
va voler-se

nacionalitzar 
uruguaià

Juan 
Eduardo 
Hohberg

TRAJECTÒRIA
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L’ASSOCIACIÓ  DE 
FESTES DEL CARNAVAL 
DE SOLSONA DEMANA 
DISCULPES PER LA 
POLÈMICA SORGIDA 
ARRAN DE LA FESTA

El PP i “Manos Límpias” 
han denunciat el Carnaval 
per una simulació de batalla 
entre el Rei Carnestoltes i 
soldats espanyols... era una 
posada en escena, afortu-
nada o no, això a judici de 
cadascú. (...) Les chirigotas 
del sud ens posen a parir als 
catalans i a Catalunya i no 
passa res, no? Ens tracten de 
nazis, insolidaris, racistes... i 

no passa res. Doncs, ara, si 
pica que es rasquin... 
Ferran Negre

RAMON PEDRÓS 
PARLA DECLARA 
DAVANT DELS 
MITJANS COM A EXCAP 
DE PREMSA DE  
JORDI PUJOL 

Especulacions gratuïtes NO, 
gràcies. Proves i fets 
concrets.
Marta Martaiprou

“No descartaria que...” “Si 
hagués vist...” D’això se’n 
diu engegar el ventilador per 
escampar la merda però no 
concretar en res.
Arnald Morató

Que els jutgin ja!! I que 
els polítics facin polí-
tica, que tot això és 
entreteniment 
Núria Lagé

LA PRESIDENTA DE 
VALÈNCIA, RITA BAR-
BERÀ, SORPRÈN AMB 
EL SEU VALENCIÀ
MACARRÒNIC

Bocadill de jamó i ques i oli-
ves sense hués.
Manel Gallart

Iba a la misma escuela 
de idiomas que la 
Botella???
Merche Pa-
llarolas

CRÍTIQUES SOBRE EL 
GLAMUR A LA GALA 
DELS PREMIS
OSCAR

Ja fa anys que no els miro 
aquests premis perquè 
sembla més 
u n a 

gala de glamur i de moda 
que de pel·lícules...
Jordi Matas

GUERRA OBERTA 
ENTRE ÀNGEL ROS I 
MARTA CAMPS

Per moltes partides pressu-
postàries i legalitat que hi 
hagi, pagar de diner públic 
dels ciutadans 36000€ x com-
prar regals (corbates,fulards) 
quan hi ha tanta pobresa, 
misèria i gent a l’atur... Crec 
que és imperdonable. 
@teixi_ 

He fet càlculs, i amb el quE 
pago d’IBI, em pertoquen 3 
#fulards i 1 #corbata.
@cecilialopez_ma

EL CARNAVAL DE 
SOLSONA, A FISCALIA 
PER INCITACIÓ 
A L’ODI

Posats a denunciar el carna-
val de #Solsona, vols dir que 
penjar un ruc no es pot consi-
derar delicte d’amenaces a la 
família reial espanyola? 
@Josep_A_Vilalta

Em sembla 
indignant 
que Rajoy 
no hagi 
parlat 
encara del 
Carnaval 
de #Solso-
na!
@eloibcn    

Vénen 
ganes d’anar 
a Solsona el 
proper Carna-
val, disfressat 
de trabucaire 
amb una torra-
txa al cap. Quina 
poca feina tenen 
alguns.
@Manel7120

Jo també publicaré 
els memes anticatalans 
que rebo per Whatsapp i 
diré que els he vist penjats 
en cartells a la festa major de 
Villarriba.
@pilarcarracelas 

LLEIDATANISMES A 
L’IEC

M’hi jugo lo John Deere a 
què l’@IEC accepta primer 
‘selfie’, que alego, sisquere, 
queds, reixos, rogle, txapel, 
aumón... #Lleida #Lleidatà
@Robert_Masip

jusepramon

onatime7

julialegre727

fionnmccool

marion_mr87

khaminant

lluistarrega

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

de la 
setmana
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MacGyver

Els vigilants
de la platja

DallasEl príncep
de Bel-Air

1.  El protagonista és un 
agent al servei de la Fundació 
Phoenix que resol tots els 
problemes usant la seva intel-
ligència superior i els seus 
amplis coneixements tècnics.

2. La sèrie relata les aventures 
de diversos amics, nens i ado-
lescents, durant les vacances 
d’estiu en una localitat de la 
Costa del Sol.  

3. Van ser empresonats per 
un delicte que no havien co-
mès. No van trigar a escapo-
lir-se de la presó i sobreviuen 
ajudant qui necessita els seus 
serveis. 

4. L’actor David Hasselhoff 
interpreta Michael Knight, 
un defensor dels pobres i 
desemparats que condueix el 
cotxe intel·ligent KITT.

5. El Príncep de Bel-Air va ser protagonit-
zada per l’actor Will Smith. És un noi de 
Filadèlfia que la seva mare envia a viure amb 
uns parents rics de Bel-Air, a Los Angeles.

6. La sèrie explica les relacions dels Ewing, 
una família multimilionària i molt influent de 
Texas que té com a escenari el negoci del 
petroli i el ranxo Southfork, proper a Dallas.

7. Baywatch, coneguda entre nosaltres com 
Els vigilants de la platja, és una sèrie de tele-
visió nord-americana sobre els socorristes de 
la platja de Santa Mónica, a la costa de Los 
Angeles, Califòrnia.

destaquem 
per la nostàlgia que transme-
ten 7 sèries dels anys noranta 
que s’han convertit en icones 
del món televisiu i que, de ben 
segur, els lleidatans i lleidatanes 
han vist en alguna ocasió.
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Verano 
azul

L’Equip A

El cotxe fantàstic



El llamp es produeix a causa 
de la càrrega elèctrica que 

s’acumula en els núvols. 
Aquesta càrrega elèctri-
ca procedeix de la pola-
rització entre càrregues 

negatives i positives de 
les molècules d’aigua.

