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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Els millors regidors
Us presentem en aquest núme-
ro del setmanari una anàlisi pro-
funda dels canvis que s’albiren a 
la Paeria de cara a les eleccions 
municipals del mes de maig. In-
formem, com és natural, sobre 
regidors que van i vénen i que 
vénen i van en un ball polític i 
democràtic repetit cada final de 
mandat.
Veurem noms en alça avui que 
demà esdevindran joguines 
trencades. Veurem noms que 

ara són discrets guarniments de 
llocs més alts de la llista, que 
guanyaran pes polític amb el 
temps i forjaran una trajectòria 
pròpia. Tot això és el que veu-
rem, sense exclusió de cap par-
tit.
L’exigència ciutadana, però, 
hauria de veure-hi més enllà 
de la simple curiositat davant 
dels noms en dansa. A Lleida 
li convé i mereix el govern mu-
nicipal dels millors, en el sentit 

d’aquells que siguin més idonis 
per enlairar la ciutat estimada. 
Per aquest motiu, i sense afany 
exhaustiu, enumerarem cinc 
qualitats que considerem im-
prescindibles i comunes a qual-
sevol regidor del govern local.
Primer, estar compromès amb 
la gent, escoltar-la pacientment. 
Segon, estar disponible per re-
presentar i defensar la ciutat a 
tota hora. Tercer, un regidor ha 
de tenir un model explicable i 

raonable de ciutat. Quart, tenir 
capacitat executiva i de gestió a 
nivell de direcció. Cinquè, un re-
gidor està obligat a protegir el 
patrimoni públic amb integritat 
i honradesa. 
De ben segur que podríem afe-
gir-hi més qualitats i més de-
talls, però ens conformaríem 
que aquestes cinc fossin, si més 
no, un denominador comú per 
a aquells que dirigiran la ciutat 
des del 2015 fins al 2019.

Game over
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Regidors 
que van 
i vénen
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S’apropen eleccions i els partits polítics
juguen les seves millors cartes per esgarrapar 

vots i aconseguir representació a la 
Paeria. El conflicte intern del PSC toca Ros 
però no el tomba i les esquerres continuen 

desunides. Descobrim 
algunes de les cares noves dels partits 
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Ens trobem (agraïdament) 
immersos en un any electo-
ralment mogut. I és que en 
un espai curt de temps con-
fluiran dues eleccions, les mu-
nicipals i les autonòmiques, i 
no descartem que tinguin lloc 
les generals (haurien de cele-
brar-se a finals de desembre 
o, si Mariano Rajoy allarga la 
legislatura, a principis de ge-
ner). 
La primera cita a les urnes se 
celebrarà el 24 de maig en 
el marc dels comicis munici-
pals. Es tracta d’una de les 
trobades més esperades pels 
ciutadans: són les polítiques 
dels governs locals les que 
més afectació directa tenen 
en la ciutadania. Així, doncs, 
d’aquí a poc més de dos me-
sos l’Ajuntament de Lleida re-
viurà uns nous comicis, aquest 
cop en un escenari lluny del 
panorama idíl·lic que se li pre-
sentava a Àngel Ros fa tot just 
unes setmanes. 
Malgrat la imatge d’aparent 
normalitat que vol transmetre 
el consistori, amb una majo-
ria absoluta del PSC, la des-
titució de la primera tinent 
d’alcalde, Marta Camps, i la 
boirina d’acusacions i contra-
acusacions entre el paer en 
cap i la regidora, a més de la 
investigació per part de l’Ofi-
cina Antifrau i la Fiscalia Anti-
corrupció, han marcat un can-
vi radical a l’Ajuntament. En 
aquest número de 7accents 
repassem la situació i ens 
endinsem en la configuració 
d’un hipotètic nou equip de 
govern, tot avançant algunes 
altes i baixes al consistori. 

Sense front d’esquerres
Un mal que podríem qualificar 
gairebé d’endèmic és la falta 
d’unitat de les forces d’es-
querres. Aquestes, en els dar-
rers comicis, tot i sumar més 
de 6.000 vots, no van anar 
prou de la mà com per assolir 
representació a l’Ajuntament 
de Lleida. De fet, l’any 2011, 
si ERC, ICV i la CUP haguessin 
sumat els vots de l’electorat, 
els càlculs indiquen que ha-
guessin obtingut un regidor 

ENTRA
Violant 
Cervera

cadascun. Ara bé, en anar per 
separat, i un cop aplicada la 
Llei d’Hondt, en aquests mo-
ments no en tenen cap.
En aquest sentit, hi va haver 
un intent d’aglutinar les for-
ces minoritàries sota un 
sol paraigua, que va 
acabar en desdi-
ta. Laura Ber-
gés, membre 
del Comú de 
Lleida, en 
feia una crò-
nica detalla-
da d’aquest 
intent fallit 
d’entesa que 
va acabar amb la 
retirada del nouvin-
gut Podem a les munici-
pals. Aquesta formació tenia 
dues opcions: integrar-se a 
la Crida per Lleida (fruit d’un 
projecte assembleari que en-
capçala la CUP) o al Comú de 
Lleida, un altra proposta sor-
gida del moviment assemble-
ari: “Hem intentat aconseguir 
un apropament entre la Crida 
i el Comú per arribar a una 
unió de les forces del can-
vi a Lleida, però no ho hem 
aconseguit, uns perquè tenen 
molt avançat el projecte i els 
altres perquè volen matissar 
determinades premisses. Cap 
d’ells no cedeix la seva posi-
ció”, van lamentar. El procés 
català és un altre dels fronts 
que ha dividit aquestes coali-
cions, a banda de la lluita per 
la cadira. A més, hi ha hagut 
importants reticències d’al-
guns partits polítics a l’hora 
d’acceptar aquest tipus d’or-
ganitzacions assembleàries o 
massa horitzontals. 
Un nou intent de confluència 
per intentar combatre aquesta 
mancança va tenir lloc aquest 
passat febrer, quan repre-
sentants dels partits polítics 

d ’ E R C , 
ICV, Més i 
Avancem 

van iniciar 
una ronda 

de reunions 
amb l’objectiu 

de constituir un al-
ternativa forta d’esquerres. 
Segons el president de la Fe-
deració de Lleida dels republi-
cans, Carles Comes,  aquesta 
era una primera presa de con-
tacte “per tal d’esdevenir una 
alternativa electoral real que 
pretén únicament sumar es-
forços”.  Ara bé, dies després, 
tot i el sentiment comú de 
“confluència de les esquerres 
que superava les lluites parti-
distes”, culpaven la “falta de 
temps” en comunicar que no 
presentarien una llista con-
junta. Tot i això, els partits 
afirmaven que, després de 
diverses reunions, havien arri-
bat a un “acord programàtic” 
per defensar conjuntament 

Les esquerres 
van sumar 

6.000 vots en 
els anteriors 

comicis
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Josep
Barberà

Txema
Alonso

Montse
Parra

un cop dins de la Paeria. Via 
lliure per als grans...

Altes i baixes
En aquests moments, tots els 
partits polítics estan jugant 
les seves cartes amb l’objec-

tiu d’escollir els millors candi-
dats per encapçalar les llistes 
a la Paeria. Previsiblement, la 
majoria de partits canviaran 
la majoria dels seus represen-
tants. Com si d’un diari espor-
tiu es tractés, ens disposem 

a analitzar les possibles altes 
i baixes de les principals for-
macions polítiques de casa 
nostra.
El favorit a revalidar el títol (és 
a dir, l’alcaldia), el PSC, en-
cara no ha avançat qui seran 

els integrants de la seva llis-
ta, encara que patirà alguns 
canvis importants, començant 
per la sonada absència de 
la que ha estat durant onze 
anys mà dreta de l’alcalde. 
Marta Camps desapareix del 
mapa municipal socialista i 
és substituïda per Montse 
Mínguez, que ja li havia anat 
arrabassant protagonisme al 
llarg dels últims mesos. Altres 
absències també destacades 
podrien ser la de la tinent 
d’alcalde Montse Parra, una 
històrica que ha deixat en-
treveure a algunes persones 
del seu entorn el desgast físic 
i psicològic sofert en el dar-
rer mandat; el regidor d’Es-
ports, Txema Alonso, que 
es va plantejar abandonar el 
càrrec després de la sobtada 
mort de Juanjo Garra, la seva 
mà dreta a la Regidoria, i el 
regidor de Joventut, Oriol Yu-
guero, metge de professió, 
que ha decidit deixar la po-
lítica en un segon terme per 
centrar-se en la seva carrera 
mèdica. Així mateix, el futur 
de Josep Barberà, el regidor 
de Medi Ambient, està a l’ai-
re després de posicionar-se 
clarament a favor de Marta 
Camps en el si del PSC du-
rant tot el litigi entre Ros i 
l’exprimera tinent d’alcalde. 

D’altra banda, Joan Gómez, 
un dels regidors més criticats, 
sobretot pels seus excessos a 
les xarxes socials, ja ha mos-
trat la seva intenció de no 
continuar a la Paeria. El seu 
lloc l’ocuparia la seva dona, 
Paquita  Sanvicén, directora 
de Planificació i Foment de la 
Secretaria de Política Lingüís-
tica de la Generalitat de Ca-
talunya durant la legislatura 
2006-2010 i actualment direc-
tora del Consorci de Norma-
lització Lingüística a Lleida. 
Tampoc no queda clar quin 
paper jugarien Fèlix Larrosa 
i Sara Mestres en la següent 
candidatura socialista, ja que, 
d’una banda, l’actual regidor 
de Turisme es postulava com 
un dels clars oponents de 
Ros a l’alcaldia, però el de-
senllaç del cas Camps l’hauria 
desanimat en les seves pre-
tensions, i, de l’altra, la regi-
dora de Seguretat i Civisme 
formava part d’una hipotèti-
ca llista de baixes que es va 
filtrar ara fa uns dies, encara 
que ha estat elegida cap de 
campanya del PSC de cara a 
les eleccions del 24 de maig. 
I què passaria si, finalment, 
Gerard Guiu acabés accep-
tant l’oferta de Ros d’entrar 
a formar part de la propera 
llista electoral? Guiu, històri-

Yuguero 
deixa la

política per 
centrar-se en 
la medicina
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Guia ràpida per
entendre la llei d’Hont

La llei d’Hondt és el procediment matemàtic que s’utilitza per distribuir 
els escons entre les candidatures en funció dels vots que s’atorgui a cada 

partit. A més, cal tenir en compte la barrera legal; és a dir, en l’escrutini 
s’estableix un límit mínim de vots perquè una candidatura pugui concórrer 
a la distribució d’escons. En general, aquesta barrera legal és del 3% dels 
vots vàlids emesos, però a les eleccions municipals és del 5%. Per entendre-
ho, si a Lleida voten 80.000 persones, caldrà obtenir un mínim de 4.000 vots 
per aconseguir representació. Tots aquells partits que rebin menys d’aquest 
número de butlletes no tindran cap representant. Amb l’objectiu d’evitar 
aquest problema, els partits petits es presenten a les eleccions amb una 
llista única per tenir més possibilitats de passar la barrera electoral. A la 

resta de partits se’ls aplicarà la llei d’Hondt.
La llei marca que s’ordeni, de major a menor, les xifres de vots obtinguts 
per les candidatures que passin la barrera legal. Després es divideix el 
nombre de vots aconseguits per cada candidatura per 1, 2, 3, etc., 
fins a un nombre igual al d’escons assignats a la circumscripció. Amb 
la taula s’atribueixen els escons a les candidatures que obtinguin 
els més grans quocients per ordre decreixent. Quan les xifres 

de dos quocients són iguals, s’atribueix l’escó a la candida-
tura que hagi obtingut més vots en total. Si hi hagués 

dues candidatures amb el mateix nombre total de 
vots, generalment el primer empat es resol 

per sorteig i els successius de forma 
alternativa.

cament enemistat amb Mar-
ta Camps, que l’hauria fet 
fora de la Paeria després 
d’aconseguir la majoria 
absoluta en els anteriors 
comicis, no veuria amb 
mals ulls tornar, sobretot si 
tenim en compte que amb 
l’entrada d’un nou president 
a can Barça perilla el seu càr-
rec de cap de gabinet de pre-
sidència del club. Un altre 
nom que ha sonat per al 
PSC és el del sindicalista 
Jaume Sellés, secretari 
general de CCOO a Llei-
da, que s’hauria “ofert” 
amb insistència a Àngel 
Ros. En el cas del PP, canvia 
el cap de cartell i passa a en-
capçalar la formació Dolors 
López. L’actual presidenta 
del Partit Popular a la de-
marcació substituirà Joan 
Vilella, que esdevindrà el 
seu segon. Xema Solé, re-
gidor actualment no ads-
crit, desapareix de la llista 
en considerar el partit ex-
cessivament “dictatorial”.
Tant ERC com ICV presenten 
nous caps de llista per tal de 
recuperar els vots que se’ls 
van escapar en les últimes 
municipals, on van perdre 
les seves respectives cadi-
res a l’Ajuntament de Llei-
da. Al candidat republicà, 
Carles Vega, que ja va ocu-
par l’acta de regidor a la Pa-
eria fa algunes legislatures, el 
seguiran Josep Maria Baiget, 
exlíder de CCOO a Lleida, i 
Núria Marín, una històrica de 
la formació clarament 
posicionada a 
favor de la 
indepen-
dència 
d e 
Ca-

talunya. Pel que fa a ICV, la 
llista encapçalada per Edu-

ard Baches, vinculat amb 
diversos moviments 

socials de la ciutat 
de Lleida, la 

completen 
N o è l i a 

P e n a , 
Carles 

F e i -
x a , 
Yo-

lan-
d a 

Bardi-
na, Jo-

sep Ma-
ria Carles 

i Rosa Peña-
fiel.

Per últim, a falta 
de confirmar els noms 

propis del Comú de Lleida, 

Ruben Cobo, Pau Juvillà, Te-
resa Ibars i Francesc Gabarrell 
encapçalen la llista de Crida 
per Lleida. 
D’altra banda, la llista del can-
didat convergent Toni Pos-
tius és la que té més baixes 
confirmades fins a la data. En 
primer lloc, l’anterior cap de  
llista a la Paeria, Joan Ramon 
Zaballos, marxa de la mà amb 
Cristina Torrent, tal com van 
entrar. Tampoc no l’acompa-
nyaran en aquesta empresa la 
convergent Bea Obis ni l’uni-
onista Miquel Padilla. Un dels 
representants d’UDC que sí 
seguirà fent-li costat és Paco 
Cerdà, mentre que la diputa-
da al Parlament de Catalunya 
Violant Cervera apunta a ocu-
par el quart lloc. 

Convergència i la poca Unió
Tot i que queda clara a alts 
nivells, la falta d’unitat latent 
entre els membres de Conver-
gència i els d’Unió s’ha rami-
ficat al territori. La polèmica, 
que va iniciar-se per la vota-
ció de la presa en conside-
ració de l’acord antijihadista 
al Congrés dels Diputats en 
què tots dos partits van votar 

Eleccions 

PSC
15

CiU
6

PP
6

PSC
12-14

CiU
4-5

PP
3-4

ERC
2-3

ICV
2-3

Altres
2

Baròmetre octubre 2013

PSC
13-14

CiU
5-6

PP
3-4

ERC
2-3

ICV
0-2

CUP
0-2

Baròmetre abril 2014

PSC
12-14

CiU
5

PP
4-5

ERC
3-4

ICV
0-2

CUP
2

Baròmetre novembre 2014

diferent, es va veure reflecti-
da durant la presentació del 
candidat Toni Postius. I és que 
els representants unionistes 
van deixar plantat el candidat 
durant la seva posada de llarg 
amb la presència d’Artur Mas.  

Intenció de vot
A sis mesos de les municipals, 
la segona quinzena de novem-
bre, una enquesta d’intenció 
de vot encarregada per Ua1 
Ràdio mantenia el PSC com a 

virtual guanyador dels co-
micis a la ciutat, però no 
li assegurava la majoria 
absoluta a Àngel Ros. Se-
gons el baròmetre, basat 

en més de 1.000 trucades 
i 400 entrevistes, els socialis-
tes obtindrien entre dotze i 
catorze regidors, davant dels 
quinze del 2011. Dels resul-

tats de l’enquesta en des-
tacava el retrocés de CiU 
i PP, ara mateix el primer 
amb sis regidors i el se-
gon amb cinc (el popular 

Xema Solé va passar a ser 
regidor no adscrit al gener). 
Segons aquest pronòstic, els 
nacionalistes perdrien un re-
presentant i els populars es 
quedarien sense un o dos re-

gidors. Per contra, entrarien 
amb força al consistori ERC 
amb tres o quatre edils, i 
la CUP, amb dos. En el cas 
d’ICV-EUiA, el baròmetre 

els assignava una forquilla 
d’entre zero i dos regidors. 
La Paeria, per tant, passaria 
de tenir representació de tres 
partits a cinc o sis. Una notí-
cia positiva per la pluralitat de 
veus que es veurien reflecti-
des a la institució.

Valoracions dels candidats
Lligat a l’augment de vots hi 
trobem el nivell de coneixe-
ment públic dels diferents 
candidats. En aquest sentit, 
Àngel Ros juga amb les car-
tes a favor. De fet, segons 
l’enquesta d’Ua1, el 83,2% 
d’enquestats asseguraven co-
nèixer l’alcalde i candidat so-
cialista. Una xifra que contras-
tava amb el poc coneixement 
que els ciutadans tenien de 
l’alcaldable per CiU, Toni Pos-
tius, ja que només un 44,6% 
manifestava saber qui és. Més 
ben posicionats estaven Joan 
Vilella, actual portaveu del 
PP a la Paeria, i Carles Vega, 
candidat d’Esquerra. A tots 
dos els coneixien sis de cada 
deu enquestats. Eduard Bac-
hes, d’Iniciativa, se situava 
en el 50%, Ángeles Ribes, de 
Ciutadans, en el 48% i Esther 
Sancho, de la CUP, en el 44%.



c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida . 973 24 35 82 . Fax 973 24 07 12 . info@fauria.es 
www.fauria.es
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Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
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L’N-240, 
en peu 

de guerra
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Fa un any i un mes que els 
alcaldes de les localitats per 
on passa la carretera N-240, 
la Diputació de Lleida i la de 
Tarragona, les Cambres de 
Comerç de Lleida i Reus i les 
entitats Ateneu Popular Gar-
riguenc i el col·lectiu Conca 
22 van signar la Declaració 
de Montblanc, document on 
s’exigia l’alliberament de l’au-
topista AP-2 entre Montblanc 
i Lleida com a única solució 
per reduir la sinistralitat de 
l’N-240. La que era conside-
rada com la millor opció per 
unir Lleida i Tarragona s’ha 
trencat i el consens entre em-
presaris, polítics, cambres i 
societat civil ha quedat palès 
només en una fotografia. 
Els alcaldes lleidatans, liderats 
pel de les Borges Blanques, 
Enric Mir, i amb el suport del 
president de la Cambra de 
Comerç de Lleida, Joan Simó,  
creuen que la millor solució 
per posar fi a l’alta sinistrali-

Fa deu anys que es 
demana una solució a 
l’alta sinistralitat de la via 
que uneix Lleida i Montblanc, 
però alcaldes, Generalitat i Fo-
ment no es posen d’acord, uns de-
manen el desdoblament de la carretera i 
els altres la conversió de l’AP-2 en autovia

L’N-240, 
en peu 

de guerra
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tat de l’N-240 és el desdo-
blament de l’actual carretera 
entre Lleida i Montblanc, que 
consistiria en una duplicació 
de l’actual via amb la cons-
trucció d’un mur que actuaria 
com a separador. “Portem 
deu anys demanant una solu-
ció definitiva”, explica l’alcal-
de de les Borges Blanques, 
Enric Mir. Aquesta solució, 
que estaria pressupostada 
aproximadament per 100 mi-
lions d’euros, no agrada ni al 
Ministeri de Foment, que és 
l’autoritat que ha de portar a 
terme l’execució, ni a l’entitat 
Ateneu Popular Garriguenc 
i el col·lectiu Conca 22, que 
segons un estudi van avaluar 
que l’alliberament de l’AP-
2 era el resultat més viable: 
“Farà que es redueixi el trànsit 
de la carretera i augmenti la 
fluïdesa”. Ambdues entitats, 
que van ser les impulsores 
del Manifest de Montblanc, 
formen part de la plataforma 
Prou morts a l’N-240, de la 
qual també en formen part els 
edils de les Borges Blanques, 
Juneda, Puigverd de Lleida, 
Vinaixa, Torregrossa i Artesa 
de Lleida. 

Camions cap a l’AP-2
A causa de les contínues re-
clamacions, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, Santi Vila, va con-
firmar que els camions serien 
derivats cap a l’AP-2 amb bo-
nificacions en els peatges en-
tre Lleida i Montblanc. En un 
termini de dos a tres mesos, 
els transportistes es veuran 
obligats a deixar d’utilitzar 
l’N-240 i circular per l’autopis-
ta, mesura que no ha agradat 
als transportistes, ja que cre-
uen que la utilització d’auto-
pistes hauria de ser voluntari 
i no obligatori. Tampoc no 
consideren que les concessi-
onàries de les autopistes se 
suportin a través de l’econo-

mia dels transportistes, ja que 
aquesta “obligació” no seria 
gratuïta. Els camions que cir-
culin per l’AP-2 entre Lleida i 
Montblanc tindran una boni-
ficació del 50%, mentre que 
aquells que circulin per trams 
de major longitud tindran una 
bonificació del 35%. Amb 
aquesta mesura anunciada, 
l’Ateneu Popular Garriguenc i 
el col·lectiu Conca 22 es van 
mostrar satisfets, tot i així 
continuen defensant l’allibe-
rament total dels peatges. 
El president de la Diputació, 
Joan Reñé, també va mostrar 
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el seu rebuig i va reclamar la 
gratuïtat de l’AP-2, referint-se 
a l’N-240, com “la carrete-
ra de la vergonya”. Però qui 
continuen estant disconfor-
mes són els alcaldes de la pla-
taforma Prou morts a l’N-240, 
perquè creuen que és “una 
solució a mitges” i que desvi-
ant els camions no se soluci-
onarà l’elevada sinistralitat de 
l’N-240. Tot i així, el president 
de la Cambra de Comerç 
de Lleida, Joan Simó, opina 
que “ens hem d’acontentar 
perquè val més això que res, 
encara que els demanem el 

compromís que s’acabi efec-
tuant el desdoblament”. 