? Per què no 
ens aixafa l’aire 
que pesa sobre 
nosaltres??

L’aire que pesa sobre nostre no ens aixafa perquè 
la pressió no s’exerceix en un únic punt, és a dir, 
l’aire és una barreja de gasos i una de les propie-
tats dels gasos és que les pressions que exerceixen 
són iguals en totes les direccions. Així doncs, les 
diferents forces que exerceix l’aire sobre nosaltres 
es donen en tots els sentits i, d’aquesta manera, es 
compensen entre si.

DIVENDRES 27 de FEBRER DE 2015 47

els 7
perquès ?

Per què són tan famosos 
els violins Stradivarius??

Els vio-
lins més 
v a l o r a t s 
de la història 
són els fabricats 
per Antonio Stradivarius, un 
lutier italià que va començar a 
treballar als 17 anys, en el se-

gle XVII, i que utilitzava 
fusta de pi i d’au-

ró per fabricar els 
nous instruments, 
i per això sembla 
que no tinguin 
res de diferent 
de la resta de vi-

olins. Però un ci-
entífic de Texas va 

descobrir que el se-
cret es troba en el ver-

nís que aplicava el lutier, ja 
que els seus components no 
han pogut descobrir-se. A 
més, es té en coneixement 

que Stradivarius li aplicava un 
total de vuit capes de vernís a 
cada capa de fusta i la deixa-
va assecar al sol, encara que 
sempre va guardar la fórmula 
en secret. Així doncs, estimat 
lector, tingues present que 
si a hores d’ara tens un violí 
Stradivarius a casa teva, te 
l’has trobat o pots gaudir-ne, 
tingues coneixement que 
tens una peça única. Per tant, 
té un valor incalculable i seràs 
molt afortunat. A més, també 
seràs l’enveja de tots els mú-
sics que desitgen tenir-ne un.

Per què és tan característica la 
capella de Sant Jaume de Lleida??

A q u e s -
ta petita 
capella, 
dedicada 
or iginal-
ment a la 
Verge de les 
Neus, es va 
alçar en època 
musulmana en el 
que era el barri cristià 
i en l’actualitat està dedicat 
al culte a l’apòstol Santiago 
(Sant Jaume). És un edifici 
de planta quadrangular, de 
petites dimensions, situat en 
ple carrer Major. La capella 
va ser rehabilitada en el segle 

XIX grà-
cies al bis-

be Tomàs Costa 
i Fornaguera, que el 1877 
va encarregar el projecte a 
l’arquitecte diocesà Celestí 
Company. Exteriorment es 
veuen dues façanes: la princi-
pal, amb un arc de mig punt 

coronat per la Verge de les 
Neus i flanquejada per dues 
figures de l’apòstol Sant Jau-
me i Sant Joan Baptista (patró 
del bisbe de Lleida), i la que 
dóna al carrer Cavallers, amb 
dues obertures de mig punt, 
una més gran que l’altra, co-
ronada, la més gran, per un 
petit òcul. A l’interior hi ha 
una escultura de Sant Jau-
me, obra de l’artista de Lleida 
Jaume Gort Farré (segle XX), 
que representa l’apòstol lle-
vant-se l’espina i un angelet 
il·luminant-lo amb un fanal. 
L’escultura surt en processó 
coincidint amb la seva festivi-
tat el 24 de juliol. També hi ha 
un mural de l’artista lleidatà 
Miquel Roig i Nadal (1924-
1993) que presideix l’altar. A 
la planta superior de la cape-
lla hi ha unes dependències 
amb una mostra permanent.

Per què es diu 
que els nobles 
tenen la sang blava??

La sang 
és verme-
lla, encara que s e m p r e 
s’ha dit que els nobles i la re-
ialesa eren de sang blava per 
la pal·lidesa típica dels alts 

estaments nobiliaris. En te-
nir una vida més fàcil, sense 
haver d’anar al camp sota un 
sol que acabava enfosquint la 
pell, els nobles eren molt més 
pàl·lids i, per aquesta raó, les 
venes es transparentaven en 
les pells pàl·lides, fent la im-
pressió que aquests nobles 
tenien una gran quantitat de 
sang blava, pel color de les 
venes quan es veuen a simple 
vista.

Per què olora 
tan malament 
l’alè amb l’all??

El principal culpable de la 
mala olor que desprèn l’all 
és un potent fungicida i bac-
tericida anomenat al·licina, 
producte de la unió de l’ami-
noàcid al·liïna i l’enzima ali-
nasa, dos components que 
es troben separats de dintre 
de la dent d’all i que només 
interaccionen formant l’al-

licina quan es fractura el bulb. 
Aquest compost és inestable 
i dóna lloc a nombroses subs-
tàncies que contenen sofre. 
Després de ser ingerides, l’al-
licina i els seus derivats entren 
a la sang a través del sistema 
digestiu i viatgen fins als pul-
mons, des d’on són allibera-
des amb l’aire que respirem.

Per què 
surt aigua 
de l’aire 
acondicionat??

L’aigua prové de la condensació de l’aire atmosfè-
ric. En l’aire, a més de barrejar-se amb els gasos, 
entre els quals destaca l’oxigen i el nitrogen, hi ha 
aigua dissolta en forma de vapor. Per refredar l’ai-
re, el condicionador el fa passar per una superfície 
freda, i quan l’aire es refreda és capaç de contenir 
menor quantitat d’aigua dissolta, per això el vapor 
excedent es precipita com petites gotes d’aigua.