Catorze morts en sis anys
Segons les dades, en els úl-
tims sis anys han perdut la 
vida catorze persones i una 
vintena des del 2009 en ac-
cidents de trànsit. Per aquest 
motiu, els alcaldes de l’N-240, 
i el president de la Cambra de 
Comerç es van reunir el pas-
sat 4 de març amb el conse-
ller Santi Vila per fer un “front 
comú” i exigir millores a Fo-
ment. En aquest sentit, Vila es 
va comprometre a reclamar 

al Ministeri de Foment que 
redacti aquest mateix any els 
projectes necessaris per des-
doblar el tram lleidatà. També 
exigirà que l’Estat es com-
prometi a executar les obres 
mentre apliqui la restricció 
del trànsit de camions previs-
ta entre Lleida i Montblanc. 
També es va comprometre a 
portar davant de la Cambra 
una moció per reclamar l’au-
tovia i a sol·licitar a Foment 
una reunió amb la plataforma 
de municipis. A banda, En-
ric Mir, alcalde de les Borges 
Blanques i president de la 
plataforma Prou morts a l’N-
240, demana un calendari en 
què, “el projecte es redacti 
en menys d’un any i que les 
obres finalitzin dintre de dos”. 
Professionals del sector de les 
infraestructures, com el direc-
tor general de Centrals i Infra-
estructures per a la Mobilitat i 
les Activitats Logístiques (CI-
MALSA) i antic president de 
la Diputació de Lleida, Isidre 
Gavín, creu que el desdobla-
ment és una bona solució, en-
cara que opina, que fins que 
no s’aclareixi es podria arribar 
a un acord amb la concessio-
nària de les autopistes perquè 
es converteixi en una autovia. 
“Un rescat parcial podria ser 
una solució definitiva”, s’avan-
ça a dir. En aquest sentit, els 
alcaldes de l’N-240 conside-
ren que la possibilitat de fer 
gratuït el peatge a l’AP-2 no 
és incompatible amb el des-
doblament, ja que creuen que 
l’autopista no discorre paral-
lela, però opinen que aquesta 
mesura només beneficiaria el 
transport de llarg recorregut. 
La concessió de l’autopista 
s’acaba el 2019, però el pre-
sident d’Abertis, Salvador 
Alemany, ja va avançar que té 
la voluntat de continuar amb 
la gestió de l’autopista quan 
s’acabi la concessió, almenys 
referint-se a l’AP-7. Alemany 
va afirmar durant una entre-
vista al 3 24 que la seva em-
presa no entrarà en el debat 
sobre la gratuïtat de les auto-
pistes catalanes. 
El que va començar sent un 
projecte unitari s’ha anat 
trencant, encara que la lluita 
per trobar una solució al que 
havia de ser una gran infraes-
tructura que permetés unir la 
costa cantàbrica amb el port 
de Tarragona continua en 
peu. Es calcula que cada dia 
surten del Port de Tarragona 
més de 2.000 camions que es 
dirigeixen a l’interior del país. 

Imatges de l’N-240 entre Lleida i 
les Borges Blanques i fotos anti-
gues en les quals surten els mem-
bres de la plataforma Prou morts 
de l’N-240, la ministra de Foment 
amb el president de la Diputació 
i l’alcalde de les Borges Blanques 
amb el president de la Cambra de 
Comerç. Fotos: Laia Valdés i arxiu
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La 
Rambla 

oblidada
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Rambla de Ferran, la 
Rambla de Lleida, ha 
caigut en l’oblit de 
governants, 
comerciants i 
ciutadans al llarg 
dels darrers anys. La 
carta de presentació 
de la capital del 
Segrià per als que 
surten de l’estació 
de tren no pot ser 
pitjor

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La història comença quan 
rebem una carta al director 
d’una comerciant de la Ram-
bla de Ferran sobre la pro-
gressiva degradació de la 
zona en els últims temps. Sota 
el títol “La Rambla oblida-
da...”, l’Anna Costa, propie-
tària de Cromm perruqueria, 
mostrava la seva “impotèn-
cia” en veure “com s’està dei-
xant morir la Rambla” i trans-
metia la seva sensació d’estar 
“en un poble perdut i sense 
vida, mancat d’activitat”. A 
més, es preguntava: “Per què 
no interessa dinamitzar la 
Rambla?”. Qüestió, per cert, 
que hem intentat traslladar a 
Rafel Peris, tinent d’alcalde i 
regidor de Promoció Econò-
mica, Comerç i Mercats de 
l’Ajuntament de Lleida però 
que ens ha resultat impossi-
ble a causa del mutisme de la 

corporació municipal en res-
posta a les nostres peticions.
Costa d’entendre per què la 
majoria de ciutats de Catalu-
nya tenen una rambla que es-
devé un passeig viu, una zona 
comercial lúdica i amb perso-
nalitat o un barri històric. En 
el cas de Lleida, més enllà de 
la història, la Rambla de Fer-
ran viu desintegrada de la ciu-
tat i s’ha convertit en una de 
les propostes més prescindi-
bles per als pocs turistes que 
trepitgen la capital del Segrià. 
“Em fa vergonya pensar que 
poden arribar en AVE a una 
estació remodelada i emble-
màtica com és l’estació de 
Lleida Pirineus i que la prime-
ra impressió que s’emporten 
de la ciutat és un carrer gran 
sense dinamitzar”, argumenta 
l’Anna.
Davant de la inoperància de 
l’Ajuntament de Lleida, “que 
opta per destinar tots els re-
cursos econòmics de la Regi-
doria de Comerç a maquillar 
el Centre Històric”, tal com 
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Dels 77 locals a peu de carrer  que es poden veure
a simple vista, 26 estan desocupats i 8 es venen

o es lloguen.   
Fotos: Carlos Bonfill

afirma el Ramon, un històric 
florista de la Rambla, l’Anna, 
la Mariona i la Ruth, entre 
d’altres comerciants de la 
zona, han endegat les gesti-
ons necessàries per formalit-
zar una associació de comer-
ciants del barri. L’objectiu és 
dinamitzar la Rambla de Fer-
ran i els carrers contigus i que 
la unió els doni la força que 
necessiten per fer-se escoltar 
per la Paeria. “L’alcalde Siura-
na ja ens deia que nosaltres 
no representàvem prou vots i 
que per això no farien res per 
nosaltres”, recorda la propie-
tària d’un conegut restaurant 
ubicat en un d’aquests carrers 
contigus. “Per molt que mun-
tem una associació, som mas-
sa pocs i continuaran sense 
fer-nos cas”, conclou. De fet, 
aquesta és una de les barreres 
principals amb les quals s’està 
trobant l’Anna a l’hora de tirar 
endavant l’associació de co-
merciants, és a dir, la desídia 
dels mateixos comerciants, 
que ja han llençat la tovallo-
la”. “Vam intentar-ho fa nou 
o deu anys, per posar llums 
de Nadal, però els bancs no 
volien pagar i ho vam deixar 
estar”, recorda el Ramon.
En aquest sentit, cal remar-
car que les entitats bancàri-
es instal·lades a la zona són 
vistes com un dels principals 
esculls per revitalitzar la Ram-
bla de Ferran. I és que entre 
cinquanta i seixanta anys en-
rere va començar una instal-
lació massiva per part de 
caixes i bancs de les seves 
respectives oficines en aques-
ta artèria lleidatana que va 
provocar un increment des-
proporcionat del preu en el 
cas del locals i les oficines en 
venda i lloguer, inabastable 
per a la majoria de comerços 
que pretenien traslladar-s’hi 
o, fins i tot, mantenir-s’hi. Des 
d’aleshores, els preus dels es-
tabliments no han deixat de 

créixer, fins i tot en l’actual 
tessitura de crisi econòmica i, 
consegüentment, immobilià-
ria, la qual cosa ha degradat 
la imatge d’un barri en què 
els cartells de venda i lloguer 
es multipliquen any rere any. 
Tanmateix, les entitats bancà-
ries disminueixen a causa de 
les fusions que han tingut lloc 
darrerament, fet que ha des-
lluït encara més el paisatge 
urbanístic de la Rambla.
Malgrat que l’Ajuntament de 
Lleida no ens ha volgut faci-
litar les dades sobre l’ocupa-
ció comercial de la Rambla 
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de Ferran i del seu entorn, 
només cal fer-hi un tomb per 
extreure unes xifres bastant 
concloent de la situació actu-
al: dels 77 establiments a peu 
de carrer que s’estenen al 
llarg de la Rambla de Ferran, 
26 estan tancats, i d’aquests, 
8 tenen penjat el cartell d’“Es 

ven” o “Es lloga”. Una altra 
dada palpable a simple vista, 
tan sols aixecant-la una mica 
del terra: hi ha 22 oficines en 
venda o lloguer, això només 
basant-nos en els cartells visi-
bles. Definitiu i definitori.
“A les nits fa por, quasi no hi 
ha llum, no es veu ni una àni-

ma...”, es queixa la propietà-
ria de Cromm. “Falta llum, i 
això no s’arregla posant més 
watts, sinó amb la il·luminació 
de les botigues, dels bars... 
Mentre el comerç no torni, el 
barri està mort”, rebat el Ra-
mon, de la Floristeria Arrufat. 
El propietari i les propietàri-
es de dos bars de la mateixa 
Rambla reconeixen que obrir 
a la nit no els surt a compte: 
“Aquí només hi ha bancs i ofi-
cines d’advocats i de notaris. 
Per això, fem menús compe-
titius per al migdia, ja que la 
majoria de treballadors dinen 
per la zona, però a la nit ja 
no queda ningú”, comenten 
elles. 
Una situació que es fa evi-
dent quan la foscor inunda la 
Rambla de Ferran, sobretot 
des que va tenir lloc el canvi 
de l’enllumenat a bona part 
de la ciutat. Un grup de com-
panys de feina que estan a la 
ciutat per assistir a Fira Natu-
ra surten d’un dels hotels de 
la zona a la recerca de sopar 
quelcom ràpid i prendre una 

copa abans de posar-se al llit. 
“El director (de l’hotel) ens ha 
dit que anem pujant fins que 
trobem una avinguda llarga 
que creua el carrer i que ales-
hores girem a l’esquerra”, diu 
el Jan. “Aquesta ciutat està 
morta!”, exclama el que sem-
bla el més jove del 
grup. Bars i res-
taurants tan-
cats. Ni un sol 
local de co-
pes. Al car-
rer, ningú 
més enllà 
d’una colla 
de jove que 
s’escridassen 
mig de broma 
mig de debò. Fi-
nalment, pugen a un 
dels taxis aparcats a vora 
de l’estació i “fugen” en di-
recció a Ricard Vinyes. 
Alguns comerciants clamen 
per la remodelació de la Ram-
bla, que estava prevista per al 
2015 amb un cost de 2 milions 
d’euros però que el bloqueig 
del finançament dels Plans de 

Barris per part de la Generali-
tat de Catalunya l’ha  ajornat 
indefinidament. L’objectiu era 
prioritzar els vianants, crear 
voreres molt més amples i re-
duir el trànsit, però en para-
litzar-se les obres, almenys de 
moment, la Rambla no podrà 
recuperar l’esperit de passeig 
que hauria de tenir qualsevol 
rambla urbana. 
La Cavalcada dels Reis Mags, 
la Rua de Carnaval, la Pro-
cessó de Setmana Santa o 
la Batalla de les Flors són al-
guns dels reclams puntuals de 
la Rambla, tot i que algunes 
d’aquestes activitats s’estan 
traslladant a d’altres indrets. 
És el cas del Mercat d’Anti-
guitats, que el mateix Toni 
Postius, candidat de CiU a 
l’alcaldia, va reconèixer en un 
dinar amb empresàries i em-
prenedores de Lleida que la 
Paeria s’està plantejant tras-
lladar-lo al Centre Històric, la 
qual cosa deixaria el barri una 
mica més orfe.
Així mateix, cal tenir en comp-
te que la Rambla de Ferran 
alberga diversos i valuosos 
edificis modernistes i algunes 
de les principals edificacions 
de la ciutat que van sobreviu-
re a la riuada de 1982, visible 
encara a les parets de la Sub-
delegació del Govern. A més, 
acull les restes visitables de 
les adoberies medievals, la 
futura seu del Museu Morera, 
la Diputació de Lleida, el CAP 
de Rambla de Ferran i la seu 
de Correus a Lleida, a més de 
l’estació de Lleida Pirineus. 
Així, doncs, tota una història, 
la de la ciutat, i tot un patri-
moni, pertanyent a la mateixa 
ciutat, concentrats en un llarg 
passeig des del Pont Vell fins 
a Renfe que esperen amb an-
hel el retorn d’allò que va ser 
quan les antigues fàbriques 

i els petits tallers 
van protagonit-

zar la transfor-
mació de la 
Lleida del 
segle XIX. 
A principis 
del segle 
XX va ser 
el torn dels 

professionals 
liberals i les 

caixes d’estalvis. 
La crisi ha provocat 

l’últim canvi a la Rambla, 
deixant-la dessolada, desha-
bitada i desintegrada. Què li 
depara a la Rambla de Lleida 
del segle XXI? Per ara, ningú 
no en té la resposta. I preci-
sament aquest és el gran pro-
blema...

S’han iniciat 
les gestions 

per crear una 
associació de 
comerciants
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Missions de fe 
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La Diòcesi de 
Lleida compta amb 
26 missioners 
escampats arreu 
del món. Ara està 
de ruta per donar a 
conèixer la seva  
labor més 
humanitàriaMissions de fe 

Diverses imatges del Txad, en una zona 
propera on va viure el missioner Ramon 
Ribas. 
Fotografies realitzades pel jesuïta 
Manolo Fortuny, de Mallorca, qui 
actualment viu i treballa com a missioner 
al país. 
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No és novetat que la comu-
nitat cristiana està perdent 
adeptes progressivament, 
sobretot aquells que tenen 
edats inferiors als 60 anys. 
L’església catòlica es troba 
immersa en un procés de 
transició i ha de buscar una 
nova manera d’adaptar-se 
als nous temps. Ara bé, en 
un món consumista i marcat 
per l’individualisme, hi ha una 
branca de l’església que con-
tinua generant adeptes gràci-
es a la seva labor humanitària: 
parlem dels missioners. 
Un missioner és una persona 
que, moguda per les inquie-
tuds religioses, deixa la seva 
terra natal per escampar la fe 
i ajudar humanitàriament al-
tres indrets més empobrits. A 
banda de dedicació exclusiva, 
per convertir-se en un missio-
ner es necessita tenir ampli-
tud de mires: durant la seva 

trajectòria haurà d’adaptar-se 
a la vida, la cultura, el clima, 
i altres condicionants de l’in-
dret on servirà i realitzarà la 
seva missió.  
Per donar a conèixer aquesta 
cara més amable de l’esglé-
sia, la Delegació de Missions 
a Lleida organitza di-
verses activitats 
de sensibilitza-
ció, ja sigui a 
les escoles, 
i n s t i t u t s 
o parrò-
quies. En 
a q u e s t 
sentit, du-
rant la set-
mana del 9 
al 13 de març 
la missionera 
comboniana Pilar 
Gilaberte ha recorregut di-
versos instituts i escoles de 
Lleida per explicar les seves 
experiències i animar a l’acti-
vitat missionera. 
Els combonians són una con-
gregació formada per sacer-
dots, germans i laics simpa-
titzants, fundada per Daniel 

Comboni, el primer bisbe de 
l’Àfrica Central.  
Actualment, Gilaberte resi-
deix a Saragossa i coordina 
el Servei Conjunt d’Animació 
missionera (SCAM). Aquest 
està format per 26 congrega-
cions missioneres amb l’ob-

jectiu, tal com el nom 
indica, d’impulsar 

l’esperit missio-
ner. Durant els 

seus anys de 
missió, ha 
passat per 

d i -
ver-
s o s 
p a ï -
sos de 
L la t inoa-
mèrica, resi-
dint gran part del seu temps a 
l’Equador i també ha realitzat 

estades curtes a l’Àfrica. 
Segons la missionera, les 
principals motivacions per en-
dinsar-se en aquest món van 
ser, d’una banda, donar a co-
nèixer la paraula de Déu i, de 
l’altra, descobrir a través de 
la pròpia pell les desigualtats 
del món i poder contribuir a 
transformar (i millorar) a poc a 
poc la societat. 
Un altre missioner de Lleida, 
ara ja assentat a la ciutat, és 
el pare Ramon Ribas, que ac-
tualment forma part de la co-
munitat de jesuïtes de Lleida 

i oficia missa a Sant Ignasi 
de Loiola. Ribas, des-

prés de deu anys com 
a mossèn, va ser 
destinat al Txad per 
tres anys i va aca-
bar residint-hi tres 
dècades, sempre 
al servei de l’esglé-

sia. Per al Ramon, la 
bretxa cultural va ser 

molt important, sobre-
tot per les divergències 

religioses en una comunitat 
pròpiament musulmana. “Hi 
ha conflictes que provenen 

d’un integrisme complet, 
costa que hi hagi diàleg”. De 
fet, apunta, al llarg dels anys 
“s’ha retrocedit en molts as-
pectes. Hi ha més tensió ara 
que abans entre la població 
cristiana i musulmana”. 

Quina tasca realitzen?
A banda d’ensenyar la parau-
la de Déu, els missioners es 
dediquen a realitzar tasques 
humanitàries. En el cas del 
Txad, el Ramon explica que hi 
havia un dispensari cada 600 
quilòmetres i, a més, els que 
hi havia no funcionaven cor-
rectament a causa dels alts 
nivells de corrupció del país. 
“Nosaltres vam ajudar a crear 
més centres hospitalaris”. 
La Pilar, en el seu cas, exposa 
que a San Lorenzo (Equador) 
van crear un centre de salut i 
un de formació. També van in-
troduir les noves tecnologies, 
amb la incorporació d’ordina-
dors a les escoles de la zona. 
Tot i les diverses vicissituds 
durant la seva estada de mis-
sioners, cap dels dos va plan-
tejar-se deixar el lloc i tornar 

Ramon Ribas 
va passar-se 

30 anys al 
Txad de 

missioner La diòcesi de 
Lleida 

compta amb 
26 missioners 
arreu del món 



DIVENDRES 13 de MARÇ DE 2015 21

Pilar Gilaberte i Ramon Ribas, a la Delegació 
de Missions de la Diòcesi de Lleida. 
Foto: Laia Dolcet Mònica

Cabezuelo
LAIA DOLCET

Quina és la vostra funció? 

MÒNICA CABEZUELO
Nosaltres posem en con-
tacte els missioners amb la 
direcció nacional que està 
establerta a Madrid. A nivell 
de sensibilització treballem 
als instituts, les escoles i dins 
de les parròquies. A més, 
estem en contacte amb tot 
el món de la solidaritat fora 
de l’àmbit eclesiàstic. És una 
manera d’arribar a gent que 
potser no es mou per la fe. 

L. D.
I el perfil del missioner?

M. C. 
Actualment hi ha 26 missio-
ners a la Diòcesi de Lleida. 
Són majoritàriament dones 
i la majoria fan el seu servei 
missioner a Llatinoamèri-
ca. Ara bé, també hi ha un 
religiós jesuïta que està al 
camp de refugiats a Sudan 
del Sud, un sacerdot i bisbe 
a Kazakhstan, un altre sacer-
dot a Roma (expert en Teo-

logia missionera i que ofe-
reix formació a la universitat 
i arreu del món) i un religiós 
claretià a Roma, responsable 
dels missioners de la seva 
congregació a tot el món.  
En concret hi ha vuit religio-
sos i nou religioses, vuit sa-
cerdots i una laica. 

L.D.
Què vol dir, en aquest cas, 
ser laic?

M. C. 
Laic vol dir que no pertanyen 
a cap congregació i tampoc 
són capellans. Poden ser sol-
ters, poden ser matrimonis o 
poden ser famílies amb fills. 
Es donen realitats de tota 
mena. Però la majoria de 
missioners encara són religi-
osos.

L.D.
La crisi ha motivat el volun-
tariat o l’ha disminuït?

M. C. 
Quant a gent interessada a 
fer períodes de voluntariat 

a casa, més enllà d’una visita. 
“El problema sempre ha estat 
quan he tornat. És horrible. 
Costa més tornar a entrar en 
aquest món que no pas a la 
cultura africana”, comenta 
Ribas.  Per la seva banda, la 
missionera explica que, per 
costum, les combonianes tor-
nen a casa cada quatre anys 
i s’hi estan uns tres o quatre 
mesos: “Ara és molt fàcil co-
municar-te i la distància és mí-
nima”. 

Pèrdua progressiva de la fe 
cristiana
Tot i que ambdós missioners 
reconeixen que hi ha hagut 

una davallada important dels 
fidels a la paraula de Déu, 
coincideixen en afirmar que 
la comunitat espanyola conti-
nua sent molt missionera: “Hi 
ha 13.000 missioners i missi-
oneres escampats arreu del 
mapamundi i és la cara més 
amable de l’església i la que 
desperta més entusiasme en-
tre la població per la seva la-
bor humanitària”. 
Abans de finalitzar, els dema-
nem un consell per als que 
vulguin esdevenir nous mis-
sioners. “Que tinguin obert 
el cor i el cap i es guardin els 
judicis de valors”, ens reco-
manen. 

Secretària de la Delegació de Missions de Lleida

llargs, hem notat una dava-
llada i la situació s’ha estan-
cat. No apareixen persones 
vocacionals que es vulguin 
dedicar durant un llarg pe-
ríode de la seva vida a mis-
sions. El que sí que hi ha 
és molta inquietud per fer 
experiències curtes, d’un o 
dos mesos. Normalment són 
joves que acaben la carrera i 
dins de les seves inquietuds 
volen conèixer com és la rea-
litat d’un país empobrit.  

L. D.
Hi ha una davallada de fe? 

M. C.
Sí. L’església està en una 
època de canvi i s’està re-
convertint. Hi ha molta gent, 
sobretot de 60 anys cap 
avall, que té fe i busca expe-
riències espirituals, però no 
de la manera que s’ha entès 
fins ara, ja que no les veuràs 
mai participar en la vida par-
roquial. La gent busca altres 
camins. Estem entrant en 
una època nova. 



Martí
Tarragona

L’Ultraman del Regne Unit és una 
de les proves internacionals més 
dures i a Lleida hi ha un jove atleta 
preparant-se per a l’edició d’enguany

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA
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L’Ultraman del Regne Unit 
s’ha consolidat com una de 
les proves més dures del pa-
norama internacional. Gal·les 
acollirà el 5, 6 i 7 de setembre 
d’aquest any tres dies de dura 
competició, com demostra el 
fet que en la primera jornada 
els participants hauran de co-
brir 10 quilòmetres nadant i 
140 quilòmetres en bicicleta, 
el segon dia 280 quilòmetres 
en bicicleta i, per acabar, el 
tercer, 84 quilòmetres cor-
rents. L’organització només 
concedeix quaranta invitaci-
ons i per l’edició de 2015 el 
lleidatà Martí Tarragona, de 
20 anys, en té una. Tot just ha 
començat els entrenaments i 
fins al setembre es prepararà 
a nivell esportiu i mental, a 
més de buscar el finançament 
necessari per competir.

ÒSCAR BUETAS
Com va sorgir la idea de 
participar en l’Ultraman del 
Regne Unit?

MARTÍ TARRAGONA
Vaig jugar a esquaix durant 
uns vuit anys. El gener del 
2014 uns amics em van co-
mentar que s’havien apuntat 
a la Transvulcania. Portava 
uns set mesos sense fer res i 
em vaig apuntar. Fins al 10 de 
maig vam entrenar uns quatre 
mesos. L’objectiu era acabar 
la cita i tenia per cobrir tota la 
distància en 18 hores. Ho vam 
aconseguir reduint el temps 
a 16 hores i 15 minuts. Ja no 
vaig tornar a jugar a esquaix 
i vaig seguir entrenant, però 
sense marcar-me un objectiu. 
Havia de trobar quelcom per 
mantenir la motivació i va sor-
gir la idea de fer un Ironman. 
Casualment, al setembre es 
farà la Ilerman de Lleida i em 
vaig fer un pla d’entrenament. 
Per una persona habituada a 
l’esport era força assequible, 
així que em vaig plantejar 
anar més enllà, pensant de 
fer només l’Ultraman. Em va 
motivar el fet que, malgrat 
fer el pla d’entrenament i te-
nir sis mesos per preparar-te, 

no saps si l’acabaràs, perquè 
són molts quilòmetres. De fet, 
l’únic objectiu que tinc al cap 
és acabar.

Ò. B.
A més, només fa un parell de 
setmanes que vas començar 
la teva preparació...

M. T.
Sí, però s’ha de tenir clar que 
si una persona no està habitu-
ada a fer esport, sis mesos és 
molt just. En canvi, si has estat 
lligat a l’esport, és diferent.

Ò. B.
Paral·lelament, està bus-
cant finançament. Com està 
aquest tema?

M. T.
De moment, tangible no hi ha 
res. Demanem finançament 
econòmic per poder pagar la 
inscripció, que costa 600 eu-
ros, més el viatge, sense obli-
dar que ha de venir obligatò-
riament amb mi un equip de 
dues persones. Per un altre 
costat, en aquests sis mesos 

d’entrenament hi haurà força 
despesa de material, com per 
exemple poden ser sabates, 
rodes de bicicleta, etc., coses 
en què les botigues poden 
ajudar a nivell de material. 
Fins i tot busquem especialis-
tes, com fisioterapeutes o en-
trenadors. En definitiva, ajuda 
de qualsevol tipus.

Ò. B.
Et consideres un ultraman?

M. T.
Aquestes proves són molt fí-
siques i arriba un punt en el 
qual el cos voldria parar i és 
el cap el que tira cap enda-
vant. Aquest factor és molt 
difícil d’entrenar, ja que men-
talment entrenes amb l’expe-
riència o, per exemple, si vas 
sol. Ser un ultraman? Ja es 
veurà quan arribi el moment 
de la veritat. Ara penso que 
puc acabar, però també sóc 
conscient que serà molt dur 
i que en sis mesos d’entrena-
ments forts pot passar qualse-
vol cosa, com lesionar-te.
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Gal·les. Dies 5, 6 i 7 de 
setembre. Primer dia, 
10 quilòmetres nadant i 
140 en bicicleta. Segona 
jornada, 280 quilòme-
tres en bicicleta. Tercera 
cita, 84 corrent. Així són 
les dades d’aquest jove 
de només 20 anys

Ò .B.
Quina preparació és neces-
sària per arribar bé?

M. T.
Agafar volum. Entreno amb 
freqüència cardíaca i amb 
temps, no vull saber els qui-
lòmetres que faig. Intento en-
trenar tres dies a la setmana 
pel matí i per la tarda i tres 
més només una vegada. Es 
pot progressar i quan tinc més 
temps faig tirades més llar-
gues. També és necessari en-
trenar la freqüència cardíaca.

Ò. B.
Tot això, tenint en compte 
que estàs estudiant...

M. T.
Estudio a les tardes Educació 

Primària. Però s’ha de tenir 
en compte que els entrena-
ments llargs es fan els caps 
de setmana, la qual cosa, sent 
estudiant, és més assequible. 
Molta gent pot pensar que 
són necessaris entrenaments 
de moltes hores, però en re-
alitat quan més entrenes són 
20 hores setmanals. Si estudi-
és de matins potser ho tindria 
més complicat, ja que hauria 
d’entrenar a llocs interiors i 
no m’agrada, per això encara 
que plogui sempre surto. 

Ò. B.
Vas sol a entrenar?

M. T.
És difícil trobar gent que pu-
gui o estigui disponible. Per 
sort, tinc un amic que s’en-
trena per fer un Ironman. És 
millor entrenar acompanyat, 
perquè si no és més avorrit.

Ò. B.
Per a una cita d’aquestes, 
què és més important: la 
preparació física o la men-
tal?

M. T.
La mental. El problema està 
en què la preparació mental 
no es pot entrenar com la físi-
ca, i només es pot aconseguir 
amb experiència.

Ò. B.
Però tu en tens poca...

M. T.
És cert, però tots sabem com 

Ciclisme, natació
i córrer són els 
tres esports en 
els que s’entrena 
Martí Tarragona 
intensament, la 
qual cosa l’obliga 
a tenir un vehi-
cle preparat per 
exercitar-se en els 
millors espa-
is possibles.
Fotos: M. T.
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som. Tot i així, en els entrena-
ments, d’una manera o d’una 
altra, aquest factor també es 
pot exercitar. Si, per exem-
ple, fa vent, has de decidir 
sortir amb la bicicleta i no li-
mitar-te al gimnàs, o també 
pots entrenar vuit hores sol. 
És important mentalitzar-se 
que si en algun moment es-
tàs malament, al cap d’una 
estona pots estar millor. Però 
cal dir que a la prova t’obli-
guen a portar dues persones 
que guien i t’assisteixen. Has 
d’anar amb gent que estigui 
disposada a treballar, perquè 
depens d’ells. Tens dotze 
hores al dia per completar el 
recorregut, si no et quedes 
fora de la competició.

Ò. B.
Has començat a entrenar-te 
per l’Ultraman del Regne 
Unit. Què és el que et falta?

M. T.
El que tinc clar és que motiva-
ció no em falta, que és el més 
important. Potser només tro-
bar l’equip més adient. 

Ò. B.
Però a nivell financer sí...

M. T.
És evident, però això és qües-
tió d’anar a buscar. A més, 
jugo amb un factor que crec 
que és clau: en teoria no po-
dria tenir una invitació, sent 
una prova limitada a quaranta 
participants i, en teoria, que va 
per currículum esportiu. Enca-
ra que no és indispensable, si 
mires la llista de participants, 
tots tenen, com a mínim, un 
Ironman fet. Jo vaig enviar el 

corresponent correu 
electrònic pensant 
que em dirien 
que no i va ser 
una sorpresa 
que em do-
nessin una 
invitació, su-
poso que per 
ser jove. També 
em van co-
muni-

c a r 
que em 
guardaven la plaça fins que 
pogués pagar-ho. D’altra 
banda, s’ha d’esmentar que 
cap dels participants té l’es-
port com la seva principal 
font d’ingressos. I crec que 
l’Ultraman no és molt més di-
fícil que un Ironman, ja que és 
dur però tens tres dies mentre 
que a l’altra ho fas tot seguit.

Ò. B.
Així doncs, et va sorprendre 
que t’agafessin?

M. T.
Pensava que em dirien que 
no i que primer fes un Iron-
man. Suposo que van valorar 
el tema econòmic, ja que no 
s’omplen totes les places, i 
que fes la Transvulcania.

Ò. B.
Pel tema econòmic has de 
buscar a tot arreu, de la 
mateixa manera que per les 
ajudes. Tens la sensació que 
Kilian Jornet o Josef Ajram 
ho tenen més fàcil?

M. T.
Crec que és diferent. El Josef 
Ajram és un esportista medi-
àtic, amb unes marques i re-
sultats que no són de guanyar, 
però té quelcom especial. Per 
la seva banda, el Kilian Jornet 
és un esportista d’elit. Crec 
que tots dos ho tenen més 
fàcil, però no considero que 
sigui molt difícil trobar les em-
preses que vulguin ajudar-me, 
ja que no demano gaire.

Ò. B.
Pel que fa la preparació es-
portiva, Lleida està prepa-
rada per entrenar a aquest 
nivell?

M. T.
S’han de tenir en compte els 
diferents esports que entren 
en joc. Pel tema de natació 
hi ha instal·lacions suficients, 
com el Club Natació Lleida. 
Encara que no surto gairebé 
mai a córrer per Lleida capital, 
si cal està la vora del riu Segre 
o la Mitjana, on hi ha bon am-
bient. Finalment, per anar en 
bicicleta de carretera és més 
difícil, però es poden fer ser-
vir carreteres per on vas prou 
sol i no estàs tan en perill. En 
definitiva, Lleida està prou bé 
per entrenar.

Ò. B.
Què és més dur: la bicicleta, 
córrer o la natació?

M. T.
El pitjor per al cos és córrer, 
perquè és l’esport més lesiu. 
Però la natació no m’agrada, 
encara que comparat amb la 
resta és la que menys temps 
tindrà durant els tres dies. 

Ò. B.
Quan portes 10 quilòmetres 
nadant i et queden 140 qui-
lòmetres en bicicleta, és a 
dir, fas el salt d’un esport a 
un altre, què pot passar pel 
cap?

M. T.
Que t’has tret un pes de so-
bre. El primer dia, per fer na-

El que tinc 
clar és que 
motivació 

no em falta

Kilian Jornet 
i Josef Ajram 

ho tenen 
més fàcil

Arriba un 
punt en

què el cos
voldria parar
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tació tens un temps màxim de 
sis hores i les altres sis hores 
per fer la bicicleta. Cada dia 
són dotze hores i te les pots 
distribuir com vols. Crec que 
la natació serà el més dur, per-
què l’aigua està a 12 i 13 °C, 
i la gent ho passa malament 
amb la temperatura i el fred. 
Quan surts de l’aigua, és un 
pes de sobre que et treus. Se-
gons diuen, el dia més difícil 
és el segon, amb els 280 qui-
lòmetres en bicicleta.

Ò. B.
I quan acaba el segon dia i 
veus que encara en queda 
un, què creus que passarà?

M. T.
Un cop acabes el segon dia, 
si no et lesiones, penses que 

acabaràs. El tercer dia són 84 
quilòmetres corrents i fins al 
42 aniràs relativament bé, ja 
que és una marató, una dis-
tància normal que fa molta 
gent. A partir de llavors, pot-
ser comencen a passar factura 
els dies anteriors, però com 
que tindràs 42 quilòmetres 
per acabar, tindràs temps de 
sobres, i això et permetrà ca-
minar si cal. Els darrers quilò-
metres els faràs mentalment.

Ò. B.
Les cames i el cos com respo-
nen després de tant entrena-
ment?

M. T.
El cos respon pitjor en córrer, 
perquè és el que més desgas-
ta, però si ho fas progressiu 

Descansaré i 
tornaré a 
començar

de zero
Sé que això 

no és 
saludable, 

però motiva 

no arribes a 
casa que 
no pots 
moure’t. 
No pots 
p a s s a r 
d ’ u n a 
h o r a 
directa-
ment a 
quatre. A 
la cursa, com 
que tens unes 
dotze hores per 
descansar per la següent 
jornada, és molt positiu. 

Ò. B.
Després d’una prova així, 
com es recupera el cos?

M. T.
Dos dies de descans abso-

lut sense fer esport i, a partir 
d’aquí, tornar a començar de 
zero, poc a poc, per no perdre 
el nivell que has aconseguit.

Ò. B.
Una prova d’aquestes carac-
terístiques és una bogeria?

M. T.
Cada vegada es busquen pro-
ves més grans i espectaculars. 
Aquesta té la seva història. 
No és una bogeria, perquè 
qualsevol persona que estigui 
habituada a l’esport, que no 
tingui cap problema i es pre-
pari, pot. Però és evident que 
no tothom tindrà el temps per 
preparar-se, ja que són força 
hores fins al final. També has 
de tenir una motivació sufici-
ent i estar disposat a sacrifi-
car coses. Si ho desconeixes 
i escoltes les distàncies, pots 
escandalitzar-te, però prepa-
rant-se bé és assequible.

Ò. B.
Què has hagut de sacrificar 
o ho hauràs de fer en els 
propers mesos?

M. T.
Sobretot temps i, dins 
d’aquest, estar amb els amics 
i la xicota. Per mi és com tenir 
una feina que et treu des de 
tres hores al dia fins a vuit, de-
penent de l’època. 

Ò. B.
La família, els amics i la xico-
ta què n’opinen?

M. T.
Que és una bogeria. El meu 
pare ha fet un Ironman i la 
meva mare també fa mara-
tons. A la família som molt es-

portistes i, encara que 
consideren que és 

una bogeria, 
m’an imen, 

s o b re t o t 
p e r q u è 
a les 
p r o v e s 

d’esforç ha sortit que sóc 
apte. Fins i tot m’han dit que si 
cal vindran a fer de suport. Pel 
que fa als meus amics, també 
m’han dit que és una bogeria, 
perquè ningú fa tant d’esport 
com jo. Finalment, la parella 
em dóna suport, perquè em 
veu motivat, però també diu 
que és una autèntica bogeria. 

Ò. B.
En aquest sentit, et sents un 
afortunat?

M. T.
Sobretot en el tema d’haver 
nascut en una família tant es-
portista, la qual cosa compor-
ta que sempre hagi fet esport 
i tingui una base, i perquè en 
reptes esportius tothom sem-
pre està al meu costat.

Ò. B.
Escoltant-te em pregunto, 
on està el límit del Martí?

M. T.
Em queda la motivació de fer 
un Ironman. Si vas trobant ob-
jectius que et vagin motivant, 
sempre tens nous reptes a su-
perar. 

Ò. B.
Tens la sensació que fer pro-
ves així és saludable?

M. T.
No. Jo sé que això no és sa-
ludable, que aquestes proves 
així no son saludables encara 
que t’ho prenguis lentament. 
Aquestes competicions tan 
llargues no són saludables, 
però motiven. Però fumar 
tampoc no és saludable i hi ha 
gent que fuma.

Ò. B.
No és saludable, però sí que 
has passat les corresponents 
proves mèdiques que confir-
men que ho pots fer...

M. T.
En moltes cites és obligatori 

que presentis una prova 
d’esforç assegurant 

que tu ets apte i 
en totes et fan 

firmar com 
que ho ets. 
Les proves 
d ’ e s f o r ç 
h a u r i e n 
d ’ e s t a r 
més este-
ses per tal 

d’evitar la-
mentacions, i 

s’haurien de fer 
un cop l’any.
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L’automodelisme radiocontrolat s’ha convertit en 
un ‘hobby’que lluita per ser reconegut com un 
esport en el qual els aficionats demostren 
les seves habilitats pilotant els vehicles amb 
una gran destresa en els diferents circuits

Grans 
pilots a 
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Pilots de camions, cotxes, 
motos, tot terrenys i Fórmula 
1. Però amb la particularitat 
que la seva precisió i domini 
és a escala. Estem parlant dels 
aficionats a l’automodelisme 
radiocontrolat, un hobby for-
ça competitiu en circuits que 

està lluny del que moltes 
persones pensen que és, 
un joc per a nens.
La passió pel món del 
motor és el denomi-
nador comú. “Volem 
simular els grans pi-
lots, tant en motos 
com en cotxes i ca-
mions”, argumen-
ta el president del 
Club d’Automode-
lisme R.C. Lleida, 
Llorenç González.
La demarcació llei-
datana disposa de 
quatre circuits per-
manents, que es 
troben al barri de 
Pardinyes de Lleida, 
Alcarràs, Tàrrega i 
Mollerussa. “És un 
gran avantatge tenir 

un circuit permanent 
a prop, perquè pots 

anar a entrenar i és un 
punt de reunió per als 

aficionats”, indiquen tant 
González com el vocal de 

Tot Terreny del club, Amadeu 
Vendrell. Per aquesta raó, a 
les terres de Ponent el nivell 
que hi ha és alt.
D’altra banda, no es tracta 
d’un hobby qualsevol. Espor-
tistes reconeguts com Pedro 
Martínez de la Rosa o Joan 
Garriga van deixar, en el seu 
moment, la seva empremta en 
el món de l’automodelisme. 
Aquesta és una de les moltes 
sorpreses que es poden des-
cobrir quan t’endinses en el 
radiocontrol. “Normalment, 
la gent es pensa que un cotxe 
de radiocontrol és per a nens, 
però no és així. Per a nosaltres 
és una competició. Per això, 
quan expliques les caracterís-
tiques o, fins i tot, com és la 
caixa d’eines que portes, la 
gent es queda bocabadada”, 
sentencia González. Per tant, 

Grans 
pilots a escala
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El preu d’un 
cotxe va des 

dels 250 
euros fins als 
2.500 euros

Els coches, les motos, els 
camions i els tot terrenys 
es preparen amb molta 
delicadessa pels seus pro-
pietaris, pilots que estu-
dien al mil·límetre totes les 
opcions, ja que una petita 
errada o decisió pot pro-
vocar, fins i tot, que no es 
guanyi una cursa.
Fotos: LL. G. / A. V.

voler evolucionar i trobar no-
ves sensacions comporta triar 
una determinada modalitat, 
la qual cosa es tradueix tam-
bé en canviar de cotxe cada 
dos anys si ja no hi ha noves 
peces per tal de ser més com-
petitiu. “Ens poden titllar de 
frikis en sentit negatiu, però 
és una cosa que ens agrada, 
encara que és complicat fer-li 
entendre a la gent”, diu Ven-
drell.

Una competició complexa
Lluny queda la idea de pen-
sar que són joguines de nens 
en comprovar la dedicació 
que es destina per mun-
tar un vehicle de com-
petició a escala. En-
cara que la mida sigui 
reduïda, una bona tria 
d’amortidors, frens 
de disc, diferencial o 
motor són clau per a 
l’èxit. “Quan parlem de 
competició, estem par-
lant d’una cosa complexa”, 
afegeix González. Així, gua-
nyar una cursa no és una fita 
fàcil, no només pel nivell dels 
rivals, sinó també per l’estu-
di i l’aprenentatge previ a la 
competició. Com a exemple, 
González té 52 anys, fa 28 
anys que està immers en el 
món del radiocontrol i encara 
aprèn. “No s’acaba d’apren-
dre mai”.
Amadeu Vendrell apunta que 
“el radiocontrol és 
un hobby amb 
un alt nivell 
de com-
p e t i c i ó . 
Per tant, 
els pri-
mers pas-
sos són 
d ’ a p r e -
n e n t a t g e 
i, després, 
evoluciones”.

La preparació dels pi-
lots
Persones d’edats diferents 
competeixen per demostrar 
qui és el millor. Els més jo-
ves, amb una gran destresa, 
pressionen per superar els 
més veterans. Tot i així, la ver-
gonya d’anar a un circuit per 
practicar es converteix en el 
pitjor enemic dels nous, so-
bretot perquè “la constància 
és el que et fa aprendre”, diu 
González. Però Vendrell va un 
pas més enllà en denunciar 
que “la gent jove no s’acaba 
d’enganxar per culpa de les 
videoconsoles. Per començar 
s’han d’invertir uns 300 euros 
i hi ha joves que decideixen 
invertir-los en videojocs”.

Per iniciar-se es pot comprar 
un cotxe en una botiga, tot 
i que aquests cotxes gairebé 
no es poden millorar. Per anar 
més enllà, s’ha de comprar un 
kit, on tot està desmuntat, i 
“el cotxe l’has de fer a la teva 
mida i adaptat a la teva ma-
nera de conduir, malgrat les 
recomanacions del fabricant. 
És com una ciència, perquè 

has de fer proves i anar 
al circuit. No és fà-

cil”, explica Gon-
zález.

Tampoc no 
s’ha d’obli-
dar la moda-
litat de tot 
terreny, en 
què Vendrell 

n’és un ex-
pert. Té 37 anys 

i hi competeix des 
dels 8. “Considero 

que és més divertit condu-
ir en una superfície de terra 
i més espectacular pels bots 
que fan els cotxes. Tot i així, 
els duels a l’asfalt són més 
emocionants”, argumenta.
En tots els casos, però, són 
pilots de competició que es 
preparen a consciència per 
estar al seu màxim nivell. Tot 
i això, “no cal que anem al 
gimnàs per exercitar-nos”, 
explica rient Llorenç Gonzá-
lez, encara que sí que han de 
passar força hores a la pista 
per practicar, sobretot quan 
hi ha novetats i millores en 
el cotxe amb què competei-
xen. En aquest sentit, els llei-
datans tenen sort. Els quatre 
clubs de la demarcació (Club 

Call de Lleida, Club Espor-
tiu Segrià RC d’Alcarràs, 
Club Modelisme Tàr-
rega i Club Automo-
delisme Mollerus-
sa) gaudeixen de 
les seves pròpies 
instal·lacions. “A 
l’hora de la veritat, 
es nota qui està 
sempre entrenant, 
ja que aquests són 
aquells que marquen 
els millors temps”, 
argumenta el pre-
sident del club de 
la capital del Se-
grià.
Però també la 
preparació d’un 
campionat re-
quereix esforç i 
sacrifici, com bé 
saben els membres 
de la junta del Club 
Automodelisme R.C. 
Lleida, ja que en els dar-
rers anys han organitzat di-
versos campionats d’Espanya 
a la capital del Segrià. Primer 
s’ha de demanar a l’Associ-
ació Espanyola de Cotxes a 
Radiocontrol (AECAR), a la 
qual s’ha de lliurar un dossi-
er i sol·licitar-li el Campionat 
d’Espanya. Quan el concedei-
xen, s’envien les invitacions 

als pilots i 
ja s’especifica 
tot. Quan arri-
ba la cita, el dissabte 
es fan les classificacions i els 
diumenges les corresponents 
mànegues eliminatòries, i en 

funció de 
cada catego-

ria varia la caracte-
rística de la cursa.
Però un fet a tenir en compte 
i que ja diu molt de l’ambient 
que existeix és que, a diferèn-
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cia d’altres disciplines, on la 
competitivitat arriba a uns 

extrems inexplicables, 
la rivalitat es queda a 
la pista i fora d’aques·
ta existeix una bona 
companyonia. “Els 
que sabem més hem 
d’ajudar els nouvin·
guts amb recoma·

nacions”, apun·

ta González.
 