Per què es 
produeixen 
els llamps quan 
hi ha tempesta?
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ASPID tanca el seu aniversari 
amb un excel·lent concert

Un concert del Cor de l’Orfeó Lleidatà i del Cor d’ASPID, cre-
at per persones amb discapacitat del Centre d’Atenció Diürna 
Candi Villafañe, va tanca l’aniversari d’ASPID.

24·2
dimarts

Mollerussa es dóna a conèixer 
als estudiants francesos
Una vintena d’estudiants del Centre de Formation d’Apprentis Agri-
cole du Lot à Gramat de la localitat francesa de Figeac van visitar 
l’Ajuntament de Mollerussa, on van resoldre molts dels seus dubtes.

24·2
dimarts

El fotògraf més divertit de 
Lleida fa anys. Felicitats, Javi!

Tenim l’honor de poder felicitar un dels fotògraf més divertits que 
hi ha a Lleida. Aquest és el Javi Enjuanes, geni i figura en tot el seu 
esplendor. Moltes felicitats, artista!

28·2
dissabte

¡¡Felicidades, Selena!! No te canses mucho 
trabajando, porqué en casa te espera el mejor regalo
Una de la mejores fotógrafas en medios de comunicación de Lleida celebra su cumpleaños. Se-
lena, tus amigos y compañeros de profesión te deseamos lo mejor para este día, así que no te 
canses mucho trabajando, porqué seguro que cuando llegues a casa tienes una gran sorpresa.

Encara que no portes gaire bé això de fer anys, 
moltes felicitats, amor meu!!

Tot els que t’envoltem som conscients que no portes gaire bé això de fer anys, però tranquil, no 
direm quants en fas. Alegra la cara, perquè la teva dona et desitja un any més de molta felicitat! 
T’estimo!!

2·3
dilluns

27·2
divendres
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Jamie Dornan continuarà sent el senyor Grey
Jamie Dornan, que interpreta Christian Grey a la 
primera entrega de la trilogia literària 50 Sombras 
de Grey, ha confirmat que tornarà a encarnar el 

personatge en la segona part de la història. Els ru-
mors deien que les greus crítiques que han sacsejat 
l’actor farien que no continués.

25·2
dimecres

Karlie Kloss i 
Doutzen Kroes 
“pengen” les ales
Karlie Kloss (22) i Doutzen Kroes (30) han decidit 
penjar les “ales dels àngels” de Victoria‘s Secret i 
continuar les seves carreres professionals per al-
tres costats.

25·2
dimecres

Ronaldo demandarà 
a Roldán després 
del seu aniversari
El futbolista demandarà al cantant Kevin Roldán per 
publicar diverses fotografies de la festa d’aniversari, 
que no va agradar als aficionats del Madrid, després 
que perdessin el partit contra l’Atlético de Madrid.

25·2
dimecres

Els futbolistes del Barça 
Messi i Iniesta seran 
pares per segona vegada
Unes setmanes després que Shakira i Piqué donessin a llum al seu 
segon fill, Sasha, ha transcendit que Leo Messi i Andrés Iniesta torna-
ran a ser pares. Les dones de tots dos jugadors estan embarassades: 
Antonella Rocuzzo està de sis setmanes i Anna Ortiz, de 25.

24·2
dimarts
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Mercat de les Re-
baixes a l’Eix Co-
mercial
LLOC: Eix Comercial
HORA: Durant tot el dia
L’Eix Comercial afronta els 
darrers dies de rebaixes amb 
el Mercat de les Rebaixes. 
Fins al dissabte, les tendes 
sortiran al carrer a vendre les 
últimes peces de roba i els 
productes que els queden 
amb grans descomptes. 

El Mestre Antoni 
Serra Uribe diri-
geix la Unió Musi-
cal de Lleida
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.30 h
La Banda Simfònica Unió 
Musical de Lleida proposa al 
seu públic un recorregut per 
músiques que, inspirades en 
elements de la tradició més 
propera als seus autors, as-
soleixen, però, un sentit força 
universal i identificable al llarg 
del temps: composicions, 
principalment, del lleidatà 
Antoni Serra Uribe que evo-
quen la Lleida que tenim.

‘Última trobada’

LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
Última trobada és la història 
d’una amistat a la recerca de 
la veritat, amb ingredients de 
traïció, amor i conspiració, 

que transcorre a Hongria en-
tre els segles XIX i XX. L’obra, 
dirigida per Abel Folk, narra 
la història d’un adulteri. Però 
en realitat es tracta d’un tema 
delicat: un triangle amorós 
que involucra tres amics.

Eva Llorens & 
Manu Moreno 
Sextet, en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Jazz Standards Old Style és el 
seu nou projecte. Estàndards 
de jazz interpretats a la mane-
ra dels anys trenta i quaranta, 
amb referents com Ella Fitz-
gerald, Billie Holiday i Chet 
Baker. 

dis
sabte
28
Rua de Carnes-
toltes a la Bordeta

LLOC: Camp de terra de la 
U.E. Bordeta
HORA: 16.30 h
El Carnaval continua al barri 
de la Bordeta amb la tradicio-
nal rua pels carrers. En acabar, 
concurs de disfresses i ball de 
Carnaval.

Taller infan-
til Acomiadem 
l’hivern
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 18.00 h
S’acaba el fred, però al Mu-
seu volen recordar amb un 
taller infantil on aprendre 
nous aspectes de l’aigua i cre-
ar junts. Es farà una bola de 
neu decorativa amb elements 
reciclats. Per a infants a partir 
de 3 anys. Inscripcions al te-
lèfon 973 211 992. Activitats 
gratuïtes.

‘El Director 
desconcertat. 
Gaudeix amb 
l’orquestra més 
esbojarrada!’
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 18.30 h
Un suposat director famós, 
d’aspecte particular, ha de 
fer un càsting a uns músics 
per acompanyar una coral en 
una obra musical. Una truca-
da l’informa que la coral que 
esperava no arribarà. Un es-
pectacle participatiu i amb 
humor, que ajudarà a enten-
dre el dia a dia d’un director 
d’orquestra i la interacció 
amb els músics. 

Popes Pop, 

concert solida-
ri en benefici 
d’ADIMA
LLOC: Sala  Manolita  de  Llei-
da
HORA: 20.30 h
La Sala Manolita de Lleida acull  
la festa Popes Pop a benefici 
d’ADIMA, l’Associació de Do-
nes Intervingudes de Mama. El 
DJ Helio i el DJ Quelo posaran 
la música mentre se sortejarà un 
lot d’experiències i es donarà a 
tastar un piscolabis. Adrián Chi-
quero serà l’encarregat de fer 
riure amb els seus monòlegs i 
Jordi Puche animarà tots els as-
sistents. El preu de l’entrada és 
de 8 euros.

‘Informe per a 
una acadèmia’ de 
Franz Kafka
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 20.30 h
Un conte amarg i captivador 
sobre la vida d’un simi de la 
Costa d’Or que es converteix 
en humà i triomfa dins el món 
de l’espectacle. Un monòleg 
truculent sobre la decadència 
de la humanitat en l’Europa 
del segle XX de Franz Kafka i 
Ivan Bonet.

David Guapo a Mollerussa
LLOC: Teatre L’Amistat de Mollerussa
HORA: 22.00 h
David Guapo estarà aquest dissabte al Teatre L’Amistat 
de Mollerussa amb el seu espectacle #quenonosfrun-
janlafiesta. Aquest humorista és un dels de major pro-
jecció del moment actual arran de les seves aparicions 
al costat de Buenafuente, a El Hormiguero o a Nuevos 
Còmicos de Paramount Comedy. L’actuació es comple-
tarà amb tres obres més de companyies de teatre ama-
teur de les terres de Lleida.
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XXVII Concurs 
de Grups Ama-
teurs de Teatre 
Ciutat de Tàrre-
ga: ‘Un esperit 
burleta’
LLOC: Teatre Ateneu de Tàr-
rega
HORA: 22.00 h
El Concurs de Grups Ama-
teurs de Teatre “Ciutat de 
Tàrrega” ha esdevingut un 
dels certàmens més recone-
guts de Catalunya dins aquest 
àmbit escènic. Sis muntatges 
en competició desfilen pel 
Teatre Ateneu. Avui és el torn 
d’Un esperit burleta de Noël 
Coward a càrrec del Grup de 
Teatre Nyoca (l’Ametlla del 
Vallès).

Les Grys-Grys, 
en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Els francesos Les Grys-Grys 
són actualment una de les 
bandes més sol·licitades del 
panorama europeu pel seu 
directe salvatge i captivador, 
on el punk i R&B dels sei-
xanta, el salvatge R&R dels 
cinquanta i el soul i el punk 
americà dels setanta van de 
la maneta. I en acabar el con-
cert, DJing a càrrec d’Alex@
Guerssen i Jimmy.

diu
menge
1
14a Caminada de 
l’Urgell

LLOC: Sortida des del Parc de 
Sant Eloi
HORA: 09.00 h
L’Agrupació Excursionista de 
l’Urgell convoca la 14a Ca-
minada de l’Urgell, enguany 
amb el recorregut Tàrrega – 
Claravalls – Tàrrega (19,2 km). 
Amb esmorzar, sorteig de ma-
terial de muntanya i obsequis.

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

Inauguració del 
Bike Trial Parc 
Lleida
LLOC: Av. Pearson (Pardinyes)
HORA: 10.00 h
Inauguració del Bike Trial 
Parc Lleida, amb la presència 
d’Abel Mustieles i altres grans 
pilots. Durant el certamen es 
podrà veure a tots els pilots 
entrenant. Qui vulgui podrà 
portar el seu casc i bicicleta i 

‘Sin baile no hay paraíso’, amb 
Pere Faura
LLOC: Teatre Municipal de l’Escorxador
HORA: 21.00 h
Amb quatre coreografies icòniques de la història de 
la dansa i de la història personal del creador, l’es-
pectacle proposa reencarnar-les i reballar-les com un 
gest històric i simbòlic d’admiració i reconeixement, 
però també com un exercici d’autocrítica humorísti-
ca del món i dels referents de la dansa. Estarà aques-
ta temporada al Mercat de les Flors de Barcelona.

participar en les proves d’ini-
ciació i gaudir de la batalla de 
pilots amb les proves. Entra-
da gratuïta a totes les activi-
tats confirmant assistència.

dilluns
2
Cicle de tallers i 
xerrades  sobre 
violència de gènere
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 xerra-
des sobre la promoció de la 
salut familiar que estan adre-
çades a les famílies del barri. 
La iniciativa compta amb el 
consens i la implicació de les 
entitats i les institucions que 
configuren la taula, ja que 
dóna l’oportunitat de com-

partir interessos i inquietuds 
amb tots els agents socials i 
professionals del barri vincu-
lats amb el món de la infància.

Taller de postura i 
vitalitat

LLOC: Centre cívic del Centre 
Històric
HORA: 18.00 h 
Activitat física per millorar la 
qualitat de vida i augmentar la 
vitalitat: estiraments musculars 
i tècniques de respiració i de 
reeducació postural.

di
marts 
3
Entrada gratuïta 
a la Seu Vella, la 
Suda i el Museu

LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h i 16.00 h
Com cada primer dimarts de 
mes, la Seu Vella, el Castell 
del Rei i el Museu obren les 
seves portes al públic de for-
ma gratuïta.