Demanar que sigui un es-
port
Malgrat que els seus aficio·
nats el consideren un esport, 
a Espanya l’automodelisme 
radiocontrolat encara no està 
reconegut com a tal. En can·
vi, a la resta d’Europa sí que 
ho està i hi ha pilots que po·

den viure d’un hobby, 
del seu esport. Fins 

i tot, els grans 
fabricants de 
cotxes tenen 
els seus pilots 
oficials. “Aquí 
és complicat 
que es reco·
negui com a 
esport, per·

què per a la 
gent jove és 

difícil deixar les vi·

Tant en els circuits d’asfalt com en els de 
terra, els vehicles es posen al límit.
Fotos: LL. G. / A. V.

deoconsoles, matisa Vendrell.
Les grans marques patroci·
nen alguns pilots espanyols 
perquè corrin els campio·
nats d’Espanya, d’Europa i 
del món, “però aquests són 
l’elit i només ells conduei·
xen”. “Perquè a Espanya es 
reconegui com a esport ha 
de canviar la mentalitat, és a 
dir, apostar menys pel futbol i 
més per ajudes als esports mi·
noritaris”, expressa González. 
També el nivell de les d’instal·
lacions europees és diferent: 
“Són un altre món”.
Per Vendrell, una bona ma·
nera de fomentar l’automo·
delisme radiocontrolat seria 
oferint activitats extraescolars 
als col·legis, tal com ja es fa a 
Barcelona, “perquè també es 
pot vincular a la mecànica”.
Precisament, estem davant 
d’un hobby car. Per exem·
ple, un cotxe d’iniciació es 
pot trobar per entre 250 i 300 
euros, mentre que els d’alta 
competició, i depenent de la 
categoria, poden oscil·lar en·

tre els 600 i els 2.500 
euros i po·

den aug·
m e n t a r 
el  seu 
valor en 
f u n c i ó 
de les 
modifi·
cacions 
que s’hi 
facin i 
els ac·
c e s s o ·

ris. “En 
definitiva, 

estem davant 
d’un autèntic cotxe a es·

cala”, reflexiona Gon·
zález. L’aparició dels 

cotxes electrònics  
ha estat una bona 
revolució, ja que 
ha  permès aba·
ratir costos. Tot 
i així, la crisi ha 
passat factura 
a l’automode·

lisme, com bé 
saben al Club 
Automode·
lisme R.C. 
Lleida, que 
actualment 
té 39 socis, 
tot i que van 

arribar a te·
nir·ne 139. “Hi 

ha prioritats i és 
un hobby car. La 

participació s’ha reduït gaire·
bé a la meitat”, explica Gon·
zález, tot i que assegura que 
la seva salut encara és bona.
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El MUD, Festival de Músiques 
Disperses de Lleida, presenta 
la seva edició més internacional 
del 12 al 15 de març al Cafè del 
Teatre amb artistes que oferiran 
el seu únic concert al país
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La música 
‘folk’  vibra 

de nou
 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Amb l’objectiu de ser dife-
rents va néixer el MUD, Fes-
tival Músiques Disperses de 
Lleida. Nou edicions després, 
la cita, que té lloc del 12 al 15 
de març, ja s’ha convertit en 
tot un referent de la música 
neo-folk, sent dels únics fes-
tivals que donen a conèixer 
artistes relativament desco-
neguts que mai han tocat a 
l’Estat espanyol. És el cas de 
la banda mexicana Sonido 
Gallo Negro o el grup grec 
Afrodyssey Orchestra, que 
actuaran per primer cop a Eu-
ropa i ho faran aquest cap de 
setmana al Cafè del Teatre de 
l’Escorxador de Lleida. També 
hi actuaran la mítica Vashti Bu-
nyan, el guitarrista Gualberto 
i el cantautor Xoel López. 
Organitzat per la companyia 
discogràfica Guerssen i l’Ajun-
tament de Lleida, el MUD és 
un Festival amb un format pe-
tit-mitjà, “que se sent còmo-
de en un espai petit, com pot 
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A la part superior, els mexicans 
Sonido Gallo Negro; al centre, 
el director del MUD, Toni Gor-
gues, i la regidora de Cultura, 
Montse Parra, i a la part infe-
rior, el cantautor Xoel López.
Fotos: La Costa Comunicació, 
Ajuntament de Lleida i Esme-
rarte Industrias Creativas

ser Lleida, allunyat de les pi-
rotècnies de mercat, buscant 
l’essència, la proximitat i, so-
bretot, l’autenticitat”, explica 
el seu director, Toni Gorgues. 
L’atractiu del MUD no recau 
en els noms dels artistes, sinó 
en la seva personalitat, el seu 
atreviment i el seu afany per 
aportar diferències, com és 
el cas de Gualberto García, 
guitarrista pioner del grup de 
rock andalús Smash dels anys 
setanta, que, juntament amb 
el guitarrista Ricardo Miño, 
oferirà una fusió personal de 
flamenc amb música tradici-
onal índia a través del sitar 
i la guitarra flamenca. “For-
marem un diàleg continu on 
el sitar imitarà el paper de la 
veu del cantautor”, explica 
Gualberto, que compartirà 
escenari amb la cantautora 
Vashti Bunyan el divendres 
a les 22.00 hores al Cafè del 
Teatre, per a qui és “tot un 
honor”. 
Per tal d’atreure i fidelitzar el 
seu públic, Gualberto publica 
cada dia una “tapita musical”, 
que consisteix a penjar en la 
seva pàgina web una cançó 
en directe. “Porto ja sis anys 
component un tema a diari, 
per exemple avui n’he penjat 
un amb sabor andalús on so-
nen cinc guitarres elèctriques 
diferents”, explica Gualberto. 
A punt de complir els 70 anys,  
el mític guitarrista segueix im-
mers en el món de la música, 
tocant i descobrint música 
diferent. Als anys noranta va 
enregistrar l’àlbum Contras-
tes, repertori que principal-
ment interpretarà al concert.

Xoel López inaugura el MUD
Tot i així, ahir dijous va ser 
quan va arrencar el 
Festival amb la 
posada en esce-
na del gallec 
Xoel López 
(22.00 h), un 
dels “millors 
cantautors 
espanyols”, 
que va inter-
pretar temes 
del seu pròxim 
disc, juntament 
amb el seu repertori 
anterior. Després de qua-
si dos anys, Xoel va tornar a 
trepitjar Lleida, on el seu pú-
blic fidel el va tornar a rebre 
amb els braços oberts, com 
ha fet sempre d’ençà que 
va trepitjar els escenaris de 
Ponent amb només 17 anys. 
Identificat amb la proposta 
musical que ofereix el MUD, 
Xoel va presentar en exclusiva 
algunes de les cançons que 

traurà en el seu pròxim disc, 
que sortirà a la venda a finals 
d’abril. Un disc que recordarà 
al seu primer àlbum en solita-
ri, Atlántico (2012), “però que 
descobrirà nous elements 
que unificaran els fets ja, per-
què sempre queden coses”. 
Sense tenir encara una gira 
de concerts, Xoel ens avança 
que pròximament estarà per 
Saragossa, Múrcia, Badajoz o 
Burgos. No descarta ampliar 
la seva gira per Llatinoamèri-
ca, on va viure quatre anys i 

“als qui dec moltes coses”, 
però si s’endinsa en 

aquest viatge, 
ho farà a par-

tir del 2016, 
ja que el 
2015 té 
p e n s a t 
p r o m o -
cionar el 
seu últim 

disc, del 
qual encara 

no se sap el 
nom, per l’Estat 

espanyol. 

Vashti Bunyan, una llegenda
La nit de divendres, que ar-
rencarà amb Gualberto, la 
tancarà la cantautora brità-
nica Vashti Bunyan (22.00 h), 
llegenda britànica que torna 
amb el seu tercer àlbum, He-
artleap, un disc amb el seu 
segell inconfusible. A més, 
l’acompanyarà el guitarrista 

Divendres 
compartiran 

escenari 
Gualberto i 

Vashti Bunyan
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Garreth Dickson, vell cone-
gut del Festival. El director 
del Festival, Toni Gorgues, la 
defineix com “música fràgil 
com el cristall i alhora pode-
rosa com l’acer”. El seu pri-
mer single data de 1995 i el 
tema principal del disc estava 
compost especialment per a 
ella, ni més ni menys que pel 
duet Jagger-Richards. Des-
prés, ja al 1970, el seu primer 
àlbum va ser produït per una 
tal Joe Boyd, el mateix que va 
provocar el salt a la fama de 
Pink Floyd i Nick Drake, entre 

d’altres. 
Tot i això, com tants d’altres 
artistes, no va arribar al gran 
públic, però anys després, al 
2000, amb la reedició  del seu 
àlbum, Vashti torna a escriure 
música després de dècades 
apartada de la música. És 
quan l’any 2005 s’edita Loo-
kaftering, molt ben rebut pel 
públic, que gira per mig món. 
I ara torna amb el seu tercer 
disc, que amb el seu segell 
inconfusible, “música fràgil 
com el cristall i poderosa com 
l’acer”. Lleida serà un dels 

pocs escenaris triats per la 
cantautora durant el 2015, la 
qual cosa significa que “serà 
un regal que es resisteix a 
qualsevol etiqueta”. 
El dissabte serà el torn dels 
multi-instrumentistes grecs 
Afrodyssey Orchestra (22.30 
h), que  oferiran el seu reper-
tori amb influències del 
jazz, funk, psicodè-
lia, música de 
ball tradicional 
i percussió de 
l’Oest Africà 
i, evident-
ment, el fol-
klore grec. 
Amb part 
del reperto-
ri de música 
pròpia i vàries 
versions innovado-
res de temes africans 
i grecs, amb instrumentació 
com el kalemen ngori (una 
mena d’arpa africana) o el ba-
lafon, Afrodyssey Orchestra 
prometen un espectacle únic 
i vibrant. 

Únic concert a Europa de 
Sonido Gallo Negro
Els encarregats de cloure la 
novena edició del festival el 
diumenge seran Sonido Gallo 
Negro (20.00 h), vinguts ex-
pressament des de Mèxic per 
al seu primer i únic concert a 
tot l’Estat espanyol. La nova 
sensació de l’underground 
llatí rescata la cúmbia peru-
ana tot integrant boogaloo, 
surf, cúmbia amazònica i al-
tres estils, amb una actitud 
més propera a la sonoritat 
rock sense perdre l’essència 

de la cúmbia original.
Un any és el que tarda Toni 
Gorgues a organitzar una 
nova edició del MUD. “No 
està basat exclusivament en 
els meus gustos, però la mu-
sica que escolto i consumei-
xo tot el dia em marca molt 
la programació”, confessa el 

director, que explica 
que, tot i que els 

anys passen, 
“ s e g u i m 

igual de 
dispersos 
que al 
principi”. 
Tot i que 
el festival 

va dirigit 
a un públic 

molt especí-
fic, Gorgues as-

segura que totes les 
propostes són úniques i que 
el concert dels grecs Afrodys-
sey Orchestra està pensat per 
acollir un públic molt més am-
pli. També aconsella veure la 
posada en escena de Sonido 
Gallo Negro. 
Per gaudir de tots els con-
certs, el Festival torna a posar 
a la venda un abonament de 
30 euros per a tots els con-
certs, tot i que aquest cop el 
nombre d’abonaments és li-
mitat. “Hem volgut privilegiar 
els més militants de la música 
amb aquests descomptes”, 
ha explicat Gorgues. Tot i així, 
totes les entrades dels con-
certs disposen de descomp-
tes. Les entrades, que van 
dels 10 als 20 euros es poden 
adquirir de forma anticipada 
a preus més reduïts al Cafè 
del Teatre, a la discogràfica 
Guerseen, a la tenda Grans 
Records i a través del portal 
web Codetickets. Els socis o 
membres de La Vanguardia, 
Ateneu Popular de Ponent, 
EKKE, Universitat de Lleida, 
Centre de Titelles, TR3SC i 
Carnet Jove poden adquirir 
també les entrades a preu re-
duït. 

Estrelles internacionals
Durant les anteriors vuit edi-
cions han passat pel MUD 
estrelles internacionals com 
Omar Souleyman, Fairport 
Convention, Elliott Murphy 
o Robin Williamson, així com 
importants noms de circuits 
més underground com Circu-
lus, In Gowan Ring, Lisa o Piu 
i Stille Volk. Entre els noms 
d’artistes de l’Estat espanyol, 
destaquen Manel, Sílvia Pé-
rez Cruz, Maïa Vidal, Anni B. 
Sweet, entre d’altres.

“Tot i les
 noves 

apostes, mai  
hem deixat de 
ser dispersos”

12
Xoel López
Cafè del Teatre

22.00 h

MARÇ

13
Gualberto
Cafè del Teatre

22.00 h
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Vashti Bunyan
Cafè del Teatre

22.00 h

MARÇ
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Sonido Gallo 
Negro
Cafè del Teatre

20.00 h
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Afrodyssey 
Orchestra
Cafè del Teatre

22.30 h

MARÇ
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la teva 
opinió és 

important

Els estudis
superiors de
música a Lleida
El 17 d’abril de l’any 2013 el 
nostre Paer en Cap, Àngel 
Ros, anunciava amb grans 
titulars a la premsa local que 
Lleida tindria el primer Con-
servatori Superior de Cata-
lunya fora de Barcelona. O, 
el que és el mateix, que la 
ciutat comptaria amb els 
estudis de grau superior de 
música que, avui per avui, 
només ofereix a Barcelona 
l’Escola Superior de Músi-
ca de Catalunya (ESMUC). 
Segons les seves paraules, 
(…) apostava per l’educa-
ció com a clau de futur. Una 
aposta que, dies més tard, 
en el Ple de l’Ajuntament 
del 26 d’abril, reafirmava a 
partir d’una pregunta de la 
sempre ben intencionada 

—digueu-ne oposició, di-
gueu-ne bons amics— Con-
vergència i Unió. D’aquesta 
manera s’adquiria un com-
promís, semblava que ferm, 
perquè Lleida tingués el 
primer conservatori amb 
el grau superior de música 
lluny de l’àrea d’influència 
de la ciutat comtal, amb tot 
el que això comportaria a 
l’hora de diversificar els es-
tudis de música al Principat 
i donar un protagonisme ab-
solut al Ponent català. Una 
fantàstica notícia, que ens 
situaria forçosament dins 
el mapa formatiu de Cata-
lunya, ja que l’ESMUC és 
l’únic centre oficial d’inicia-
tiva pública que, en el marc 
de l’ordenació dels ense-
nyaments artístics i la seva 
inserció en l’Espai Europeu 
de l’Educació Superior, ator-
ga a Catalunya el títol supe-
rior de música.
En la mateixa línia —i sem-
bla que amb la intenció de 
garantir que s’estava tre-
ballant seriosament per tal 
de dotar la ciutat d’aques-
ta important infraestructura 

educativa— el 2 de juliol 
de 2013 sortia publicada 
una notícia en què s’anun-
ciava que el Conservatori 
de Lleida triplicava la seva 
oferta d’instruments a par-
tir dels quals s’impartiria la 
tasca docent al llarg del curs 
2013-2014. I, alhora, en di-
ferents cartes al director del 
regidor d’educació, Jesús 
Castillo, i declaracions de 
l’alcalde en el seu xat, es va 
fer públic que l’Ajuntament 
de Lleida estava treballant 
en qüestions acadèmiques 
i administratives perquè la 
Generalitat autoritzés la ti-
tulació del Grau Superior 
del Conservatori de Música. 
El projecte semblava molt 
avançat i, fins i tot,  Amadeu 
Urrea, en aquells moments 
director del Conservato-
ri, explicitava la realització 
d’un estudi de mercat per 
tal d’establir la seva viabili-
tat i l’alcalde reiterava, cap 
a finals del 2013, que el 
tema del Conservatori Su-
perior tirava endavant.
Aviat farà dos anys de tot 
aquest tema, i la notícia, 

el projecte i els estudis su-
periors de música a Lleida 
semblen haver-se esvaït. 
Avui, les lleidatanes i els 
lleidatans no solament no 
en saben res més de l’esco-
la superior de música, sinó 
que els aprenentatges que 
es duen a terme al Conser-
vatori no responen ni tan 
sols als titulars que, en el 
seu moment, anunciaven —
en boca del propi alcalde i a 
través del web del centre— 
un increment en l’oferta 
d’instruments. S’ofereix gui-
tarra elèctrica, baix elèctric, 
tenora i tible, però no hi ha 
ni els instruments ni l’equip 
docent per dur a terme els 
estudis.
Com tantes i tantes vega-
des ha succeït i succeeix 
en matèria d’equipaments 
culturals en la nostra ciutat, 
manca de transparència i 
desinformació total vers les 
ciutadanes i ciutadans. Des 
de Crida per Lleida creiem 
que el Conservatori Supe-
rior de Música de Lleida no 
és un somni impossible. No-
més el tràmit d’aconseguir 

els corresponents permisos 
de la Conselleria d’Ensenya-
ment separa la realitat de 
la ficció. I tot plegat passa 
perquè l’Ajuntament faci la 
seva feina i presenti el pro-
jecte, o bé, que ens expliqui 
perquè no ho ha fet encara.
Des de la profunda convic-
ció social, la gent de Cri-
da per Lleida pensem que, 
sigui en l’àmbit que sigui, 
l’educació pública i de qua-
litat és la base del nostre 
futur, i aquesta és la apos-
ta en ferm que fem, i per 
la qual lluitem. La formació 
musical, entesa com una 
eina per al creixement de la 
recreació artística de l’àni-
ma, i allunyada de qualsevol 
consideració mercantilista, 
necessita d’un intens pro-
cés de reflexió i un acurat 
pla d’actuació. En aquesta 
tasca, i en moltes d’altres, hi 
dedicarem tots els nostres 
esforços.

TERESA IBARS I
FRANCESC GABARRELL

MEMBRES DE CRIDA
PER LLEIDA
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
La vida és una fórmula matemàtica
Coneixeu el Cisco? Viu a Cap-
pont i és una de les persones 
més populars del barri. Voreja 
la seixantena, desconec si per 
dalt o per baix, però els cabells 
blancs que poblen la seva fron-
dosa barba i una llarga cabelle-
ra el delaten. Camina sempre al 
costat del Vudú, un gos tan tran-
quil i pacient com ell. Amb més 
pèl fins i tot! Diuen que amos i 
mascotes s’acaben assemblant, 
però no és el cas, perquè el 
Cisco no és amo de ningú i el 
Vudú no és la mascota de nin-
gú, només són dos amics que 
es fan companyia mentre veuen 
passar la vida amb els mateixos 

ulls, uns ulls que traspuen ex-
periència alhora que ganes de 
viure. Quan vaig recollir el Bolet 
(el meu amic) d’una protectora 
d’animals, em va assegurar que 
aquell animaló, que aleshores 
no aixecava un pam de terra, 
em canviaria la vida. I així ha 
estat. Tres anys i mig després, 
sóc més sociable, més afectuós, 
més feliç i, també, més pobre 
(té l’estómac delicat i li hem de 
comprar un menjar tan car que 
m’he vist obligat a optar per 
l’arròs a la cubana com a mitjà 
de subsistència diari).
El Cisco, que és un habitual de 
les terrasses del Llobregat o de 

l’Oasis, entre d’altres, va patir 
una afecció cardíaca que el va 
obligar a jubilar-se abans de 
temps. Ara dedica el seu dia a 
dia a fer feliç qui es creua pel 
carrer amb una frase d’ànim 
que acompanya l’afortunat la 
resta de la jornada. D’esquer-
res i independentista fins a la 
medul·la, no vol assumir que 
el sindicalisme del seu temps 
ha derivat en una crossa dels 
governs actuals subvenciona-
da per aquests mateixos. No 
li agrada com escriu la Mar-
ta Alòs, però compra el Segre 
amb devoció cada vegada que 
hi escriu.

Del Cisco m’entusiasma que, al 
contrari que jo, opina que tot-
hom és bo fins que ningú no li 
demostri el contrari. Amb ell, 
la vida adquireix un sentit di-
ferent, millor. Aquest dissabte, 
per exemple, fent un cafè abri-
gats pel solstici matinal i en un 
dels pocs moments de calma 
que m’he permès en els darrers 
mesos, em va dir una frase que 
recordaré fins al meu darrer 
sospir: “Gerard, la vida és una 
fórmula matemàtica. Només si 
te la creus, a la llarga, l’enten-
dràs”. Gràcies, Cisco. Esperaré 
el temps que calgui, perquè ara 
sé que al final tot tindrà sentit.
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la teva 
opinió és 

important
Les dones i el món 
sanitari
Des del principi de la huma-
nitat el paper de la dona ha 
estat de cuidadora de les per-
sones del seu entorn, ja siguin 
nens, persones malaltes o avis 
que ocupaven una càrrega de 
feina a part de les tasques 
domèstiques que realitzava 
al complert. Així es desprèn 
que les dones ja feien feines 
destinades a la societat sense 
rebre ni educació, ni reconei-
xement social, ni retributiu.
A principis del segle XX les 
religioses formen part de l’es-
tructura d’infermeres, ho fan 
com a beneficiència i bondat 
i no com un compromís social 
de donar una sanitat digna a 
les persones.
És amb la II República on es 
comença a parlar de la ne-
cessitat de practicar una me-
dicina pública i social que 
garanteixi una millora en la 
salut comunitària. Es curiós 
com la història és cíclica i que 
poc aprenem de no repe-
tir-la. Aquí sorgeixen els pri-
mers moviments feministes i 
una lluita continua perquè la 
dona entri al mon laboral i es 
reconegui la seva feina en la 
societat. S’obren les primeres 
escoles d’infermeria i s’em-
plenen de noies que volen 
aportar una tasca per desen-
volupar el seu talent.
La Guerra Civil produeix un 
xoc social i el paper de les po-
ques dones preparades té un 
paper molt important per cu-
rar i cuidar els ferits que cada 
dia que passa augmenten; és 
necessària l’ajuda de perso-
nal sanitari d’arreu d’Europa 
per donar un recolzament en 
reconstruir la salut de la po-
blació.
Els anys seguents amb la Dic-
tadura, les escoles d’inferme-
ria de Catalunya es tanquen 

i fins el 1946 no es tornen a 
obrir.
És al 1977 quan es replan-
teja la infermeria des de la 
Universitat i les antigues ATS 
(Ajudants Tècnics Sanitaris) 
passen a rebre una educació a 
nivell de la seva tasca. Es cre-
en les categories professio-
nals i poc a poc la dona entra 
en el camp de la investigació.
Actualment diríem que el ni-
vell de dones universitàries, 
tant en el camp de la inferme-
ria com en la medicina és am-
pli. Des del 1994 fins al 2013 
les metgesses han augmentat 
en un 50% respecte als met-
ges. Sí, la igualtat a nivell de 
coneixements i oportunitats 
en els estudis és una realitat, 
però anem a analitzar aquesta 
realitat en el món laboral?
Avui en dia entre un 75-80% 
del personal sanitari són do-
nes, entre elles totes les cate-
gories professionals. Què ha 
succeït des del 2011? Unes 
retallades brutals de sou, de 
personal, de mesures de con-
ciliació familiar i laboral, mol-
ta pressió assistencial i con-
tractació precària.
De totes elles faré atenció 
al tipus de contractació del 
departament de salut. Es fan 
contractes parcials, del 50% 
de jornada o 75% de jorna-
da amb una durada d’1 mes 
i així durant un llarg periode 
de temps que potser inclús 
de 10 anys. Sí senyors, això 
se li permet fer a l’administra-
ció, amb la conseqüència que 
comporta aquest maltracta-
ment abusiu, com potser re-
tard en la maternitat per por 
a sortir del sistema laboral, 
una despesa important de 
diners i temps en assolir una 
formació continua en el camp 
professional per la gran com-
petitivitat, penalitzar les pro-
fessionals embarassades a no 
renovar contractes impedint 
portar el procés de forma po-

sitiva mental i conscientment, 
el baix sou per les jornades 
parcials i el que suposarà a la 
llarga en la jubilació, etc. Tot 
això crea una dicotomia i uns 
plans d’igualtat falsos, d’una 
banda la dona ha entrat al 
món intel·lectual i de forma 
molt potent però en el món 
laboral continua patint molt 
maltractament a nivell global 
i en aquest cas en el món sa-
nitari.
Estem atents a no repetir la 
història i mirem més enllà, 
si no semblem conillets en 
la roda que corren molt de-
pressa per anar a cap lloc. Pa-
rem-nos un instant i pensem 
quin model de vida volem 
i cap a on anem. VISCA LES 
DONES TREBALLADORES.