Conferencia “Su-
fragisme femení 
i lluita pels drets 
de les dones”
LLOC: Museu Comarcal de 
l’Urgell de Tàrrega
HORA: 20.00 h 
La Regidoria d’Acció Social 
de Tàrrega commemora el 
Dia Internacional de la Dona 
amb un cicle de quatre con-
ferències englobades sota el 
títol de “Sufragisme femení i 
lluita pels drets de les dones” 
(finals de segle XIX – inicis del 
segle XX) a càrrec de Fran-
cesc Rodríguez Bernal, histo-
riador i professor de la UdL.

dime
cres
4
Sopa de contes a 
Mollerussa
LLOC: Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila de Mollerussa
HORA: 18.00 h
L’autor Cesc Fabregat inau-
gura la Sopa de contes per 
als més petits a la Biblioteca 
Comarcal Jaume Vila de Mo-
llerussa. 

dijous
5
Dijous oh! yeah 
band
LLOC: Sala Oh Yeah!
HORA: 22.30 h
La Sala Oh Yeah de Lleida or-
ganitza un concert únic amb 
música en directe i jams amb 
convidats.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_El francotirador (16) 
dv. 22.30, ds. 22.30, dg. 16.00, 
18.20, dl. 22.15
_Big hero 6 (Apta)
ds. 18.15
_50 Sombras de Grey (18)
ds. 20.15, dg. 20.40, dl. 19.15
_Whiplash (16)
dv. 22.30
_Kingsman: Servicio secreto (16)
ds. 18.00, 20,15, 22.30, dg. 16.00, 
18.15, 20.30, dl. 19.15, 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_The imitation game (7)
ds. 18.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_El jugador (16)
ds. 22.15
_Stand by me Doraemon (Apta)
dg. 17.00

ARMENGOL Bellpuig

_Relatos salvajes (16)
dv. 22.15
_Stand by me Doraemon (Apta)
ds. 18.15
_Las ovejas no pierden el tren 
(12)
ds. 22.15, dg. 17.00
_La ísla mínima (16)
dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt

_50 Sombras de Grey (18)
ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.00
_Big hero 6 (Apta)
dg. 17.00

LA LIRA Tremp

_50 Sombras de Grey (18)
dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 17.15, 
19.30, dl. 22.15
_Les noves aventures de la 
Caputxeta Vermella (Apta)
ds. 18.30

PARIS Solsona

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

_Cinematogràfiques
dg. 20.00

_Stand by me Doraemon (Apta)
ds. 18.15
_50 Sombras de Grey (18)
ds. 22.00, dg. 17.00, 19.30, dl. 
19.00, 22.00, dm. 22.00

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

ALPICAT Kingsman: Servicio secreto (16) 15.30-17.50-20.15-22.40 15.30-17.50-20.15-22.40 15.30-17.50-20.15-22.40

ALPICAT Pas a pas (Apta)  12.00-12.50-13.40-14.30

ALPICAT El francotirador (16) 18.00-20.30-23.00 13.00-15.30-18.00-20.30 18.00-20.30

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 Ex machina (12)  16.05-18.10-20.15-22.20-00.25 11.55-14.00-16.05-18.10-20.15-22.20 16.05-18.10-20.15-22.20   

ALPICAT El libro de la vida (7)  16.40-18.30-20.20-22.10 13.00-14.50-16.40-18.30-20.20-22.10 16.40-18.30-20.20-22.10

ALPICAT Blackhat-Amenaza en la red (16) 00.00      

ALPICAT La mujer de negro: El ángel de la muerte (16) 15.30-17.25-19.20-21.15-23.10 11.30-13.25-15.30-17.25-19.20-21.15 15.30-17.25-19.20-21.15

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

ALPICAT Whiplash (12) 15.55 15.55 15.55

ALPICAT Big hero 6 (Apta) 17.55 17.55 17.55

ALPICAT La teoría del todo (Apta) 20.00-22.10-00.20 20.00-22.10 20.00-22.10   

ALPICAT Paddington (Apta) 18.20 12.10-18.20 18.20

ALPICAT Alma salvaje (16) 16.10 14.00-16.10 16.10

ALPICAT Birdman (Apta)  20.10-22.25-00.40 20.10-22.25 20.10-22.25   

ALPICAT Annie (Apta)  16.15-18.25 11.50-14.00-16.15-18.25 16.15-18.25   

ALPICAT No confies en nadie (16) 20.40-22.30-00.05 20.40-22.30 20.40-22.30

ALPICAT Into the Woods (7) 16.30-18.50 11.50-14.10-16.30-18.50 16.30-18.50   

ALPICAT La señal (12) 21.05-22.50-00.35 21.05-22.50 21.05-22.50

ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 17.40-20.10-22.40 12.40-15.10-17.40-20.10-22.40 17.40-20.10-22.40  

ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 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 Noche en el museu: El secreto del Faraón (Apta)  11.40    

ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 16.00-18.30-21.00-23.30 13.30-16.00-18.30-21.00 16.00-18.30-21.00

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (Apta) 15.30 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 The Babadook (16) 00.45  

ALPICAT Project Almanac (12)  11.45-13.40 

ALPICAT The interview (16) 15.35-19.45 15.35-19.45 15.35-19.45

ALPICAT V3nganza (16) 17.40-21.50-23.35 17.40-21.50 17.40-21.50

ALPICAT Las ovejas no pierden el tren (12) 15.40 11.30-13.35-15.40 15.40

ALPICAT El destino de Júpiter (12) 17.45 17.45 17.45

ALPICAT Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? (Apta) 20.25 20.25 20.25

ALPICAT El destino de Júpiter (3D) (12) 22.20-00.45 22.20 22.20

 

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 Samba 16.00-18.10-20.20-22.30 16.00-18.10-20.20-22.30 16.00-18.10-20.20-22.30

LAUREN Ràstres de Sàndal (CAT) 16.00-18.00-20.00-22-00-00.05 16.00-18.00-20.00-22-00 16.00-18.00-20.00-22-00

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 16.30-19.15-22.10-00.10 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10

FUNATIC Fuerza mayor (7) 15.00-18.25-22.30 15.00-18.25-22.30 15.00-18.25-22.30  

FUNATIC Fuerza mayor (VOS) (7) 20.30 20.30 20.30

FUNATIC Camino a la escuela (Apta) 17.00 17.00 17.00

FUNATIC Mai és tan fosc (Apta) 15.00 15.00 15.00

FUNATIC Timbuktu (12) 16.25-20.55 16.25-20.55 16.25-20.55

FUNATIC Ida (7) 18.00 18.00 18.00

FUNATIC Siempre Alice (7) 19.20 19.20 19.20

FUNATIC Brasserie romantic (7)  22.30 22.30 22.30   

FUNATIC Red army (Apta) 15.00 15.00 15.00

FUNATIC Samba (7) 16.25-18.25-20.30 16.25-18.25-20.30 16.25-18.25-20.30

FUNATIC Samba (VOS) (7) 22.30 22.30 22.30

PRINCIPAL   Kingsman: Servicio secreto (16) 16.30-18.50-21.10 16.30-18.50-21.10 16.30-18.50-21.10

RAMBLA The interview (16) 16.05 16.05 16.05

RAMBLA La teoría del todo (Apta) 18.05-20.15 18.05-20.15 18.05

RAMBLA The imitation game (7) 22.25 22.25 22.25

RAMBLA La ísla mínima (16) 20.15 20.15 20.15

RAMBLA Las ovejas no pierden el tren (12) 16.00 16.00 16.00

RAMBLA Birdman (16) 18.00-22.15 18.00-22.15 18.00-22.15

RAMBLA Alma salvaje (16) 20.10 20.10 20.10

RAMBLA Whiplash (12) 16.00 16.00 16.00

RAMBLA El francotirador (16) 17.55-20.20 17.55-20.20 20.20

RAMBLA  La conspiración del silencio (12) 22.45 22.45 22.45

RAMBLA  Relatos Salvajes (16) 17.55 17.55 17.55

_Els pingüins de Madagascar 
(Apta)
ds. 17.30, dg. 17.30
_50 Sombras de Grey (18)
ds. 19.45, 22.15, dg. 19.45, dl. 
22.00

AJUNTAMENT 
Balaguer
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‘Ex_machina’ és l’opera prima d’Alex 
Garland, que arriba a les nostres sales 

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Alex Garland escriu i dirigeix 
Ex_Machina. El que fos gui·
onista d’algunes de les pel·
lícules de Danny Boyle torna 
a les nostres sales amb la 
seva opera prima, que pro·
tagonitza Domhnall Gleeson, 
Oscar Isaac i Alicia Vikander. 
Una història que gira entorn 

de Caleb, un jove programa·
dor que, després de guanyar 
un concurs, el premi del qual 
consisteix a gaudir d’una set·
mana de vacances en la luxo·
sa mansió del president de 
la companyia tecnològica on 
treballa, entra a formar part 
d’un experiment fascinant: 
interactuar amb la primera 
intel·ligència artificial que ha·
bita en un cos de dona.

Imatge promocional d’‘Ex_Machina’, dirigida 
per Alex Garland.

‘Kingsman: The 
Secret Service’, el 
007 adolescent 
arriba a les sales

 D. M.

www.7accents.cat

Taron Egerton protago·
nitza la nova pel·lícula de 
Matthew Vaughn (Kick-Ass, 
X-Men: First Class), Kings-
man: The Secret Service. 
Una adaptació del famós 
còmic de Mark Miler i Dave 
Gibbons, que parla d’una 
societat secreta d’espies 
que decideix reclutar un 
jove delinqüent, mentre 
que paral·lelament sorgeix 
una amenaça global provo·
cada per un retorçat geni 
dels ordinadors, interpre·
tat per Samuel L. Jackson. 
Colin Firth i Michael Caine 
completen el repartiment 
d’aquesta cinta d’acció.

Chris Pratt podria 
ser el nou Indiana 
Jones segons 
Steven Spielberg

 D. M.

www.7accents.cat

El protagonista de la reei·
xida Guardians of the Ga-
laxy i l’encara per estrenar 
Jurassic World podria ser el 
nou Indiana Jones. Així ho 
confirmava el propi Spiel·
berg, director de les quatre 
pel·lícules pertanyents a la 
saga. Malgrat estar en una 
fase molt inicial, Spielberg 
estaria disposat a dirigir 
l’esperat reboot que pre·
para Disney, sempre que 
sigui Patt qui el protago·
nitzi. Això acabaria amb els 
rumors que situaven de nou 
l’actor Harrison Ford al cap·
davant del projecte.

7è
art
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VISUAL
Drama musical a ritme de 
‘hip-hop’: ‘Empire’ ha 
arribat per quedar-se
La sèrie revelació de la temporada renova per una altra temporada

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

“Necessito que cantis com si 
anessis a morir dema”, diu 
Lucious Lyon. Menys de 3 
minuts li han estat suficients 
a Empire per enganxar-me i 
gairebé 10 per convèncer-me 
per complet. I ja no parlem 
del que ha passat després del 
visionat dels seus 35 minuts 
de metratge restants.
El passat 28 de gener, el ca-
nal nord-americà FOX porta-
va a les nostres llars la que 
ningú sospitava que seria la 
seva propera ficció estavella, 
almenys ningú que no perta-
nyés al cercle que embolica a 
la sèrie o el seu canal... Vaja, 
que els mortals de tota la vida 
ni ens ho esperàvem.
I es que amb només set capí-
tols emesos, Empire ja ha re-
but el vistiplau a la renovació 
per una segona temporada. 
Això ha estat gràcies a l’incre-
ïble increment de l’audiència 
que la sèrie ha aconseguit ex-
perimentar setmana rere set-
mana, arribant a convertir-se 
en el millor debut de FOX en 
els últims tres anys.
“Vaig començar a vendre dro-
gues quan tenia nou anys. 
Ho vaig fer per alimentar-me. 
Però va ser la música que so-
nava al meu cap la que em va 
mantenir amb vida quan pen-
sava que anava a ser disparat. 