AMPARO LOREN
COMISSIONS OBRERES
DE L’HOSPITAL ARNAU

La corrupció
A més de l’atur, la corrupció 
és una de las grans preocu-
pacions dels ciutadans es-
panyols segons ho reflectei-
xen les enquestes d’opinió de 
diferents organismes. Sembla 
que en l’última del CEO ha 
baixat una mica, però encara 
està al voltant del 50%. Que 
hi hagi gran preocupació no 
vol dir que els governs —de 
l’Estat, de les Comunitats, 
Ajuntaments…— i altres or-
ganismes estiguin aplicant les 
mesures més adients per evi-
tar o almenys frenar aquesta 
lacra de la societat espanyola. 
Al meu entendre hi ha menys 
corrupció ara que fa uns anys, 
perquè s’han reduït expo-
nencialment les ocasions per 
fer-ho. Amb l’explosió de la 
bombolla immobiliària i els 
efectes de la crisi en general, 

les requalificacions de ter-
renys, permutes, operacions 
immobiliàries creuades i, d’al-
tra banda, les gran inversions 
públiques han caigut a nivells 
tan minsos, que poca cosa ha 
quedat com a motiu de possi-
bles corrupcions. M’agradaria 
fer uns comentaris envers el 
tema que s’haurien de tenir 
en compte quan parlem de 
corrupció. Curiosament, quan 
surten a la llum persones im-
plicades, gairebé mai es parla 
del corruptor —empresaris, 
organismes o particulars—, 
com si no hi fossin; la corrup-
ció, en general, es cosa de 
dos, per tant ambdues parts 
en són de responsables. Fi-
car al mateix sac tot tipus de 
corrupció, independentment 
de la seua magnitud i grave-
tat, és un error que només 
pot conduir a la confusió i a la 
pèrdua de la moral pública de 
la societat: d’aquesta manera 
els grans corruptes ho tenen 
una mica més fàcil. Tampoc 
és el mateix quan un corrup-
te s’esforça en regularitzar la 
seua situació, tornar els diners 
i mostrar penediment. Aques-
ta actuació hauria de ser la 
norma dels partits polítics. Si 
bé per enfrenar la corrupció 
fa falta una eficaç vigilància, 
no necessitem més lleis de 
les que tenim, en tot cas, sí és 
molt necessari l’augment de 
la formació en valors morals 
socials. Moltes més coses po-
dríem dir respecte la corrup-
ció, tot i que només afegiré 
una reflexió més: quan la so-
cietat espanyola negui el vot 
als corruptes, no faci els ulls 
grossos davant de les petites 
corrupteles pròpies —la fac-
tura la vol amb IVA o sense?— 
i vegi de molt mal ull les dels 
demés, moltes coses hauran 
canviat en la nostra societat. 

JOSÉ MIGUEL
GRÀCIA

Em dic Jordi
Em dic Jordi i tinc 26 anys. 
Com tantes persones estava a 
l’atur, i gràcies al Pla Municipal 
de Responsabilitat Social de 
l’Ajuntament de Lleida, fa cinc 
mesos que estic treballant. 
Estic molt content a l’empresa, 
em sento com un més, sense 
distincions. Em sento valorat, 
ja que ara puc ajudar la meva 
família i ser independent eco-
nòmicament.
Agraeixo a l’Ajuntament de 
Lleida, al Sr. Alcalde i a la Rosa 
Palau el treball que estan realit-
zant perquè persones com jo, 
amb discapacitat intel·lectual, 
tinguin l’oportunitat de fer 
pràctiques i treballar. Vull agra-
ir també a la meva empresa 
l’oportunitat que m’ha donat i 
al meus companys que tinguin 
una mica més de paciència i 
em donin un cop de mà.
I animo els empresaris que 
no s’ho pensin dos cops, que 
siguin valents, que confiïn i 
col·laborin amb projectes d’in-
serció laboral per a persones 
com jo, joves, amb molta vo-
luntat de fer bé les feines que 
ens encomanen, moltes ganes 
de treballar, responsables, que 
valorem i ens sentim part de 
les empreses i que tenim un 
paper on diu el nostre grau de 
discapacitat.
Nosaltres podem i volem tre-
ballar, tots tenim capacitats i 
podem desenvolupar feines 
molt diverses i necessàries.
Des de fa cinc mesos sóc una 
altra persona, em sento opti-
mista i amb un futur per enda-
vant igual que qualsevol, si és 
que no som tant diferents com 
alguns es pensen!

JORDI GARCIA
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Religió
M’ha agradat molt el con-
cepte “globalització de 
la indiferència” que he 
sentit a la bona homilia 
d’un enterrament. Els 
savi mossèn ha explicat 
que el Papa, amb gran 
sensibilitat, ha qüestionat 
la indiferència de la gent 
en veure un indigent morint 
de fred al carrer i el tremo-
lor mediàtic quan baixa la 
borsa dos punts. M’agrada 
especialment sentir gent 
com aquesta, especialment 
ara que hi ha una nova nor-
mativa respecte a la religió 
a l’escola. No tinc cap afi-
ció especial a la lectura dels 
Butlletins Oficials de l’Estat, 
ni dels autonòmics ni locals, 
però de tant en tant haig de 
fer-ho. Sovint les normatives, 
les convocatòries de finança-
ment o els canvis que afec-
ten el món laboral tenen un 
redactat que cal conèixer, 
doncs d’això en depèn mol-
tes de les accions que cal fer. 
Aquests dies s´ha parlat (poc) 
de la Resolució d’11 de febrer 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

de 2015, per la qual es pu-
blica el currículum de l’ense-
nyament de Religió Catòlica 
a l’escola. L’he llegit amb de-
teniment i el tinc ben subrat-
llat amb anotacions als mar-
ges i el meu resum és que ha 
estat un gol per tota l’esqua-
dra. El document argumenta 
que els alumnes tenen dret a 
rebre ensenyament de la re-
ligió catòlica, quelcom que 
em sembla inqüestionable, 
però el document el publica 
el govern que ha de vetllar 
pels interessos de tothom i, 
per això, hauria de vetllar pel 
coneixement dels continguts 
catòlics, jueus, musulmans, 
i d’altres religions. Per tant, 
fer una assignatura optati-
va com aquesta sembla poc 

conciliadora en un món glo-
balitzat. Garantir l’educació 
específica d’una religió hau-
ria de fer-se fora de les aules 
reglades o en cas de fer-ho 
en el món educatiu, no hau-
ria de ser competència de 
la Jerarquia eclesiàstica sinó 
del Ministeri d’Educació per 
permetre integrar en l’assig-
natura els coneixements ge-
nerals de la cultura religiosa. 
Si el document afirma que 
no hi ha finalitat catequètica 
o d’adoctrinament, perquè 
llavors la competència s’as-
signa a la Conferència Epis-
copal?
Sembla un encert que els 
alumnes tinguin coneixe-
ment de la dimensió religiosa 
de l’humà, de la història i de 
la tradició. I també ho és par-
lar de la dimensió moral i so-
cial de la persona però... com 
poden incloure en un BOE 
que això és el que perme-
trà “l’educació de qualitat”? 
No és doctrina afirmar que 
Déu ha creat a l’ésser humà 
perquè sigui feliç en relació 

amb Ell? El document espe-
ra a la pàgina 3 per parlar 
novament del pecat. Convé 
novament culpabilitzar Eva 
de tot? Faran llegir als nens 
l’Antic Testament per “conèi-
xer el llenguatge bíblic i la 
riquesa d’expressió”? 
I el final del seu argumen-
tari és genial: “afavoreix de 
manera directa l’adquisició 
d’habilitats per a la prevenció 
i resolució pacífica de tot ti-
pus de conflictes i el coneixe-
ment, comprensió i respecte 
de les diferents cultures, així 
com de les diferències entre 
persones, la igualtat de drets 
i oportunitats d’homes i do-
nes i la no discriminació.” Su-
poso que també en parlaran 
del concepte actual de famí-
lia, de les malalties de trans-
missió sexual, del lideratge 
de la dona a l’església catò-
lica, mentre amb indiferència 
els nens de primer curs “me-
moritzen i reprodueixen for-
mules senzilles de petició i 
agraïment”, a nostre Senyor, 
és clar.

 No és doctrina 
dir que Déu ens 
ha creat  perquè 
siguem feliços en 
relació amb Ell?

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

El ballador
Cassandra Fairbanks és una 
activista californiana que 
forma part de The Free 
Thought Project, una ini-
ciativa de la societat ci-
vil dedicada a promoure 
la llibertat de premsa, la 
democràcia informativa 
i, tal com el nom indica, 
el pensament lliure. Una 
de les darreres accions de 
Fairbanks és sensacional: 
ha aconseguit transformar 
un flagrant cas de ciberas-
setjament en un homenatge 
a tots els qui són tractats 
com a diferents, pateixen 
bullying en qualsevol àmbit 
o bé resten marginats dels 
cercles socials convencio-

nals.
El passat 5 de març, Fair-
banks va detectar en una 
xarxa social nombrosos mis-
satges d’indignació amb 
relació a un post que conte-
nia dues fotografies: d’una 
banda, un home de mitjana 
edat, amb sobrepès, ba-
llant en un pub; de l’altra, 
el mateix home, al mateix 
lloc, capcot i amb les mans 
a les butxaques. El missatge 
era contundent: “Vam veure 
aquest espècimen intentant 
ballar la setmana passada. 
Va parar quan va veure que 
rèiem”. Immediatament, 
Fairbanks va publicar una 
crida a Twitter: “Algú coneix 

aquest home o el qui ha 
penjat això? Hi ha un gran 
grup de noies a Los Angeles 
que voldrien fer alguna cosa 
especial”. I, finalment, el ba-
llador anònim va aparèixer: 
es diu Sean, viu a Londres i 
ha hagut d’obrir un compte 
a Twitter (@Dancingman-
found) davant l’expectació 
que el seu cas ha generat a 
tot el món.
La “cosa especial” que Fair-
banks prepara per a Sean 
(i per a tots els qui són 
tractats com ell) és, preci-
sament, una festa que ja 
compta amb 30.000 dòlars 
de recaptació i el suport de-
sinteressat de músics com 

Pharrell Williams i Moby. 
Fairbanks remata la histò-
ria dient: “Nois, @Dancing-
manfound és un home me-
ravellós. No podíem haver 
trobat una persona millor”. 
Se’n parlarà.
Una altra cosa: el 22 de fe-
brer, a Barcelona, un jove de 
vint-i-quatre anys feia caure 
una dona de quaranta-vuit 
d’una puntada de peu. L’es-
cena, que pretenia fer grà-
cia, va ser enregistrada amb 
un mòbil i penjada a Inter-
net. L’única gràcia del cas és 
que l’agressor, que es va ha-
ver d’entregar a la policia, 
acabarà responent davant 
d’un jutge.
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L’educació dels 
demòcrates

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

Prohibit mastegar
xiclet

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

Els col·legis em provoquen 
urticària. No m’agraden. 
Ho vaig passar malament a 
l’escola durant tota la meva 
infantesa i part de la meva 
joventut. Els meu pares, per 
allò de “a ver si me ende-
rezan el chico”, van cometre 
l’error d’inscriure’m a escoles 
carques on Blas Piñar seria 
titllat de poc menys que un 
comunista secessionista.
A la facultat vaig beure de 
la copa de la llibertat. Per 
primera vegada em vaig tro-
bar en una institució amb un 
mètode educatiu normal i 
on vaig fer grans amics, on 
vaig conèixer a la meva futu-
ra dona i on vaig poder, per 
primer cop, somiar amb un 
futur millor sense cap indici 
de patiment.
Encara recordo el dia en què 
vaig anar a buscar la nota 
del darrer examen. Aquella 
carrera que havia comen-
çat a pàrvuls estava a punt 
d’acabar. Suposo que ara 
les qualificacions es publi-
quen a Internet. A la nostra 
època teníem dues opcions: 
o les consultàvem al caixer 
automàtic (sí, sí, al caixer del 
banc) o ens acostàvem als 
suros que hi havia a la facul-
tat (la protecció de dades no 
estava molt desenvolupada 
aleshores). Doncs bé, el dia 
de l’última nota vaig anar al 
suro: “Alfonso López Con-
gostrina: Suficient (amb això 
n’hi havia prou)”. Una ram-
pa, barreja de satisfacció i 
de buit infinit, va recórrer 
tot el meu cos. Duia tota la 
vida estudiant perquè arribés 
aquest moment i no sabia si 

ficar-me el dit al nas, baixar al 
bar cridant o descalçar-me i 
posar-me a plorar.
La Chloé va anar a l’escola 
bressol municipal poc abans 
de fer un any. Estic molt con-
tent d’haver-la dut a aquella 
petita escola del carrer Ta-
llada. Si no hagués estat per 
aquelles mestres no sé com 
hauríem sabut quan havia de 
començar a beure en got o 
quin era el millor moment per 
treure-li el bolquer. Ens van 
ajudar molt. Això sí, el primer 
dia que vaig entrar a l’esco-
la em va venir a la memòria 
tot el meu historial educatiu. 
Vaig lliurar la meva filla a una 
senyora encantadora però, 
en aquells moments, desco-
neguda. La Chloé no va plo-
rar mai. Jo, aquell primer dia, 
vaig sortir de la bressol plo-
rant a llàgrima viva. Una de 
les noies que es passen mitja 
vida en un portal del carrer 
de la Palma gairebé abando-
na la seva posició per conso-
lar les meves llàgrimes.

Aquests dies em solidaritzo 
amb els pares de nens peti-
tons que han de començar 
l’escola el curs vinent.
Jo vaig estudiar en una es-
cola pública. Fèiem deures, 
ens duien al laboratori a fer 
experiments, a vegades la 
classe de gimnàstica es tras-
lladava al parc, sovint també 
sortíem per veure en directe 
allò del que parlaven els lli-
bres: la fotosíntesi, l’ecosis-
tema del riu, l’arquitectura 
modernista, etc. Sovint les 
classes eren avorrides i ens 
escrivíem notes que viatja-
ven d’una punta a l’altra de 
l’aula amb la missió de no 
ser interceptades. Si no ca-
llàvem, ens feien seure a la 
taula de la primera fila, al 
costat del professor. Estava 
prohibit mastegar xiclet i a la 
paperera hi anàvem per fer 
punta i aprofitar per fer pe-
tar la xerrada. Al pati hi tení-
em un tobogan rovellat i una 
mena d’estructura de ferro, 
una bola gegant d’on ens 

penjàvem de cap per avall. 
Canviàvem cromos, saltàvem 
gomes i carregàvem llibres i 
llibretes a dojo.
Crec que érem molt privile-
giats a la muntanya. Fèiem 
una hora de natació o de 
patinatge sobre gel els di-
vendres i al febrer teníem la 
millor setmana de l’any: la 
setmana blanca. Cinc dies 
sense classes que passàvem 
a les pistes d’esquí. D’alguns 
professors no en tinc massa 
bon record, d’altres, encara 
me’ls estimo ara. Amb les 
seves coses bones i dolen-
tes, aquest és el meu record 
de l’escola.
Veig pares i mares molt an-
goixats pel tràngol de triar 
escola i per l’assignació per 
punts. M’incloc entre els que 
han passat mesos d’inquie-
tud per aquest tema. Però 
ara que ho tinc més lluny 
veig que no val la pena patir 
tant. El debat sobre mèto-
des, projectes, llibres, deu-
res, mòbils a l’aula i càstigs 
ens sobrepassa. L’escola 
hauria de ser lliure i no patir 
canvis de plans a cada canvi 
de govern. Ni retallades.
El meu era un col·legi normal 
i corrent, com la majoria. Els 
mestres feien la seva feina 
(alguns millor que d’altres, 
com a tot arreu) i, al capda-
vall, pel que recordo, ja ales-
hores els llibres i els deures 
es barrejaven amb l’experi-
mentació de forma natural. 
La gent de la meva classe 
hem sortit, tots, força bona 
gent. Feu l’exercici de recor-
dar amb calma com era la 
vostra escola i després trieu 
en conseqüència.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



 Moguts per la falsa promesa 
d’aconseguir papers
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SOCIETAT

La PAH atura el 
desnonament d’una 
família amb tres fills

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca (PAH) va 
aconseguir aturar un des-
nonament el passat dilluns 
al carrer Torres de Segre de 
Lleida, on hi viu una famí-
lia amb tres fills. Es tracta 
d’Aziz Tablelait, de 46 anys i 
originari del Marroc, la seva 
dona i els seus tres fills, de 
3, 6 i 9 anys, que amb una 
paga de 426 euros al mes 
que se’ls acaba aquest mes 
no poden pagar el pis que 
van adquirir el 2006. Ja fa 
mesos que la PAH intenta 
negociar amb Ibercaja un 
lloguer social. De moment, 
els ha ofert un lloguer de 
150 euros però, “segons la 
Llei, els lloguers socials no 
han de superar el 30% dels 
ingressos i ara es troben 
negociant un lloguer de 50 
euros al mes”, va explicar la 
Teresa, membre de la Plata-
forma.
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Més d’un centenar d’immigrants es concentren 
davant del Pal·las de Lleida enganyats, pensant que
aconseguirien el permís de residència sense feina

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Més d’un centenar d’immi-
grants es van concentrar 
aquest passat dilluns a la 
tarda davant l’edifici Pal·las 
de l’Ajuntament de Lleida, a 
l’Oficina Municipal d’Aten-
ció al Ciutadà, demanant el 
certificat d’empadronament 
pensant que així aconsegui-
rien el permís de residència. 
Encara no se sap qui va difon-
dre aquest rumor, però des 
de l’Ajuntament van assegu-
rar que no tenien cap procés 
especial obert. La majoria 
dels presents s’havia reunit a 
través del boca-orella: “M’ha-
vien dit que avui vingués 
aquí per demanar els papers 
d’un amic i després presen-
tar-los per aconseguir així la 
legalitat”, explicava 
una de les immi-
grants que feia 
cua. L’objec-
tiu de de-
manar el 
cert i f icat 
d ’ e m p a -
dronament 
era que es 
formés una 
llista amb sig-
natures perquè 

l’Ajuntament aprovés una 
moció a favor que les per-
sones estrangeres que resi-

deixin a Catalunya 
puguin obtenir el 

permís de resi-
dència sense 
la necessitat 
de presen-
tar un con-
tracte de 
treball. Tant 

la Guàrdia 
Urbana com 

els treballa-
dors de l’Oficina 

Centenars 
d’immigrants 
fent cua a l’edifici 
Pal·las de Lleida. 
Foto: Ares Valdés

Municipal d’Atenció al Ciu-
tadà informaven als presents 
que podien venir a buscar el 
certificat d’empadronament 
qualsevol dia però que aquest 

no els atorgava cap dret. La 
Confederació General de Tre-
ball de Catalunya va informar 
el passat febrer que en una 
reunió mantinguda entre els 
representants de la campanya 
Papers sense Contracte i el di-
rector general per a la Immi-
gració de la Generalitat, Xa-
vier Bosch, l’Administració es 
comprometia a facilitar la tra-
mitació del permís de residèn-
cia als estrangers, sense haver 
de presentar un contracte de 
treball. La Paeria exposa que 
no ha estat informada.

CULTURA

Ramon Tudela, 
segon al Concurs 
de Joves Cuiners

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ramon Tudela del BOnum 
va quedar segon en la 26a 
edició Joves Cuiners Àngel 
Moncusí amb llom de truita 
de riu viatjant per l’Horta.

SOCIETAT

A punt el pla d’ajuts per obrir nous 
comerços al Centre Històric 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Lleida con-
vocarà properament una 
nova la línia d’ajuts per la im-
plantació comercial al Centre 
Històric amb l’objectiu de 
dinamitzar els carrers situ-
ats a l’entorn de l’antic barri 
de Santa Teresa: Canonge 

Gonzàlez, Ballester, Plateria, 
Governador Montcada, Bis-
be Torres i Germanetes. S’hi 
destinaran 30.000 euros.  
El programa ofereix la sub-
venció del lloguer els primers 
divuit mesos i el propietari 
rep 4 €/m2 del preu del llo-
guer del local amb un màxim 
de 500 euros al mes.  Des del 
maig de 2014, s’han obert 
onze establiments al barri.

ECONOMIA

ImportMàtica instal·la el primer 
caixer de bitcoins a Lleida

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’empresa ImportMàtica de 
Lleida va estrenar el passat 
dilluns el primer caixer de 
bitcoins de la demarcació. 
Es tracta d’una moneda vir-
tual que no va lligada a cap 
compte corrent ni requereix 
d’identificació per comprar 

o vendre. El bitcoin neix com 
una contrapartida del siste-
ma monetari actual. Funciona 
com una xarxa de monedes 
virtuals que es gestiona per si 
mateixa a través de codis in-
formàtics. La moneda permet 
la compra-venda local i inter-
nacional. En quinze minuts es 
poden realitzar operacions 
a tot el món, sense taxes ni 
canvis de divises.

9·37·310·3

9·3

DIVENDRES 13 de MARÇ DE 201538

Pensaven que 
era l’únic dia 
per obtenir el 
certificat del 

padró
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SOCIETAT

A presó un home de 
37 anys a Lleida per 
tres robatoris amb 
violència

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dissabte un home 
de 37 anys, nacionalitat 
senegalesa i veí de Lleida 
com a presumpte autor de 
tres robatoris amb violència 
i intimidació, un d’ells en 
grau de temptativa després 
d’amenaçar la víctima amb 
un ganivet de grans dimen-
sions. L’home hauria robat 
el telèfon mòbil a una dona 
al carrer Pica d’Estats i tam-
bé hauria intentat atracar 
un establiment de la plaça 
Castella. El detingut, que té 
antecedents, ha ingressat a 
la presó.

8·3
POLÍTICA

Sánchez-Camacho: 
“L’etapa de Ros com 
a alcalde s’ha 
acabat”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La cap de llista del PP a 
les municipals de Lleida, 
Dolors López, va ser pre-
sentada oficialment dissab-
te. El seu discurs, a la Seu 
Vella, va comptar amb la 
presència de la presidenta 
del PPC, Alícia Sánchez-
Camacho. López vol “una 
Lleida que deixi de tenir 
l’IBI més car d’Espanya i on 
els comerços no es vegin 
obligats a tancar”. La pre-
sidenta del PPC va apostar 
perquè Dolors López retor-
ni la “dignitat” a la Paeria i 
va dir que “l’etapa de Ros 
com a alcalde s’ha acabat”. 

POLÍTICA

Ros va cobrar 74.342 euros bruts el 2014 
i 7.613 euros de dietes en cinc anys 
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, va detallar el di-
marts als líders dels grups 
municipals la informació 
sol·licitada per l’Oficina 
Antifrau i la Fiscalia Anticor-
rupció. En concret, Anticor-
rupció investiga informa-
ció relativa a les dietes de 
l’alcalde i a la concessió de 
la discoteca Larida, a més 
dels pagaments realitzats 
des de la caixa fixa. El sou 
d’Àngel Ros durant el 2014 
va ser de 74.342,82 euros 
bruts (4.250 dels quals en 

POLÍTICA

El Comú demanarà la dimissió de Ros si no mostra els 
documents que van demanar Antifrau i Anticorrupció

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Comú exigeix que, abans 
del ple extraordinari que està 
previst que es convoqui du-
rant el mes de març, l’alcalde 
lliuri a la ciutadania tota la do-
cumentació referent a la situ-
ació financera de l’ajuntament 
a més dels documents que li 
ha demanat Antifrau i Anticor-
rupció i demana explicacions a 
l’equip de govern sobre la si-
tuació financera a causa de la 
recent absorció de l’Empresa 
Municipal d’Urbanisme. Con-
sideren que l’equip de govern 
“està maquillant els comptes” 

i consideren que ha de plegar 
si no explica el col·lapse finan-
cer de la Paeria. La formació 
adverteix que si l’alcalde no 
dóna explicacions, demanarà 
la seva dimissió.

POLÍTICA

Camps treu a la llum contractes de la Paeria 

amb empreses on hi podria haver “interessos”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’exprimera tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Lleida, 
Marta Camps, ha tret a la 
llum diversos contractes de 
la Paeria amb empreses de 
la demarcació en els quals hi 
podria haver “conflictes d’in-
teressos”, ja que estan re-
lacionats amb personal que 
treballa a l’Ajuntament o amb 
familiars de dirigents del par-
tit socialista. Segons Camps, 
aquests contractes sumarien 
més de 250.000 euros en els 
darrers deu anys. En concret, 
són tres empreses que ja està 
investigant l’Oficina Antifrau: 

Fotomuntatge Monicolor, 
S.L., Impre Art, Arts Gràfiques 
S.L i Espai Cavallers 31-33 S.L. 
La més beneficiada seria la 
primera, una firma de disseny 
del cosí de la dona de Ros que 
hauria rebut 230.000 euros.