Cartell promocional 
d’‘Empire’, la nova 
sèrie de FOX que pro-
tagonitzen Terrence 
Howard i Taraji P. 
Henson.

És la sèrie
debutant més 

vista dels últims 
tres anys a

FOX

La música va salvar la meva 
vida”; d’aquesta manera es 
presenta a si mateix Lucious 
Lió, interpretat pel genial 
Terrence Howard, protago-
nista del drama revelació de 
la temporada. Un home fet a 
si mateix, d’origen humil, que 
va aconseguir superar el món 
de les drogues i crear el seu 
propi segell musical de ‘hip-
hop’ anomenat Empire En-
tertainment, que a dia d’avui 
l’ha convertit en una de les 
persones més influents de la 
indústria musical. Tota una 

personalitat que, després 
de ser diagnosticat d’una 

malaltia que en deixa-
rà impedit en tan sols 
tres anys, haurà de 
prendre la dura deci-
sió d’escollir un dels 
seus tres fills com el 
seu successor al co-
mandament de l’em-

presa. El seu favorit 
és el fill petit, Hakeem 

(Bryshere Gray), un músic 
de molt talent al qual sola-

ment li preocupa la fama. El 
mitjà és Jamal (Jussie Smol-
lett), un prodigi de la música 
que intenta no destacar per 
sobre de ningú. Jamal és gai, 
quelcom que avergonyeix al 
seu pare, que no el veu pre-
parat per dirigir el segell mu-
sical. L’estudiós de la família 

és Andre, el fill gran, que sem-
pre ha estat al costat del seu 
pare pel que fa a la gestió de 
l’empresa, encara que no és 
músic com els seus germans. 
Un altre element important en 
la trama és Cookie, l’exdona 
de Lucious, interpretada per 
la nominada a un Oscar Taraji 

P. Henson. Cookie, que acaba 
de sortir de la presó després 
de complir condemna durant  
diversos anys, que tractarà de 
reclamar la seva part de Em-
pire posant-li les coses difícils 
al patriarca d’aquesta peculi-
ar família.
Gabourey Sidibe (American 
Horror Story, Precious), Malik 
Yoba (Revolution) i Grace Ge-
aley completen el repartiment 
de Empire. Tot un drama fa-
miliar maquillat amb enormes 
dosis de música i un guió que 
coneix el significat de la pa-
raula ritme. El cineasta Lee 
Daniels, nominat a dos Oscar 
per la pel·lícula Precious, és 
l’encarregat de dirigir la nova 
perla de FOX.
Darrere de la banda sonora 
original trobem a Timbaland, 
productor d’estels com Justin 
Timberlake, Madonna o Katy 
Perry.

OPiNiÓ
‘The IT Crowd’, nord-americana...?
No recordo exactament com ni per-
què vaig començar a veure The IT 
Crowd. Devia ser en algun moment 
entre l’emissió de Lost i Heroes. Quan 
la meva curta edat encara em permetia 
portar una vida més o menys despreo-
cupada, gràcies a la qual no em sentia 
per res culpable si decidia prostrar el 
meu cos en un llit algunes hores o dies 
(la felicitat sí existeix), durant els quals 
complia rigorosament amb la meva 
agenda de sèries pendents, que tan 
minuciosament solia preparar-me amb 

una setmana d’antelació. El que sí re-
cordo d’aquesta comèdia anglesa que 
va durar quatre temporades, les justes 
per no ser testimoni de la desintegra-
ció de la seva originalitat, és aquell ru-
mor que corria sobre la seva possible 
adaptació al mercat nord-americà. Una 
idea que mai vaig arribar a compren-
dre i que, per a mi, solament va quedar 
en una anècdota. Sorpresa quan avui 
mateix m’assabento que sí existeix un 
pilot made in USA. Encara no se si és 
indignació o curiositat el que sento.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

La sèrie ‘Mad Men’ estrena cartell oficial 
de la seva setena i última temporada

 D. M.

www.7accents.cat

Mad Men arriba a la seva 
recta final. Set són els capí-
tols que queden per conèi-
xer el desenllaç de la història 
de Don Draper i el 5 d’abril 
el dia triat per poder co-
mençar a gaudir-los. Un car-
tell i un teaser ens han anat 
obrint la gana durant aques-
ta setmana. El creador de la 

ficció, Matthew Weiner, ha 
declarat: “Això ha estat un 
viatge increïble. Em sento 
molt orgullós de tot el que 
l’equip de Mad Men va ser 
capaç de crear un episodi 
rere l’altre, temporada rere  
temporada. Agraïm sincera-
ment als fans per estar amb 
nosaltres en aquest viatge i 
esperem que hagi significat 
tant per a ells com ho ha fet 
per a nosaltres”.

Cartell oficial de la setena i última tempora-
da de la sèrie d’AMC ‘Mad men’.

7accents.cat

David Trueba crearà la seva 
pròpia sèrie per Movistar Series

Imatge de David Trueba, director de pel·lícules com ‘Madrid, 1987 ‘ i ‘Vivir 
es fácil con los ojos cerrados’, per la qual es va endur un premi Goya.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Fa uns números ja parlàvem 
de la intenció de Movistar 
Series d’impulsar la produc-
ció pròpia de continguts de 
qualitat. Alberto Rodríguez, 
director de La isla mínima, era 
el primer a unir-se a aquesta 
iniciativa posant-se al coman-
dament d’una ficció per a 
aquest canal ambientada en 
la Sevilla del segle XVI. Ara 
també hi hem d’afegir a David 
Trueba (Madrid, 1987; Vivir es 
fácil con los ojos cerrados). 

D’aquesta forma, el director 
i guionista guardonat amb un 
premi Goya per la pel·lícula 
Vivir es fácil con los ojos cer-
rados ja es troba treballant en 
un projecte que se centrarà 
en parelles de diferents edats 
que travessen una etapa de 
crisi o que es troben a la fron-
tera entre l’amor i el que sor-
geix després de l’amor. “De 
l’observació sortirà el to del 
relat, per la qual cosa hi haurà 
espai per a l’humor, la tensió 
i tot el que es creui en la vida 
dels personatges i el que els 
personatges ens deixin expli-

car d’ells”, explicava el cine-
asta. Declaracions a les quals 
s’han de sumar les de Domin-
go Corral, director de Mo-
vistar TV, segons el qual “la 
nostra única regla és l’excel-
lència i la nostra obligació és 
apropar als espectadors les 
millors ficcions internacionals, 
a més d’aconseguir que es 
produeixin les millors nacio-
nals”. Recordem que no és la 
primera vegada per a Trueba 
a la televisió, perquè ja es va 
posar darrere de les càmeres 
amb la genial ¿Qué fue de 
Jorge Sanz? (2010).
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Victus
Ja que darrerament parlem de 
les vicissituds de l’urbanisme llei-
datà, avui li toca a la Seu Vella. Si 
bé tothom està d’acord que és 
un dels monuments més impres-
sionants del món, hem de recor-
dar que fins fa quatre dies era un 
castell posat de cul a la ciutat. 
I la Seu Vella no és un castell, 
sinó una catedral. El que passa 
és que és una catedral estranya 
perquè passadissos, muralles i 
baluards la separen de la ciutat. 

Tot plegat, per culpa dels fets de 
la Guerra de Successió: Felip V, 
en prendre Catalunya, va voler 
humiliar els lleidatans enderro-
cant les cases i els carrers que 
envoltaven la Seu. Després, amb 
aquella runa, la més noble que 
teníem, hi aixecà tot de murs i la 
tancà amb pany i clau, convertint 
el temple sagrat en una fortifica-
ció militar. Per acabar-ho d’ado-
bar, ens tancà la universitat, que 
era la més antiga dels Països Ca-

talans. Sense ni 
immutar-se, 
es carregà 
500 anys 
de prospe-
ritat, dei-
x a n t - n o s 
sense em-
para divina i 
sense saber, arra-
conats i a la cua del país. Ven-
çuts. I aquí comença la nostra 
història moderna.

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

Ramon Tudela
Amb 17 anys va començar a treballar al costat de Ferran Adrià. Amb 25 anys va obrir 
el restaurant BOnum a Lleida. A partir del mes d’abril escriurà una secció a ‘7accents’

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

1. Per què cuiner?
Ramon Tudela es fa cui-
ner perquè a casa no hi 

ha ningú que sigui del 
sector. No és vocacio-
nal, però sempre he 
estat molt involucrat 
amb la terra i l’hort. 
Quan em quedava 

sol a casa i la mare em 
deia “tens tomàquets, 
pa i pizza, fes el que 
vulguis”, jo aquella nit 
gaudia deixant la cui-
na bruta.
 
2. Com arribes al 

Bulli?
Amb 15 anys vaig 
començar a l’Escola 
d’Hoteleria i Turis-
me de Lleida i des-
prés de fer primer i 

segon de cuina i dos 

cicles, un de sala i un altre de pastisseria, 
sortia havent-ho tocat tot. Aleshores, el 
Ferran Adrià donava cinc beques a les 
escoles d’hoteleria més populars de Ca-
talunya i em van triar a mi amb la condi-
ció que em comportés, perquè era una 
mica entremaliat. (riu)

3. Com va ser treballar amb un dels 
més grans amb 17 anys?
L’experiència va ser única, només diré 
que la primera feina va ser separar pèsols 
per mides. Després la cosa es va compli-
car, amb feines com pelar un pinyó o una 
ametlla tendra. Tenir l’oportunitat d’aca-
bar els plats mentre el Ferran Adrià et 
mira a tan sols un pam és un luxe.

4. Quina cuina volem els lleidatans?
A Lleida hi ha un estil molt tradicional, 
que és el que es cuina a les cases, per 
això una bona escalivada i un bon ro-
mesco són intocables. Volem canvis, 
però sense canviar gaire, perquè si men-
gem un blanc i negre i en comptes del 
de tota la vida hi ha una espuma blanca i 
una gelatina negra no ho volem. Fem el 

que fem, s’ha de respectar el producte 
de Lleida i donar-li un toc d’avantguarda, 
sense malmetre el gust de tota la vida.

5. És el que trobem al teu restaurant?
Sí, barrejats amb ingredients asiàtics i 
sud-americans. A poc a poc els anem 
incorporant al nostre menú del dia, mar-
cant un estil propi sense moure’ns de la 
base de cuina lleidatana. Últimament, 
utilitzem molt el wok i el tataki, però 
sempre servits amb una vinagreta amb 
base d’oli de Lleida, per exemple.

6. Aviat t’estrenaràs a 7accents...
Estic molt content. La idea és apropar a 
la gent de Lleida que llegeix el diari els 
plats que fem al restaurant, juntament 
amb un assessorament de producte de 
temporada. Farem una tria ensenyant el 
millor primer, el millor segon i els millors 
postres de cada setmana. Al web, a més, 
no oferiré un vídeo de jo plantat davant 
de la càmera com fan la resta, sinó que a 
través de dos GoPro farem un vídeo mo-
gut de dos minuts perquè es vegi com 
es cuina al moment. 
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