Marta Camps, 
durant l’escorcoll 
d’Antifrau i Antico-
rrupció.
Foto: Arxiu

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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El Comú denuncia 
la situació econòmi-
ca de l’Ajuntament 
de Lleida.
Foto: Comú Lleida

concepte d’assistències) i va 
remarcar que, segons la nor-
mativa vigent, el sou màxim 
pel representant d’una ciutat 
com Lleida és de 75.000 eu-
ros. L’altra informació que s’ha 
demanat des de la Fiscalia An-
ticorrupció són les dietes per-
cebudes per l’alcalde en els 
darrers cinc anys. En aquest 
sentit, Montse Mínguez va de-
tallar que, per aquest concep-
te, el paer en cap va ingres-
sar, en cinc anys, 7.613 euros. 
D’Antifrau els han demanat 
els ordinadors de la regidora 
Marta Camps, així com els pa-
gaments a cinc empreses amb 
les quals ha treballat el consis-
tori des del 2009.



Cervera, escollida 
Capital de la Cultura 
Catalana de l’any 2019
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POLÍTICA

El PP critica la puja-
da del 290% de la taxa 
als bars de Tàrrega

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

El regidor del grup muni-
cipal del Partit Popular de 
l’Ajuntament de Tàrrega, 
Joan Pujal, va denunciar 
el passat diumenge que 
el consistori municipal vol 
augmentar aquest any 
2015 la taxa d’ocupació de 
via publica als bars i cafe-
teries per instal·lar vetlla-
dors i marquesines. La taxa 
pujarà enguany als 5,65 €/
m2, mentre que l’any 2014 
costava 1,45 €. Pujal consi-
dera que en temps de crisi 
no es pot fer un increment 
tan exagerat de les taxes. 
És per això que el grup del 
PP va demanar a l’alcaldes-
sa, en una reunió amb pro-
pietaris de bars i cafeteri-
es, que no apliquin aquest 
augment. L’alcaldessa es 
va comprometre a estudiar 
aquest tema.
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Durant els propers dies se signarà l’acord oficial de nominació de la 
ciutat i s’elegirà una comissió cultural per l’esdeveniment

 REDACCIÓ
 CERVERA

www.7accents.cat

L’organització Capital de la 
Cultura Catalana va escollir 
aquest passat dimarts la ciutat 
de Cervera com Capital Cul-
tural per a l’any 2019. 
Aquest proper dimarts 17 de 
març l’alcalde de Cervera, Ra-
mon Royes, i el president de 
l’organització Capital de la 
Cultura Catalana, Xavier Tu-

dela, signaran l’acord oficial.
Cervera va aprovar per una-
nimitat presentar la seva 
candidatura com a referent 
cultural de l’àmbit lingüístic 
català en el Ple de la Paeria 
del dia 16 de desembre de 
2014. La capital de la Segar-
ra serà, doncs, la segona de 
la demarcació de Lleida en 
ser referent de la cultura ca-
talana des que es va instaurar 
aquest reconeixement l’any 
2004. La primera ciutat esco-
llida de la demarcació va ser 
Lleida l’any 2007. Enguany és 

Cervera va ser Ciutat Gegantera el 2014. (Foto: Ajuntament de Cervera)

Vilafranca del Penedès. La de-
cisió, segons Royes, “suposa 
un reconeixement a la capaci-
tat cultural cerverina, referent 
no sols a les terres de Lleida, 
sinó també a tot Catalunya, 
i que servirà per consolidar 
definitivament la capital de la 
Segarra com una de les ciutats 
culturals més importants del 
nostre país”. La designació 
té com a objectius contribuir 
a ampliar la difusió, l’ús i el 
prestigi social de la llengua i la 
cultura catalanes i incrementar 
la cohesió cultural del territori. 

SOCIETAT

Mor un home de 82 
anys en bolcar el seu 
tractor a Alguaire

 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

www.7accents.cat

Un home de 82 anys va mo-
rir dilluns en bolcar el seu 
tractor  a la partida Sant 
Ramon d’Alguaire. El trac-
tor va atrapar el conductor, 
que va morir com a conse-
qüència de l’accident. 

SOCIETAT

Enxampat un vehicle per circular 116 
km/h més ràpid del permès a l’Urgell

 REDACCIÓ
 CASTELLSERÀ

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra van 
imputar penalment aquest 
diumenge un conductor de 
36 anys d’edat, de nacionali-
tat espanyola i veí de Barce-
lona com a presumpte autor 
d’un delicte contra la segure-
tat en el trànsit. El conductor 
circulava a 206 km/h en un 
tram de via on la velocitat 

màxima permesa és 90.
Els fets van succeir durant un 
control de velocitat que s’ha-
via muntat a la C-53, dins del 
terme municipal de Castellse-
rà (Urgell). Per aquest motiu, 
es va imputar al conductor un 
delicte contra la seguretat en 
el trànsit en circular a una ve-
locitat penalment punible. El 
conductor va haver de com-
parèixer davant del Jutjat 
d’instrucció en funcions de 
guàrdia de Balaguer.

SOCIETAT

Nou anys de presó per al veí de
Tàrrega acusat de violar una menor

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

L’Audiència de Lleida ha con-
demnat a 9 anys de presó un 
veí de Tàrrega, Daniel V., per 
violar una nena de 15 anys 
a la capital de l’Urgell i dei-
xar-la embarassada. L’autor 
dels fets va poder ser iden-
tificat després de comprovar 
el seu ADN amb el del bebè 
que va tenir la víctima a con-

seqüència de la violació. El 
tribunal també ha acordat 
que se li prohibeixi l’aproxi-
mació a una distància inferior 
de 100 metres a la víctima i al 
seu fill durant 14 anys. Inicial-
ment, el Ministeri sol·licitava 
una pena de 12 anys de pre-
só, però durant el judici es va 
rebaixar la petició 3 anys des-
prés que l’acusat reconegués 
parcialment els fets. L’agres-
sió va tenir lloc a Tàrrega el 
setembre de 2012.

11·310·39·3
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ECONOMIA

Aprovada una 
auditoria sobre el 
Segarra-Garrigues

 REDACCIÓ
 BARCELONA

www.7accents.cat

El Parlament de Catalunya 
va acordar aquest passat di-
jous una auditoria indepen-
dent sobre el cost del Canal 
Segarra-Garrigues perquè 
s’avaluï la gestió d’aquest 
projecte, amb els vots a fa-
vor de tots els grups a ex-
cepció del PSC.
La moció presentada per 
ICV-EUiA demanava una 
“auditoria economicofi-
nancera de caràcter inde-
pendent i participatiu” que 
avaluï els costos que ha 
suposat la gestió de Regse-
ga -l’empresa pública que 
porta a terme les obres- del 
2003 al 2014 en el projec-
te de regadiu del Canal 
Segarra-Garrigues, sense 
que això suposi una afecta-
ció del calendari d’execució 
de les obres. La moció tam-
bé demanava celebrar el 
juny de 2015 a la Comissió 
d’Agricultura del Parlament 
un debat monogràfic amb 
tots els agents implicats 
sobre el futur del Canal i la 
seva sostenibilitat econòmi-
ca i ambiental. 
La diputada d’ICV-EUiA, 
Sara Vilà, va assegurar que 
fins ara la gestió d’aquest 
projecte havia estat con-
siderada “intocable”, de 
manera que celebra que es 
faci un exercici de transpa-
rència que veu necessari.
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L’Actel Força Lleida torna 
a guanyar i mira cap amunt

6·3

Els lleidatans es van imposar al Cocinas.com (75-56)
 GERARD RAIMAT
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Barris Nord va tornar a ser 
un fortí per a l’Actel Força 
Lleida, on els lleidatans van 
sumar la seva segona victò-
ria consecutiva a la lliga en 
vèncer per 74-56 el Cocinas.
com de la Rioja, un rival de 
la zona baixa de la taula. Un 
triomf que va situar el conjunt 
lleidatà a la sisena posició de 
la classificació. A més, els ho-
mes de Joaquín Prado es tro-
ben a tan sols dues victòries 
del primer lloc, que ocupa el 
Ford Burgos a falta de sis jor-
nades per concloure la fase 
regular. Un pas endavant que 
permet als lleidatans refer-se 
de l’anterior derrota davant 
de la seva afició i ratificar el 
triomf de la setmana passada 
enfront del Planasa Navarra.
No obstant això, la còmoda 
victòria es va forjar a partir 
del segon període, quan els 
homes que dirigeix Joaquin 
Prado van prémer l’accelera-
dor per fer estèril l’empenta 
inicial dels visitants. Jugadors 
com Fakuade (12 punts), Fran 
Guerra (17 punts) i Javi Múgi-
ca (11 punts) van carregar-se 
l’equip a l’esquena quan més 
ho necessitava. Però no tot 
va sortir rodó, ja que Gregory 
Kahlig va patir un esquinç 

Fakuade va sig-
nar un gran partit 
contra el Cocinas.
com davant de 
l’afició lleidatana. 
Foto: J. Enjuanes

HOQUEI

L’ICG Lleida veu 
com li empaten 
en l’últim sospir

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
perdre dos punts i va aca-
bar empatant amb el Reus 
Deportiu quan faltaven 27 
segons per acabar el partit 
disputat a l’Onze de Se-
tembre. El penalti trans-
format per Xavier Costa 
va deixar gelat el conjunt 
d’Albert Folguera.
El partit es va posar de 
cara per als ilerdencs quan 
encara restaven 22:57 per 
finalitzar la primera part. 
Lluís Rodero va avançar 
els seus amb l’1-0 i, poc 
després, a 17:25, va obrir 
escletxa amb el 2-0. L’ICG 
Software Lleida estava do-
minant el xoc. Inclús Rode-
ro va fallar una falta direc-
ta a 9:51 per al descans. El 
Reus Deportiu només va 
tenir l’oportunitat d’apro-
ximar-se amb un penalti, 
però Matías Jonathan el 
va fallar (8:45).
La segona part va comen-
çar bé per als locals, enca-
ra que Carles Trilla, a 20:24 
per al final, va fallar un pe-
nalti. Qui no va perdonar 
va ser el Reus Deportiu, a 
través de Josep Maria Sel-
va, que va retallar la dife-
rència amb el 2-1 (17:54). 
El domini va passar a ser 
altern. Quan molts dels 
aficionats locals ja dona-
ven per bo el resultat, Cos-
ta ha fet possible que un 
punt marxi cap a Reus.
Sense temps per a lamen-
tacions, l’ICG Software 
Lleida jugarà el dissabte 
dia 14, a les 19.00 hores, a 
la pista de l’H.C. Liceo.
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FÚTBOL

El Lleida Esportiu suma la sisena 
victòria consecutiva com a local

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va superar 
a la UE Sant Andreu al Camp 
d’Esports (3-2), aconseguint 
d’aquesta manera la sisena 
victòria consecutiva a casa i 
distanciant-se a quatre punts 
del tercer classificat i a set 
del cinquè. Dues arrencades 
sensacionals en cadascuna de 
les parts van servir als blaus 
per acabar-se emportant el 

8·3

durant la segona part i no va 
poder continuar. Tot i així, el 
jugador el jugador estarà en 
el partit que l’Actel Força Llei-
da jugarà a domicili a la pista 
del Melilla.
D’altra banda, cal destacar 
que la gran actuació del pívot 
canari de l’Actel Força Lleida 
Fran Guerra li ha servit per 
entrar en el cinc ideal de la 
jornada 24. Pel que fa a les 
seves estadístiques, Guerra 
va sumar un 25 de valoració, 
gràcies als seus 17 punts, 8 
rebots, 2 assistències, 1 tap i 
4 faltes rebudes en la victòria 
de l’equip lleidatà davant del 
Cocinas.com.

triomf en un partit on van dis-
posar d’ocasions per obtenir 
un resultat més ampli, encara 
que al final van patir, quan els 
quadribarrats van reduir dis-
tàncies. L’ensurt se’l va endur 
el conjunt blau i, en especial, 
Ekhi. El central va notar-se 
una petita taquicàrdia en el 
partit i va ser substituït per 
precaució, però per sort tot 
va quedar en un ensurt i di-
lluns, després d’estar en ob-
servació, va rebre la correspo-
nent alta mèdica. Chamorro celebra un dels gols. Foto: Santi Iglesias

La còmoda 
victòria es va 
forjar a partir 

del segon 
període
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La Xallenge David 
Duaigües arrenca 
amb èxit a Almatret

8·3

Marrase i Gabriel es coronen vencedors
 REDACCIÓ
 ALMATRET

www.7accents.cat

La Xallenge David Duaigües 
va celebrar la seva primera 
part a Almatret, que va aple-
gar prop de 500 ciclistes, que 
tindrà continuïtat a Seròs.
El Club Ciclista i Excursionista 
Almatret i el Club Ciclista Se-
ròs van organitzar una prova 
de BTT que enguany arriba 
a la seva sisena edició i ho fa 
mantenint la línia ascendent 
dels darrers anys pel que fa a 
la participació.
En aquesta primera cita, en 
la distància llarga, d’uns 45 
quilòmetres, el millor va ser 
Alexandre Marrase, amb un 
temps de 2:10:08, seguit de 
Ricard Domingo amb el ma-
teix temps i d’Albert Turné 
amb 2:12:08. En l’apartat fe-
mení, Ramona Gabriel va vèn-
cer amb un crono de 
2:33:46, mentre 
que segona va 
ser Clara Pirla 
amb 2:58:20 
i tercera, 
M o n t s e 
Masip amb 
3:17:17. La 
duresa va ser 
la nota domi-
nant de l’edició 

d’enguany. Pel que fa a la pro-
va curta, d’uns 25 quilòme-

tres, Enric Sorigué 
es va imposar 

amb un temps 
d ’ 1 : 0 3 : 2 8 , 
per davant 
de Manel 
S e r r a n o 
(1 :06:12) 
i d’Héc-

tor Rincón 
( 1 : 0 7 : 2 9 ) , 

mentre que 

Els participants de 
la primera jorna-
da, la qual es va 
dur a terme a Al-
matret, van gau-
dir i molts repeti-
ran en la segona 
cita, la qual tindrà 
lloc a Seròs.
Foto: Iter5

en dones la vencedora va ser 
Alba Font (1:27:54), seguida 
d’Andrea Bieto (1:28:46) i de 
Denis Jornet (1:28:47).

BÀSQUET

El Flor de Vimbodí 
venç amb patiment 
al Barris Nord

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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El Flor de Vimbodí Par-
dinyes va guanyar a casa 
davant d’un rival directe, 
el CB Castelldefels, per 
71-68 en un partit que no 
es va decidir fins al darrer 
quart. Els xoc va tenir una 
alta intensitat, com reflec-
teix l’empat a 36 amb el 
qual es va arribar al des-
cans. En la represa es va 
veure com els atacs su-
peraven a les defenses i, 
per tant, el tercer quart va 
acabar amb cert avantatge 
dels visitants (59-64). En 
el darrer quart, el Flor de 
Vimbodí Pardinyes va des-
plegar una bona defensa, 
la qual cosa li va permetre 
arribar als darrers instants 
de partit amb una diferèn-
cia favorable de cinc punts. 
En els darrers segons van 
tenir opcions d’empatar el 
partit, però la victòria es 
va quedar  a casa.

7·3

SUPERMOTARD

El Suzuki Grau Racing inicia amb 
cinc podis el Campionat d’Espanya

 REDACCIÓ
 ALBAIDA

www.7accents.cat

El Suzuki Grau Racing va 
aconseguir cinc podis en la 
cita del Campionat d’Espa-
nya de supermotard cele-
brada en el circuit valencià 
d’Albaida. En SM Open, 
Àngel Grau i David Giménez 
van guanyar la primera i la 

segona mànega. En la terce-
ra, una gran pugna del qua-
tre vegades campió d’Espa-
nya i Francesc Cucharrera es 
va decantar pel de Navàs.
Per la seva banda, el pilot 
d’Alcoletge Joan Lladós va 
començar bé el Nacional, 
encara que podria haver es-
tat millor si no hagués estat 
per les tres sortides molt ir-
regulars.

8·3
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La duresa va 
ser la nota 

dominant de 
la primera 

jornada

CICLISME

Torna la Volta 
Internacional 
a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Volta Ciclista Interna-
cional de Lleida torna de 
nou a la ciutat ampliant 
recorregut i etapes. La cita 
tindrà lloc els dies 27, 28 i 
29 de març, aplegarà prop 
de 150 ciclistes nacionals 
i internacionals i tindrà un 
final a la Seu Vella.

11·3

KARATE

Cabezuelo, bronze 
al Campionat de 
Catalunya sènior

 REDACCIÓ
 ESPARREGUERA

www.7accents.cat

El lleidatà José Luis Ca-
bezuelo va aconseguir el 
bronze en la categoria de 
menys de 84 quilos, mo-
dalitat de kumite (com-
bat), en el Campionat de 
Catalunya de karate sèni-
or que es va dur a terme 
a Esparreguera. L’ilerdenc 
també va estar present 
en la modalitat de kata. 
Aquest bon resultat ha fet 
possible que el lleidatà 
hagi estat convocat per la 
Federació Catalana de Ka-
rate (FCK) perquè estigui 
present en uns entrena-
ments a Barcelona. 

7·3

ATLETISME
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Carulla i Aumedes, guanyadors 
de la primera Cursa Sed Maristes

Antoni Carulla, a la meta.

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Cursa 5 km 100% Solidària 
ONG Sed Lleida va viure la 
seva estrena oficial i ho va fer 
amb uns 600 participants que 
van omplir de color els car-
rers de la capital del Segrià. 
La prova s’estrenava i també 
ho feia dins la Lliga Ponent, 
que va donar la benvinguda 

a una cursa que va ser tota 
una festa. Els guanyadors han 
estat Antoni Carulla (Runner’s 
Balaguer) i Noemí Aumedes 
(Defac Guissona). A més, cal 
destacar que es van recap-
tar més de 8.000 euros per a 
tres microprojectes solidaris 
al Paraguai. Així doncs, l’èxit 
d’aquesta primera cursa es-
portiva augura la celebració 
d’una segona edició per a 
l’any vinent.



Llegendes
del futbol

Illes Malvines,el 
malson d’Ossie

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 3 d’abril de 1982 va dispu-
tar-se un partit estrany, amb 
molta connotació no espor-
tiva. Eren les semifinals de 
l’FA Cup i s’enfrontaven el 
Leicester City i el Tottenham 
Hotspur, vigent campió. El cas 
és que només un dia abans 
s’havia declarat la Guerra de 
les Malvines (Falkland), en la 
qual Argentina va envair les 
illes de l’Atlantic Sud, i el més 
gran ídol de l’equip de Lon-
dres era argentí. Un jugador 
per a qui aquest partit va ser 
un calvari de noranta minuts 
escoltant esbroncs i insults de 
tot tipus per part de l’afició 
del Leicester, una línia divi-
sòria en la seva vida, una si-
tuació extrema de la qual va 
sortir airós gràcies a la seva 
personalitat, fins al punt que 
és tan estimat al seu país na-
tal com al seu país d’adopció, 
fet gairebé impossible dins 
d’aquesta aferrissada rivalitat.
Osvaldo Ardiles, nascut a 
Córdoba (Argentina) el 1952, 
va ser un futbolista genial, un 
dels millors de la seva època, 
un migcampista total dintre 
d’un cos petitíssim que es mo-
via a tota velocitat pel camp, 
amb una tècnica endimonia-
da que el feia un virtuós i que 
enamorava els aficionats.
Va començar a l’Instituto de 
Córdoba i després va fitxar 
per l’Huracàn. A l’equip de 
Buenos Aires va destacar i el 
seleccionador Menotti el va 
convocar per la preparació 
del Mundial 78, que se cele-
brava a casa. És famós aquell 
Mundial per la contradicció 
que es va viure entre esport i 

política, ja que a pocs metres 
dels estadis on es disputava 
hi havia centres de tortura de 
la dictadura de Videla. En fi, 
els jugadors van intentar abs-
treure’s i ho van fer de me-
ravella, ja que Argentina va 
proclamar-se campiona, amb 
un Ardiles que va brillar a un 
nivell estratosfèric.
Un dia després del triomf va 
rebre la visita d’un emissari 
del Tottenham que desitja-
va contractar-lo i ell només 
va posar com a condició que 
l’acompanyés el seu amic Ri-
cardo Villa. Així doncs, els 
dos argentins van marxar a 
un equip del qual ni havien 
sentit parlar, sent els primers 
estrangers a trepitjar la sagra-
da lliga anglesa. L’estil de joc 
sud-americà va haver de vèn-
cer al conservadorisme, però 
va calar en els seguidors i els 
Spurs van començar a formar 
un equip temible. 
El 1981 va ar-
ribar la seva 
s e g o n a 
gran cita 
amb la 
h i s t ò -
ria, pri-
m e r a 
a An-
glaterra. 
El Totten-
ham havia 
arribat a la fi-
nal d’una Cup 
molt especial, 
es tractava 
de l’edició 
número 100. 
Osvaldo ja 
era un ídol del 
club londinenc 
i un grup local 
va compondre una 

cançó abans del duel decisiu 
titulada “Ossie’s Dream”, que 
encara ara es canta a White 
Hart Lane. Després de 
dos partits, Os-
sie i el seu 
c o m p a n y 
Villa, que 
va ser 
l ’ h e r o i 
amb dos 
gols de-
cisius, van 
endur-se el 
triomf davant el 
Manchester City.
Va començar l’any 82 i el 
Tottenham era una màquina; 
Osvaldo estava al cim de la 
seva carrera i l’equip estava 
conjuntat com mai, però ja 
sabeu, les Malvines... Després 
d’aquella semifinal famo-
sa, tenia permís del club per 
perdre’s la final donat que la 
selecció argentina el reclama-

va per preparar el Mundi-
al d’Espanya’82. Villa 

estava a Londres, 
però d’acord amb 

el club, tampoc 
la va jugar. Les 
aigües baixa-
ven revolucio-
nades.
La guerra va ser 

dramàtica per 
a ell, no només 
pel xoc entre els 

seus dos esti-
mats països 
(encara que, 
amb el seu 
estil ama-
ble, va po-
sicionar-se 
sense fissu-

res amb Ar-
gentina), sinó 

perquè tenia 

implicació directa. El seu cosí, 
José Leónidas Ardiles, va ser 
un dels primers pilots de la 
força aèria argentina en ser 
derribat, així que podem ima-
ginar l’estat en què va viatjar 
al Mundial. No havia de ser 
fàcil per a uns jugadors que 
tenien el país en guerra de-
senvolupar el seu joc, així que 
van ser eliminats aviat.
La guerra va acabar però no 
va voler tornar a Anglaterra i 
va ser cedit al Paris Saint Ger-
main. Sis mesos nefastos a 
França, però, el van fer deci-
dir que no hi havia millor lloc 
per jugar a futbol que el seu 
Tottenham. Allà el van acollir 
amb els braços oberts i els 
Spurs van tornar als dies de 
glòria, guanyant la Copa de 
la UEFA el 1984, encara que 
Osvaldo ja no era el mateix 
d’abans. Amb menys espurna 
i passada la trentena, la seva 
influència en l’equip va de-
caure fins que el 1988 va anar 
al Blackburn Rovers i poc des-
prés va retirar-se.
De manera immediata va co-
mençar la seva carrera com 
a tècnic, molt menys reeixi-
da però que el va fer viatjar 
per tot el món. Ja fora dels 
camps, se’l segueix veient 
fent de comentarista als mit-
jans de comunicació.

: 1974_ Debuta a 
l’Instituto de Cór-
doba.
: 1978_ Guanya el 
Mundial amb Ar-
gentina i fitxa pel 
Tottenham.
: 1981_ Els Spurs 
s’imposen en 
l’edició número 
100 de l’FA Cup.
: 1982_ Nou tri-
omf a la Cup, ja 
sense ell per l’es-
clat de la guerra.
: 1982_ Participa 
en el Mundial 
d’Espanya. 
: 1984_ El Tot-
tenham s’endú la 
Copa de la UEFA.
: 1989_ Es retira al 
Swindon Town.

Va fer de 
tècnic a Siria, 
Israel, Mèxic, 
Japó, Croacia 

o Paraguai
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Va participar 
a la pel·lícula 

‘Evasió o 
victòria’ amb 
Pelé i Caine

Osvaldo 
Ardiles

TRAJECTÒRIA
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ENXAMPEN UN 
CONDUCTOR A MÉS 
DEL DOBLE DE LA 
VELOCITAT PERMESA

Segurament feien un control 
preventiu de velocitat ama-
gats en una cuneta, sense
senyalitzar i esperant que 
algú que va a 200 els faci 
papilla. És increïble que es-
tiguem així de protegits per 
les autoritats. Porto bastants 
km a l’esquena, cap multa 
per excés de velocitat i els 
veig en llocs que són perillo-
sos per ells i pels propis con-
ductors... Afany recaptador... 
Xavier Gaona 

Amb comentaris com alguns 
d’aquests, no m’estranya que 
passi el que passi a la car-
retera... Si la senyal diu 90, 
quin problema hi ha en anar 
com a molt a 90? Més segurs 
tots plegats i possiblement 
menys contaminats. I si es té 
pressa, que se surti 10 minuts 
abans de casa i llestos. 
Josep Ponsà

UN FALS PROFESSOR 
ENSENYA “GRAMÀTICA 
BALÉÀ” I DIU QUE LLOC 
S’ESCRIU AMB LA LLE-
TRA “G”

Preparem-nos perquè d’ara 
en endavant d’il·luminats 
com aquest ens en faran 
sortir un cada dia. 
Carles Matute 

Jo crec també que Gi-
lipolles s’escriu amb 
G... Tot i no ser una 
paraula catalana... 
deu ser mallorquí. 
Dani Abella 

IRLANDA LEGALITZA 
L’ÈXTASI “PER 
ACCIDENT”

I qui els ha legalitzat n’havia 
prés també... vaja suposo... 
Jan Romanyach

No et sorprengui que a Es-
panya passés. Al Congrés vo-
ten sense saber què voten.
Jordi Valverde

‘ABC’ AVANÇA 
FALSAMENT 
UNA RE-
BAIXA 

DEL GOVERN  DE L’IVA 
CULTURAL AL 10%

Però algú encara s’ho creu? 
Enganyen a la gent. Com 
pot ser que hi hagi gent tan 
curta que es deixi enganyar 
amb les campanyes elec-
torals... No 
enten-

dré mai aquestes dones que 
petonegen i es moren per 
tocar tots aquets carcamals i, 
passades les eleccions, no els 
torna a veure ningú el pèl. 
Rosa Saura

UN ESTUDI RELACIO-
NA L’ALEGRIA AMB 
L’APRENENTATGE

Un estudi neurocientífic de-
mostra que sense alegria no 
hi pot haver aprenentatge.
Comencem canviant el minis-
tre d’educació, doncs.
@FerranSalat

AMENACES  DE PES QUE 
CAL TENIR EN COMPTE

“TE VOY A BORRAR DEL FA-
CEBOOK” inquietant “ame-
naça” a crits, sentida avui pel 
#carrermajor de #Lleida. I no 
eren adolescents! 
#uhohnotincpor
@AresEscriba  

LA XARXA ES BOLCA EN 
COMENTARIS SOBRE LA 
CELEBRACIÓ DEL DIA 
DE LA DONA 

Quan ja hàgim tingut 7 o 8 
presidentes de la Generali-
tat, dones, podrem valorar 
si deixar córrer això de la 

paritat. 
#8demarç
@MTudela

Demà és 
el Dia de la 
Dona. Els 
364 dies 
restants 
són els Dies 
de Cobrar 
Menys, de 
NO Ser a la 
Cúpula de les 
Institucions, etc.
@veronicadel-
carp

Bretxa salarial del 
24%, sostre de vidre, 
micro i macromasclis-
mes diaris... Igualtat? 
On? 
@romana_lis

LA PAH DE LLEIDA
ATURA UN NOU
DESNONAMENT 

Una vez + @PAHLleida lo ha 
conseguido. @Ibercaja va a 
cumplir el importe de 50€ 
del alquiler y de ellos nos 
encargaremos tod@s 
#AzizSeQueda
@hmora85

sergi_cn

jesusmorrosb

jordisenda

lluistarrega

jjcamats

ilerdom

hectorcch

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

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5
6

Bill Gates

David Koch

Charles Koch

Larry Ellison

1.  L’empresari nord-americà 
aconsegueix mantenir el lloc 
honorífic el 2015. El cofun-
dador de Microsoft té un 
patrimoni net de 79.200 mili-
ons de dòlars (70.714 milions 
d’euros).

2. L’empresari mexicà Carlos 
Slim té una fortuna estimada 
de 77.100 milions de dòlars 
(68.839 milions d’euros).  

3. L’inversor nord-americà 
Warren Buffett està en terce-
ra posició amb un patrimoni 
de 72.700 milions de dòlars 
(64.910 milions d’euros). 

4. L’empresari espanyol 
Amancio Ortega ocupa la 
quarta posició  amb 64.500 
milions de dòlars (57.598 
milions d’euros).

5. Larry Ellison és el fundador d’Oracle, on 
va ser director executiu des de 1977 fins a 
2014. El seu patrimoni estimat és de 54.300 
milions de dòlars (48.482 milions d’euros).

6. Charles Koch és un empresari i el copro-
pietari de l’empresa Koch Industries. La seva 
fortuna està estimada en  42.900 milions de 
dòlars (38.303 milions d’euros).

7. David Koch és copropietari, juntament 
amb el seu germà Charles, de l’empresa 
Koch Industries. La seva fortuna també 
està estimada en  42.900 milions de dòlars 
(38.303 milions d’euros).

destaquem 
pel seu compte corrent les 7 
persones més riques del món 
a jutjar per la famosa llista de 
Forbes que s’ha donat a conèi-
xer darrerament. Quin sap si en 
uns anys veurem un lleidatà o 
una lleidatana entre les grans 
fortunes...
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Carlos Slim

Warren Buffett

Amancio Ortega



El costum de fabricar així els 
rellotges és deu a que els 

primers rellotgers vivien 
en l’hemisferi nord i quan 
miraven el recorregut de 
l’ombra donada per un 

rellotge de sol s’adonaven 
que girava cap a la dreta.

? Per què
quan toquem 
l’aigua  ens
mullen??

L’aigua mulla com a resultat de la relació entre dues 
forces: les forces de cohesió que uneixen a les par·
tícules d’aigua (H2O) i les forces d’adhesió, que es 
manifesten quan les molècules d’aigua entren en 
contacte amb una altra superfície. Si les forces de 
cohesió són menors que les d’adhesió, les molècu·
les del líquid s’enganxem a les de la superfície amb 
la qual entren en contacte i viceversa.
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els 7
perquès ?

Per què els arbres 
canvien de color a la tardor??

L a 
c lorof i l ·
la adqui·
reix la llum 
del sol i utilitza 
aquesta font d’energia per fa·
bricar l’aliment de les plantes: 
els sucres que obté a partir 

de l’aigua i del diòxid 
de carboni present a 

l’atmosfera. Les fu·
lles són com petits 
laboratoris quí·
mics que evapo·
ren l’aigua que 
aspiren des de 

l’arrel. La raó de 
la pèrdua del color 

verd és que a la tar·
dor els elements nutri·

tius van retrocedint des de 
les fulles fins a les branques, 
després cap al tronc i, final·
ment, cap a les arrels, ja que 

aquesta és la manera que te·
nen els arbres de preparar·se 
per l’hivern. És llavors quan 
es desintegren els pigments 
de clorofil·la i apareixen altres 
cèl·lules abans amagades, 
amb pigments multicolors 
que van des del groc clar fins 
al púrpura i el vermell, pas·
sant per totes les tonalitats 
de taronges, marrons i ocres. 
D’aquesta manera, a tots els 
ciutadans se’ls presenta da·
vant seu un espectacle cro·
màtic digne de fotografiar i 
guardar pel record.

Per què és tan important l’edifici 
de la Panera per a la ciutat de Lleida??

L’ e d i f i ·
ci de la 
P a n e r a 
va ser 
construït 
entre els 
segles XII i 
XIII, a l’època 
del Consulat, un 
dels moments més 
pròspers de l’economia 
medieval de Lleida. L’Almodí, 
com així s’anomenava l’edifi·
ci, era la llotja de contractació 
de la ciutat i el centre de tot 
tipus de transaccions: cereals, 
oli, raïm, etc. De la construc·
ció medieval es conserva la 

c o l u m ·
nata: 21 co·

lumnes de pedra 
de 5,70 metres d’alçada. El 
1606 l’Almodí va ser adquirit 
per la canongia de la Cate·
dral, es va aixecar una nova 
planta sobre la columnata de 
l’antic Almodí i es va construir 

un tancament perimetral que 
li donà l’aspecte exterior ac·
tual. L’edifici era utilitzat per 
emmagatzemar i vendre els 
productes recol·lectats pels 
canonges, i d’aquí el seu nom, 
la Panera dels Canonges. 
Seguint la seva història, cal 
explicar que amb la desamor·
tització del 1835, la Panera 
passà a ser propietat de la 
Paeria, que va cedir l’edifici 
a l’exèrcit i es va destinar a 
caserna militar de la cavalleria 
l’any 1860. Posteriorment, va 
ser caserna de la policia naci·
onal fins que a finals dels vui·
tanta va tornar a les mans de 
la Paeria i es va  decidir utilit·
zar com a centre d’art. 
La remodelació actual ha per·
mès recuperar la columnata 
medieval amb tota la seva 
magnificència, presentant un 
aspecte força distingit. 

Per què els 
cirurgians utilitzen 
bates de color verd??

Una ex·
plicació
està en que el canvi de 
blanc a verd va ser per veure·
hi millor a la sala d’operaci·
ons, ja que és el color oposat 

al vermell. La segona explica·
ció es relaciona amb una mi·
llora psicològica, és a dir, l’ús 
del verd vindria a reduir, en 
metge i pacient, el trauma de 
la visió de la sang. En l’actuali·
tat també s’utilitza el blau gri·
sós perquè aquest color res·
salta millor en els monitors en 
què els estudiants segueixen 
les intervencions quan s’estan 
formant com a futurs metges 
de quiròfan.

Per què no s’oxida 
l’acer inoxidable 
i l’ordinari sí??

L’any 1913, mentre experi·
mentava amb aliatges per 
fabricar canons de pistola, 
Harry Brearly va descobrir 
que, afegit a l’acer, el crom li 
donava un aspecte brillant i el 
feia resistent a la brutícia i a 
l’oxidació. La raó és que els 
òxids del crom formen una 
capa impermeable que im·

pedeix a l’oxigen reaccionar. 
Més tard es van descobrir 
altres metalls, com l’alumini i 
el níquel, que reaccionen de 
manera similar i es van fixar di·
ferents aliatges per diferents 
funcions. Però no s’ha de con·
fondre entre l’acer inoxidable 
i els acers banyats, que tenen 
una resistència menor.

Per què una 
bala gira en 
ser disparada 
per una arma??

Les bales giren perquè els canons de les armes que 
les disparen han estat dissenyats amb ranures en 
espiral, precisament perquè els gasos de l’explo·
sió circulin per aquests imprimint el gir desitjat a 
la bala. Si la bala gira correctament al voltant del 
seu eix mentre vola, l’efecte de les imperfeccions 
es redueix i no es veuen perjudicades ni la velocitat 
ni la precisió del tir.

Per què les 
agulles del 
rellotge giren en 
un únic sentit?
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Per molts anys i feliços 23 
Albert Obach!!!

Els teus amics de Lleida i de les Terres de l’Ebre et desitgen 
un feliç aniversari, i esperem una celebració com toca, així que 
curra-t’ho!!

17·3
dimarts

Moltíssimes felicitats, Amat! 
Una abraçada!
El nostre col·laborador i amic, Amat Baró, està de celebració. 
Moltíssimes felicitats! Esperem que et passis aviat per la redac-
ció i ens invitis a unes cerveses, que ja és hora!

13·3
divendres

Felicitats, crack! Ens farem una 
copa a la teva salut!

Moltes felicitats, Joan! Gaudeix del dia com només tu saps fer-
ho i a cuidar-se, que quan un arriba a una edat ja ha de comen-
çar a vigilar amb tot! Una abraçada, company!

13·3
divendres

Feliços 25, Aurea!! Tot i que és dilluns, segur que 
ja ho has celebrat com calia! 
Moltísssimes felicitats, Aurea!! Esperem que passis un gran dia, encara que sigui dilluns, però 
segur que així comences la setmana de la millor manera, amb un gran brindis. Un petó molt gran 
de la cousin!

¡Muchas felicidades, Sofía! Que pases un gran 
día junto a tu familia y todas tus amigas

Esta niña tan guapa cumple años. Por eso, toda su familia le deseamos muchas felicidades y es-
peramos que pase un gran día junto a los suyos y con todas sus amigas. Así pues, Sofía, pásalo 
muy bien en este dia tan especial y obliga a tu hermano Alejandro a que te haga un buen pastel.

19·3
dijous

16·3
dilluns
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Ben Stiller i Owen Wilson, models per un dia
Owen Wilson i Ben Stiller es ficaven en els seus 
respectius papers de la pel·lícula Zoolander i 
recorrien la passarel·la de la Fashion Week 

2015 exhibint la seva seductora “mirada acer 
blau” durant la presentació de la nova col·
lecció de Valentino, superant així Chanel. 

10·3
dimarts

Selena Gómez i 
el seu increïble 
nou rostre
Selena Gómez ha sorprès tothom amb el seu 
nou rostre. L’actriu i cantant llueix la cara infla·
da i una incipient papada. Serà maquillatge, 
cirurgia estètica o uns quilets de més?

11·3
dimecres

Johnny Depp, ferit 
durant el rodatje de 
‘Piratas del Caribe’
De moment, Johnny Depp no podrà continu·
ar la gravació de la cinquena part de Piratas 
del Caribe després de resultar ferit en una mà. 
L’actor serà intervingut als Estats Units.

10·3
dimarts

L’actiu Amaia Salamanca 
està embarassada del seu 
segon fill
L’actriu Amaia Salamanca espera el seu segon fill segons ha pu·
blicat Vanitatis. L’actriu i l’empresari Rosauro Varo han decidit 
donar un germà a l’Olivia, de deu mesos, nascuda a l’Hospital 
Ruber Internacional de Madrid.

11·3
dimecres

www.flairesiflors.es

Flors · Plantes
Arbres · Centres florals
Decoració boda
Regals personalitzats
Art funerari: corones, palmes, rams
Complements · Cistelles
Arranjaments amb fruites i amb bolquers

OBERT 
tots els dies de l’any

Av. Les Garrigues, 29
25001 Cappont

LLEIDA

973 20 54 00
615 18 74 30
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13
Presentació del 
còmic ‘Khalid’
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 12.00 h
Khalid és un exemple de com 
la novel·la gràfica es perfila 
com un model discursiu en 
el qual abordar realitats soci-
als d’actualitat com l’arribada 
massiva de persones provi-
nents de diferents països a la 
recerca d’una oportunitat, vi-
sualitzar el treball dels educa-
dors socials o, fins i tot, com-
provar un dels fracassos de la 
societat.

Desfilada de moda
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 18.00 h
Desfilada de moda a càrrec 
de les alumnes dels tallers de 
costura de les entitats de do-
nes. També hi tindrà lloc un 
homenatge al moviment as-
sociatiu femení.

Entrega del I
Premi Fotografia 
Feminista Leonor 
Pedrico
LLOC: Cafè del Museu de 
Lleida
HORA: 20.00 h
Lliurament del I Premi de Fo-
tografia Feminista Leonor Pe-
drico. Hi haurà projecció de 
fotos, sopar i festa. Cal ins-
cripció prèvia (preu del sopar 
18 euros). 

Conferència
“Situació actual 
de la immigració a 
Catalunya”

LLOC: Biblioteca Comarcal 
de Tàrrega
HORA: 20.00 h
El Partit Popular de Tàrrega 
organitza una conferència-
col·loqui amb l’alcalde de Ba-
dalona, Xavier García Albiol, 
la candidata a l’alcaldia de 
Lleida, Dolors López, i el pre-
sident local i també candidat 
a l’alcaldia de Tàrrega, Joan 
Pujal Llombart, per parlar i 
debatre sobre la situació ac-
tual de la immigració a Cata-
lunya. En acabar hi haurà un 
piscolabis. 

dis
sabte
14
Expotren a Fira 
de Lleida

LLOC: Pavellons 4 i 5 de Fira 
de Lleida
HORA: Tot el dia 
Expotren, el saló de mo-
delisme i turisme ferroviari, 
continua creixent i es conso-
lida com la manifestació més 
important del sud d’Europa 
dedicada al món del lleure i 
del modelisme ferroviari. En 
l’edició d’enguany s’oferirà 
una maqueta formada amb 
mòduls francesos i catalans. 
La fira romandrà oberta fins al 
diumenge 15 de març.

‘La Passió segons 
Sant Mateu’ de 
J.S. Bach
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 19.00 h
Estimat i valorat com el músic 
català més internacional, Jor-

di Savall es posa al capdavant 
de les seves formacions per 
afrontar per primera vegada 
La Passió segons Sant Mateu 
de J. S. Bach, amb un cor de 
34 veus i una orquestra barro-
ca d’instruments d’època que 
conformen un conjunt global 
de fins a 68 músics a l’esce-
nari.

Concurs de ban-
des a Les Paul
LLOC: Les Paul
HORA: 22.00 h
El concurs de bandes orga-
nitzat per l’ACOLL, continua 
i aquest dissabte és el torn 
del grup Konsabor i Age al 
pub Les Paul. La pròxima ses-
sió serà el 20 de març al pub 
Zappa. Entrada gratuïta en el 
cas de tots els concerts qeu 
hi tinguin lloc.

Afrodyssey Or-
chestra al Músi-
ques Disperses
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Afrodyssey Orchestra és un 
combo instrumental amb 
seu a Atenes (Grècia). Set 
multi-instrumentistes que 
combinen en el seu reperto-
ri influències del jazz, funk, 
psicodèlia, música de ball tra-
dicional i percussió de l’Oest 
Africà. També hi ha lloc per al 
folklore grec. 

‘Embolics a 
l’ambaixada’
LLOC: Teatre Ateneu de Tàr-
rega
HORA: 22.00 h
En el marc del XXVII Concurs 
de Grups Amateurs de Tea-
tre Ciutat de Tàrrega, el grup 
Bell Lloc (Sant Pere de Ribes) 
presenta Embolics a l’ambai-
xada, una comèdia escrita pel 
mateix prestigiós director de 
cinema nord-americà Woody 
Allen i protagonitzada per 
uns personatges principals i 
secundaris totalment estram-
bòtics immersos en situaci-
ons absolutament inversem-
blants.

Gualberto + Vashti Bunyan al 
MUD
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
El Festival de Músiques Disperses continua apos-
tant per la diversitat i els grans músics. Aquesta nit 
sorprenen amb el mític guitarrista Gualberto Gar-
cía del grup Smash i la cantautora britànica Vashti 
Bunyan. Gualberto tocarà el sitar acompanyat per 
la guitarra flamenca de Ricardo Miño. Entrada a 
taquilla, 20 euros, i anticipada, 15 euros. 
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diu
menge
15
3a Cursa de la 
Dona Nayox

LLOC: Pont Vell - canalització 
del riu 5.5 Km
HORA: 11.00 h
La Cursa de la Dona arriba 
a la tercera edició amb més 
ganes que mai de donar su-
port a la recerca del càncer 
de mama. Per aquesta edició, 
més de 1.300 dones recorre-
ran els carrers de Lleida en un 
trajecte de 5,5 km. 

Gimcana familiar 
a la Mitjana
LLOC: Parc de la Mitjana de 
Lleida
HORA: 11.00 h
Activitat familiar per recórrer  
el parc de la Mitjana i compar-
tir una experiència esportiva i 
lúdica amb companyia d’al-
tres famílies. Entrada lliure.

‘El Carnaval dels 
Animals’
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 12.00 h
Es presenta el zoològic més 
artístic del regne animal: El 
Carnaval dels animals de Sa-
int-Saëns. Animals disfressats 
d’instruments i intèrprets amb 
sons d’animals! Una obra pen-
sada amb sàtira, que apropa  
l’espectador a un món de fan-
tasia i música: tretze espècies 
d’animals, dotze instruments 
musicals, deu instrumentistes 
i catorze petits fragments mu-
sicals.

XVIII Cicle 
Diumenges a 
Tot Ritme
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 12.00 h
S’obra el XVII cicle de Diu-
menges a Tot Ritme amb una 
original proposta per als més 
petits de la casa amb l’espec-
tacle Un món de bressols. Un 
viatge per diferents països de 
tot el món tot buscant quina 
és la cançó de bressol més 
bonica que mai s’ha escrit. 

La Llotja balla 
balla
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 18.30 h
Cada diumenge, la Llotja or-
ganitza una sessió de ball 
fins a les 00.30 hores. El DJ 
Lluís Bosch serà l’encarregat 
d’amenitzar la festa. El preu 
de l’entrada és de 12 euros i 
inclou una consumició.

‘Bon Appétit!’ 
de Xaos Teatre
LLOC: Teatre L’Amistat de 

Inauguració del festival lite-
rari Destí Poesía. Km 2015
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h
Lleida celebra del 19 al 21 de març el I Festival 
Internacional Destí Poesia. Km. 2015, un certamen 
literari que vol situar la poesia catalana en el marc 
de les literatures europees. El cantautor Xavi Múr-
cia donarà el tret de sortida aquesta nit per pre-
sentarà el seu últim treball, A través de Vinyoli, la 
versió musicada d’alguns dels poemes del poeta.

Mollerussa
HORA: 19.00 h
Xaos Teatre presenta Bon Ap-
pétit!. La Júlia ha de marxar el 
cap de setmana a cuidar de 
la seva mare i el Pere aprofi-
ta per muntar una escapada 
amb la seva amant, la Susi. 
Però en Francesc (el millor 
amic del Pere) té una aventu-
ra amb la Júlia. 

Sonido Gallo 
Negro al MUD
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h
Vinguts expressament des de 
Mèxic per al seu primer i únic 
concert a l’Estat espanyol, So-
nido Gallo Negro són la nova 
sensació de l’underground 
llatí. Amb ells culmina la no-
vena edició del MUD, Musical 
de Músiques Disperses. 

dilluns
16

Conferència “La 
Processó del 
Silenci”
LLOC: Centre de Cultura Po-
pular i Tradicional de Lleida
HORA: 20.00 h 
Conferència sobre  la Processó 
del Silenci: una nova realitat de 
la Setmana Santa lleidatana, a 
càrrec de José Manuel Gómez 
Hernández, Germà Major de la 
Confraria del Crist de l’Agonia 
de Lleida.

di
marts 
17
Jornada Dones  i 
emprenedoria

LLOC: CaixaFòrum Lleida
HORA: 09.15 h 

Jornada que forma dels actes 
del Dia de la Dona on es pro-
mourà  la formació i el debat 
sobre l’emprenedoria feme-
nina, fomentar el networking 
i crear un espai de trobada. 
Hi haurà dues conferències i 
una taula rodona.

Dinar - ‘Networ-
king’ per a dones
LLOC: Bo de Shalom
HORA: 14.00 h 
Dinar-networking adreçat a 
dones directives i emprene-
dores que tenen un negoci 
propi i volen continuar avan-
çant. Places limitades. El preu 
del dinar és de 13 euros.

dime
cres
18
Xerrada Poesia i 
literatura
LLOC: Centre Cívic de Balàfia
HORA: 18.30 h
L’Associació i Vocalia de la 
Dona AV Balàfia organitza 
una xerrada-col·loqui sobre 
poesia i literatura a càrrec de 
Felip Gallart i Sònia Carrasco.

dijous
18
‘Los Micrófonos’ de 
Guillem Mont de 
Palol i Jorge Dutor 
LLOC: Teatre de l’Escorxador
HORA: 21.00 h
Una immersió en un univers 
comú: la cultura pop. Jugant 
i recomponent lletres, torna-
des, títols de cançons i altres 
elements de la cultura popu-
lar, se suggereixen paisatges 
amb que el públic entra en 
un camp de records personals 
i associacions salvatges. Es 
tracta de Los Micrófonos de 
Guillem Mont i Jorge Dutor.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Chappie (16) 
dv. 22.30, ds. 18.00, 20.20, 22.30, 
dg. 16.00, 18.10, 20.20, dl. 19.15, 
22.15
_El francotirador (16)
dv. 22.30, ds. 20.15
_Pas a pas (Apta)
ds. 18.30, dg. 16.30
_Las ovejas no pierden el tren 
(12)
dg. 18.10, dl. 22.15
_Samba (CAT) (7)
ds. 22.30, dg. 20.10, dl. 19.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Alma salvaje (16)
ds. 22.15, dg. 17.00
_Birdman (16)
dg. 19.15, dl. 22.15

ARMENGOL Bellpuig

_Bob Esponja: Un heroi fora de 
l’aigua (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Siempre Alice (7)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt

_Las ovejas no pierden el tren 
(12)
ds. 22.15, dg. 17.00
_Kingsman: Servicio secreto 
(16)
dg. 19.30, dl. 22.00

LA LIRA Tremp

_Kingsman: Servicio secreto 
(16)
dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 17.15, 
19.30, dl. 22.15
_Stand by me Doraemon (Apta)
ds. 18.30

PARIS Solsona

EL CASAL Almacelles

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

_Camino a la escuela (Apta)
dg. 17.00
_Exodus: Dioses y reyes (12)
dg. 20.00

_Samba (Apta)
ds. 18.15, dg. 19.30, dl. 22.00
_50 sombras de Grey (18)
ds. 22.00, dg. 17.00

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

ALPICAT Chappie (16) 17.25-19.40-21.55-00.10 12.55-15.10-17.25-19.40-21.55 17.25-19.40-21.55

ALPICAT Dios mío, ¿Pero que te hemos hecho? (Apta)  11.50-13.45 

ALPICAT Puro vicio (16) 15.40-18.25-21.10-00.00 15.40-18.25-21.10 15.40-18.25-21.10

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

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 Las ovejas no pierden el tren (12)  11.45-13.45     

ALPICAT La conspiración de noviembre (Apta) 15.45-17.45-19.45-21.45-23.45 15.45-17.45-19.45-21.45 15.45-17.45-19.45-21.45

ALPICAT El libro de la vida (7) 15.50-17.40 15.50-17.40 15.50-17.40

ALPICAT La mujer de negro: El ángel de la muerte (16) 19.30-21.25-23.20 19.30-21.25 19.30-21.25

ALPICAT Paddington (Apta) 18.15 12.20-18.15 18.15

ALPICAT La señal (12)  14.25     

ALPICAT Big Hero 6 (Apta) 16.15 16.15 16.15

ALPICAT Birdman (16) 20.00-22.10-00.20 20.00-22.10 20.00-22.10

ALPICAT Project Almanac (12)  11.30-13.25

ALPICAT Annie (Apta)  17.30 15.20-17.30 17.30   

ALPICAT No confies en nadie (16) 19.50 19.50 19.50

ALPICAT V3nganza (16) 21.30-23.30 21.30 21.30 

ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  11.45-13.45

ALPICAT El destino de Júpiter (12) 15.45-22.35-00.55 15.45-22.35 15.45-22.35

ALPICAT Into The Woods (7) 18.05 18.05 18.05   

ALPICAT La teoría del todo (Apta) 20.20 20.20 20.20   

ALPICAT Alma salvaje (16)  11.40-13.50  

ALPICAT Perdiendo el norte (7) 16.00-18.10-20.15-22.20 16.00-18.10-20.15-22.20 16.00-18.10-20.15-22.20

ALPICAT Blackhat - Amenaza en la red (16) 00.25

ALPICAT 50 sombras de Grey (18) 17.00-19.30-22.00-00.30 12.00-14.30-17.00-19.30-22.00 16.00-18.30-21.00

ALPICAT Noche en el museo: 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) 15.35 15.35 15.35

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (CAT) (Apta) 17.15 13.55-17.15 17.15

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (3D) (Apta) 18.55 12.15-18.55 18.55

ALPICAT The Imitation Game (7) 20.45-22.45 20.45-22.45 20.45-22.45

ALPICAT The Babadook (16) 00.50  

ALPICAT Caballeros del Zodiaco: La leyenda del santuario (12) 16.50-18.45 11.50-13.30-15.10-16.50-18.45 16.50-18.45

ALPICAT Ex_machina (12) 20.25-22.30-00.35 20.25-22.30 20.25-22.30

ALPICAT Whiplash (12)  12.30-14.30 

ALPICAT En tercera persona (12) 16.30-19.00-21.30 16.30-19.00-21.30 16.30-19.00-21.30

ALPICAT The Interview (16) 00.00  

 

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 Secuestro infernal 16.15-19.10-22.10-00.20 16.15-19.10-22.10 16.15-19.10-22.10

LAUREN Vertige 16.30-18.30-20.30-22.30-00.25 16.30-18.30-20.30-22.30 16.30-18.30-20.30-22.30

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 Rastres 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 museo 3: El secreto del Faraón 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10

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

FUNATIC Selma (12)  15.00-18.10-20.15  15.00-18.10-20.15 15.00-18.10-20.15  

FUNATIC Siempre Alice (7) 16.30 16.30 16.30

FUNATIC Refugiado (12) 15.00-22.25 15.00-22.25 15.00-22.25

FUNATIC Camino a la escuela (Apta) 17.10 17.10 17.10

FUNATIC Fuerza mayor (7) 20.15 20.15 20.15

FUNATIC Enamorarse (7) 18.30-20.45-22.25 18.30-20.45-22.25 18.30-20.45-22.25

FUNATIC El país de las maravillas (7)  17.00 17.00 17.00   

FUNATIC Samba (CAT) (7) 15.00-18.50-22.25 15.00-18.50-22.25 15.00-18.50-22.25

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

RAMBLA La teoría del todo (Apta) 16.05-18.20 16.05-18.20 16.05

RAMBLA Birdman (16) 20.35 20.35 20.35

RAMBLA Alma salvaje (16) 22.45 22.45 22.45

RAMBLA La ísla mínima (16)   18.20

RAMBLA 50 sombras de Grey (18) 16.30-18.50-21.10 16.30-18.50-21.10 18.50-21.10

RAMBLA The Imitation Game (7) 16.30 16.30 16.30

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 

RAMBLA  The Interview (16)   22.45

_Bob Esponja: Un heroi fora de 
l’aigua (Apta)
ds. 17.30, dg. 17.30
_50 sombras de Grey (18)
ds. 22.00
_Samba (CAT) (7)
ds. 19.45, dg. 19.45, dl. 22.00

AJUNTAMENT 
Balaguer
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El director Paul Thomas Anderson torna als 
cinemes amb l’esperadíssima ‘Inherent Vice’

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

L’incombustible Paul Thomas 
Anderson, director de pel·
lícules com Magnolia, Boogie 
Nights o The Master, torna a 
les sales amb Inherent Vice, 
una cinta protagonitzada per 
Joaquin Phoenix. En ella, l’ac·
tor de Her dóna vida a Doc 
Sportello, un detectiu privat 

que veu com es complica la 
seva vida quan la seva expa·
rella el contracta per investi·
gar la desaparició del seu nou 
amant, un magnat immobilia·
ri. Al costat de Phoenix, Josh 
Brolin, Reese Witherspoon, 
Owen Wilson, Jena Malone i 
Maya Rudolph completen el 
repartiment. És una adapta·
ció de la novel·la homònima 
de Thomas Pynchon.

Cartell promocional d’‘Inherent Vice’, la nova 
pel·lícula de Paul Thomas Anderson.

‘Negociador’, la 
nova comèdia de 
Borja Cobeaga, 
arriba al cinema

 D. M.

www.7accents.cat

El director de cinema es·
panyol Borja Cobeaga, 
responsable de Pagafantas 
i No controles, estrena el 
seu tercer llargmetratge, 
Negociador, una tragico·
mèdia basada en les nego·
ciacions entre el president 
del PSE basc, Jesús Egui·
guren, i ETA el 2005 i 2006. 
“La meva idea no era posar 
l’accent a fets còmics, ja ho 
eren de per si mateixos”, 
aclareix el director. Ramón 
Barea dóna vida al perso·
natge polític, mentre que 
els terroristes estan inter·
pretats per Carlos Areces i 
Josean Bengoetexea.

La nova pel·lícula 
d’‘Alien’ podria 
convertir-se en 
una trilogia

 D. M.

www.7accents.cat

O almenys així ho ha sugge·
rit el seu futur director, Neill 
Blomkamp, més conegut 
per l’èxit de la seva opera 
prima, Disctric 9, i la no tan 
ben valorada Elysium.
Després dels rumors que 
apuntaven que el realitza·
dor estava pensant a passar 
per alt les cintes Alien 3 i 4, 
ara sabem que 20th Cen·
tury Fox estaria interessada 
a dividir la història en dues 
pel·lícules o, fins i tot, con·
vertirla en una trilogia. De 
moment, la pel·lícula no té 
data d’estrena oficial ni es 
coneixen més detalls.

7è
art
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VISUAL
‘American crime’ aterra amb 
força a la graella i es fa un 
lloc en la nit dels dijous
Movistar TV acull una de les sèries més esperades de la temporada

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Un any després de la seva pre-
sentació durant els upfronts 
de 2014, American Crime ar-
riba amb força a les nostres 
pantalles. Que ningú la con-
fongui amb American Crime 
Story, l’esperat nou projecte 
de Ryan Murphy. Poc o res te-
nen a veure. 
Fa mes o menys una setmana 
s’estrenava l’episodi pilot de 
la qual ja alguns consideren la 
nova ficció estrella del canal 
nord-americà ABC. Una sè-
rie fruit de l’esforç creatiu de 
John Ridley, guanyador d’un 
Oscar el 2013 al millor guió 
adaptat per 12 Years a Slave. 
El propi Ridley dirigeix el pilot 
d’aquesta ficció amb aires a 
convertir-se en un anthology 
series (sèrie en la qual cada 
temporada renova trama i 
personatges. Un exemple en 
seria True Detective).
La trama comença amb la 
mort del jove Matt Skokie, as-
sassinat a la seva pròpia casa. 
La seva dona, greument feri-
da, és hospitalitzada mentre 
els pares de tots dos, Russ i 
Barb, arriben a Modest, la ciu-
tat californiana on resideixen. 
La policia actua ràpid i de se-
guida comencen a as-senyalar 
sospitosos i a realitzar de-
tencions. Aviat coneixem els 
sospitosos principals: Tony i 

Imatge promocional de 
la primera temporada 
de la sèrie ‘American 
Crime’, que emet el 
canal ABC.

La primera 
temporada 

consta d’onze
episodis

Alonzo Gutierrez, pare i fill, 
tots dos d’origen hispà, i una 
parella interracial de drogo-
addictes on ell està obsessio-
nat amb les fotos de models 
de revistes en les que l’home 
és negre i la dona, blanca.
“No es tracta de la policia. 
No es tracta dels fiscals. En 
realitat es tracta de la família” 
afirma John Ridley.
D’aquesta manera, la recerca 
policial del primer episodi és 
utilitzat com a instrument per 
parlar sobre els prejudicis o el 
conflicte racial i social entre la 

població americana. Factors 
amb els quals, segura-

ment, la sèrie jugarà al 
llarg de tota la tem-
porada. Els conflictes 
també enfronten els 
pares de les vícti-
mes, i no solament 
entre ambdues pa-
relles. També hi ha 

tensions entre els pro-
pis pares de Matt, que 

comparteixen un passat 
bastant accidentat. Àdhuc 

és aviat per assegurar-ho, 
però segur que romandrem a 
l’aguait per veure com avança 
la tot plegat.
Timothy Hutton (Ordinary 
People, The Ghost Writer), 
que interpreta Russ, i Felicity 
Huffman (Desperate House-
wives), que es fica en la pell 

de Barb, encapçalen el re-
partiment d’American Crime, 
que acaben de completar Pe-
nelope Ann Miller, com a Eve 
Carlin; Benito Martínez, com 
a  Alonzo Gutiérrez; Richard 
Cabral, com a Hector Tonz; 
Caitlin Gerard, com a Aubry 
Taylor; Elvis Nolasco, com 

a Carter Nix, i Johnny Ortiz, 
com a Tony Gutiérrez.
La primera temporada de la 
sèrie consta d’onze episodis, 
que ja podem gaudir al nos-
tre territori a través de, la 
cada vegada més i més gran, 
Movistar TV. El canal ja emet 
els capítols en versió origi-
nal solament un dia després 
d’haver-se vist a la terra de 
les hamburgueses i els cotxes 
grans.
Tota una aposta del canal 
ABC, que intenta així entrar 
en la lliga de les ficcions per 
cable amb un producte dife-
rent amb aires de cinema in-
die. D’aquesta forma, Ameri-
can Crime es fa un lloc en la 
nit dels dijous (divendres al 
nostre país). I si tot va bé, ho 
continuarà fent durant el pro-
per any amb una nova tempo-
rada, una nova història i ros-
tres diferents.

OPiNiÓ
Secció retrospectiva serièfila i infantil
Sé que últimament no faig més que 
parlar de sèries que veia quan era pe-
tit, però és que si us dic la veritat, ara 
mateix no disposo de molt temps per 
posar l’ull a coses noves. Això sí, el poc 
que veig acaba en aquest espai marró, 
faltaria més. Avui, en aquest requadre, 
que acabaré convertint en una secció 
retrospectiva de la meva memòria se-
rièfila més infantil, us parlaré d’Alpha 
Centaury. De què...? Mission Secret 
(Alpha Centaury), més coneguda pels 
quatre gats que la vèiem a Espanya 

com Centauro, era una sèrie sobre 
una organització de nens espia de tot 
el món que unien forces per combatre 
el mal. La seva caserna general esta-
va a Austràlia i la regentaven Victoria 
i Albert, dos germans que després de 
quedar-se orfes es muden a la gran-
ja del seu oncle, l’inventor Sir Joshua 
Cranberry, on coneixen Jenna, una 
nena que té un súper ordinador, que 
un dia connecta per accident amb un 
vell satèl·lit abandonat, començant així 
aquesta bogeria dels anys noranta.

Dani Martínez realitzador



VISUAL

La cantant Lady Gaga tindrà un paper a 
mida a ‘American Horror Story: Hotel’

 D. M.

www.7accents.cat

Així ho ha assegurat el propi 
Ryan Murphy, creador de la 
sèrie que emet el canal FX. 
El guionista i director ha ad-
mès que es va posar en con-
tacte amb l’artista la passada 
tardor i que li va oferir un pa-
per fet a mida per a ella, se-
gons informa la web Enter-
tainment Weekly. La cantant 

va decidir embarcar-se en el 
projecte, però tot l’equip va 
optar per mantenir el secret 
fins al passat 25 de febrer. 
Alguna cosa que Murphy ja 
ens avançava a Freakshow 
mitjançant una subtil pista 
inclosa en un dels seus ca-
pítols. D’aquesta manera, la 
controvertida artista de pop 
passaria a protagonitzar tota 
la nova temporada d’Ameri-
can Horror Story: Hotel.

Imatge obtinguda del videoclip de la cançó 
‘Bad Romance’, de la cantant Lady Gaga.

7accents.cat

‘Homeland’ avançarà dos anys 
en la seva cinquena temporada

Imatge promocional de la quarta temporada de ‘Homeland’, en la qual 
veiem els personatges de Carrie, Saul, Quinn i Fara.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Després del conspiranoic final 
d’una temporada trepidant i 
carregada de sobresalts, Ho-
meland torna a ser notícia, i 
és que ja comencen a arribar 
els primers detalls sobre la 
trama que ocuparà la ja espe-
rada cinquena temporada de 
la sèrie d’espies.
Alex Oca, creador de la sèrie 
que emet el canal Showti-
me, ha revelat que la histò-
ria avançarà dos anys en el 
temps i Carrie Mathison ja no 

treballarà per a la CIA. El gui-
onista ha admès que diversos 
detalls de la trama principal 
canviaran durant els propers 
episodis. En primer lloc, s’ha 
donat un salt en el temps cap 
endavant, moment en el qual 
Carrie, el personatge al qual 
dóna vida Claire Danes, ja no 
pertany al cos d’intel·ligència 
d’Estats Units. A això hem de 
sumar la nova localització del 
seu rodatge, que serà a Euro-
pa, possiblement Alemanya. 
Recordem que no és la prime-
ra temporada que la ficció he-
reva del tron de 24 decideix 

rodar fora de territori nord-
americà, ja que la seva quar-
ta temporada es va rodar de 
forma gairebé íntegra a Pa-
kistan, país que no va quedar 
massa content amb la imatge 
que li va donar la ficció. El 
president de Showtime ja va 
declarar en el seu moment 
que no era necessari que la 
sèrie tractés contínuament les 
dificultats en la relació entre 
EEUU i la cultura musulmana. 
De moment, encara no hi ha 
data per a l’estrena de les no-
ves aventures de Carrie. Con-
tinuarem estant a l’aguait.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

La Via Única
Aquest dissabte, vaig assistir, a 
Fraga, a una jornada organitza-
da pel Casal Jaume I en què es 
debatia el paper de la llengua 
catalana en les escoles de la 
Franja i en les valencianes. Bàsi-
cament, l’acte consistí a desta-
par les ronyoses estratègies del 
PP i el PAR per extingir el català 
dels programes d’ensenyament, 
mentre el públic, Francesc Serés 
inclòs, contrapuntava la salmòdia 
amb un cor de crits al cel. Al seu 

torn, se’ns explicaven els estra-
tagemes que, amb una sabata i 
una espardenya, ordeix el pro-
fessorat per alfabetitzar els xics i 
les xiques en la seua llengua –o, 
si més no, en la del territori que 
trepitgen. Per acabar, el lingüista 
Pau Vidal ens demostrava amb 
dades i nombres el que el sen-
tit comú sempre ha sabut: que 
per ser competent en llengües 
estrangeres, primer cal ser-ho de 
cap a peus en la pròpia. D’aques-

ta manera refu-
tava els trilers 
plans d’es-
tudis de les 
vies múlti-
ples, que 
l’únic que 
fan és ama-
gar la boleta 
de llurs intenci-
ons darreres: la Via 
Única, Gran i Lliure de l’analfabe-
tisme que ells professen.

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

Joan Juncosa
Autor de ‘Motivatrón’, el director de publicitat i màrqueting de ‘La Mañana’ arrasa a les llibreries, 
tant que la Caselles ja ha esgotat per tercera vegada el seu llibre, que encara no té ni un mes

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

1. Què és un motivatrón?
És una eina que m’he inventat jo 
per ajudar la gent a tenir l’energia 
que necessita pel dia 
a dia i per trobar 
la motivació ne-
cessària que de 
vegades ens fa 
falta per asso-
lir aquelles 

metes que volem aconseguir.    

2. I com ajudes la gent?
Ensenyo a les persones a moti-
var-se a si mateixes. Capto l’ener-
gia i la converteixo en positiva. El 
tipus de lector que té el meu llibre 
és aquell que consumeix llibres de 
creixement personal i aquell que 
en algun moment determinat ne-
cessita que li carreguin les piles. A 
través dels meus capítols, als que 
se’ls podria nomenar píndoles, ani-
mo i ensenyo a trobar les eines per 
motivar-se. 

3. Com has trobat aquestes 
maneres de motivar?
Són experiències personals. 
Són idees que tens latents i 

que t’han afectat durant 
el teu dia a dia, com per 
exemple anar a veure 
una pel·lícula al cinema, 
reunions, conferènci-
es o, fins i tot, a través 
de converses. Després, 

com si fos un trencaclosques, totes 
s’uneixen i es converteixen en un 
motivatron per tenir una actitud 
positiva.

4. És un llibre més d’autoajuda?
És una barreja entre autoajuda i 
creixement personal. En el pròleg, 
la Mónica Naranjo diu que és un 
llibre d’autoajuda per tenir-lo a la 
tauleta de nit i, en canvi, el Carlos 
Sobera diu que no ho és. Que el 
llibre no es pugui classificar és molt 
positiu perquè impacta de forma 
diferent la gent, que és el que volia 
des d’un principi, que cadascú tro-
bi la seva pròpia motivació. 

5. Com arriben la Mónica Na-
ranjo, el Carlos Sobera, el Màgic 
Andreu i el Goyo Yeves a escriu-
re’t el pròleg?
Fa un temps vaig treballar en el 
món del periodisme i una de les 
feines era entrevistar famosos. No-
més a aquestes quatre persones 
els vaig donar el llibre. Vaig tenir 

un feeling amb ells quan els entre-
vistava, no personalment, perquè 
les vaig fer per correu electrònic 
i per telèfon, però em va semblar 
que hi havia una connexió i em 
vaig atrevir a dir-los que tenia un 
manuscrit i que si els venia de gust 
de llegir-lo. Com una quiniela que 
et toca quatre vegades seguides, 
vaig tenir la sort que no només se’l 
van llegir, sinó que em van fer el 
pròleg.

6. Aconselles que les embaras-
sades no llegeixin més d’un capí-
tol al dia i no conduir immedia-
tament després perquè provoca 
excés de velocitat. És veritat?
Sí, encara que el tema de les em-
barassades no he pogut compro-
var-lo. Però sí que he vist com 
gent, després de llegir el llibre, no 
han pogut dormir, com la Mónica 
Naranjo explica en el pròleg. Hi ha 
gent també que s’ha accelerat, i si 
ho estàs, és recomanable no con-
duir. 

JUAN COLL FERRAZ S.L 
Pol. Ind. “Els Frares”
Magraners . Lleida
973 20 24 91

MÉS de 60 anys 
d’experiència en el sector

Instal·lacions integrals per hostaleria i comerç
Fabricació i disseny en acer inoxidable
Manteniment i reparació
Cambres frigorífiques
Climatització www.juancoll.net
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