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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Ros, vist per sentència
Àngel Ros revela claus de la seva 
personalitat a 7accents que solen 
passar ocultes enmig de la cor-
recció institucional. Ho compro-
vem en la versió audiovisual  de 
l’entrevista (www.7accents.cat/vi-
deos) amb el llarg sospir que pre-
cedeix la seva explicació sobre 
l’episodi de Marta Camps, viscut 
per l’alcalde de Lleida com una 
deslleialtat gravíssima i un dels 
moments més durs de la seva 
etapa municipal. Impacta escol-
tar de Ros, apesarat i reclòs, que 
Camps, antiga mà dreta, el darrer 
24 de desembre li va desitjar un 

bon Nadal mentre que, en secret 
i a esquenes seves, ja l’havia de-
nunciat.
L’entrevista resulta idònia pel 
moment crucial present, on con-
flueixen el balanç pel mandat 
esgotat i les expectatives de re-
novar-ne un de nou. En aquest 
sentit, a l’entrevista percebem 
un Ros serè, ponderat, fins i tot 
còmode amb el seu crèdit polí-
tic atresorat, i, alhora, el sentim 
encara amb discurs, actitud i po-
tència per prosseguir amb la seva 
obra política. Malgrat que té tots 
els atributs del polític madur, no 

fa la impressió mediàtica de sen-
tir-se cansat o de continuar per 
inèrcia o rutina. Ros no sembla 
gens amortitzat com a professi-
onal, com no ho estan els actius 
que ha bastit la seva etapa gesto-
ra, des d’equipaments i millores 
urbanístiques de transcendència 
històrica fins a la integració de 
la ciutat amb els seus barris. De 
la mateixa manera, l’alcalde, si 
repeteix, haurà de ser sensible a 
assumptes pendents susceptibles 
de millora, com l’elevada pressió 
fiscal municipal, l’aposta per la in-
dustrialització, un model comerci-

al més definit i la rehabilitació de 
les Basses, ja sigui amb simpàtics 
Barrufets o amb altres fórmules.
El judici pertany al poble. Ben avi-
at, al maig, sabrem el veredicte 
sense apel·lació. Vet aquí la gran-
desa de la democràcia. Faran pi-
nya els ciutadans amb l’alcalde 
de la Llotja i del cobriment de 
les vies? Renovaran la confiança 
a l’alcalde del Parc de Gardeny 
i dels nous Camps Elisis? O els 
lleidatans  reprendran Ros per les 
acusacions de Marta Camps? No 
hi ha més preguntes. Podem reti-
rar-nos. Queda vist per sentència.

Temps de vestes

El proper número de ‘7accents’ no es posarà a la venda
la setmana vinent, sinó el divendres 10 d’abril, per

descans arran de la festivitat de Divendres Sant.
Moltes gràcies i bona Setmana Santa!
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 LAIA DOLCET
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A dos mesos de les elecci-
ons municipals, l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, ens rep al 
seu despatx. L’entrevistem el 
dia anterior que es produeixi 
un Ple extraordinari perquè el 
paer en cap i el seu equip ren-
deixi comptes i posi una mica 
de llum a les investigacions 
que s’estan produint a l’Ajun-
tament de Lleida per part de 
l’Oficina Antifrau i la Fiscalia 
Anticorrupció. 

LAIA DOLCET
L’any 2003 et designen al-
calde després que Siurana 
fos escollit conseller d’Agri-
cultura. Com valores “el re-
gal de Nadal” que et va fer 
la segona de la llista, Maria 
Burgués, renunciant a l’alcal-
dia?

ÀNGEL ROS
La Maria Burgués havia estat 
tota la vida primera tinent 
d’alcalde amb Antoni Siurana. 
D’acord amb el que pensava 
el partit i el conjunt socialista, 
la Maria presenta la seva re-
núncia pensant en obrir una 
nova època i que jo pugui ser 
alcalde. Crec que li feia il·lusió 
ser alcaldessa perquè a qual-
sevol persona que està en po-
lítica és el que més il·lusió fa. 
Va ser un acte de generositat 
i que la història recent ha de-
mostrat que no sempre s’ac-
tua així en política. És un bon 
exemple per explicar històries 
recents. 

L. D.
Quines qualitats ha de tenir 
un bon líder polític? 

A. R.
Les escoles de negocis defi-

Àngel
Ros
Sempre li queda l’opció 
Coca-Cola. Així de 
convençut es mostra 
el paer en cap quan 
exposa que no està a 
l’alcaldia per diners. 
Tampoc li tremola el 
pols quan afirma que 
l’escorcoll a la Paeria 
no tindrà  cap trascen-
dència jurídica, 
malgrat que continuïn 
les “difamacions” 

neixen un líder com “una per-
sona que és capaç d’imaginar 
un futur millor” i jo afegeixo 
que, a més, és capaç de con-
duir els seus ciutadans a acon-
seguir aquest futur. 

L. D.
En aquest sentit, creus que 
ho estàs aconseguint? 

A. R.
Crec que en aquests onze 
anys com a alcalde de Llei-
da, la ciutat s’ha transformat. 
De fet, Lleida ha tingut dos 
grans èpoques de transfor-
mació. El primer període, de 
recuperació de la democràcia 
amb l’alcalde Siurana, i el se-
gle XXI. A mi m’ha tocat ser, 
pràcticament, el primer alcal-
de d’aquest nou segle. És un 
període de canvis i Lleida està 
posicionant-se molt bé al lloc 
que li pertoca. 

L. D.
Quin és el polític que t’ha in-
fluït més?

A. R.
Sens dubte, Pasqual Maragall. 
He tingut la sort de treballar 
amb tres grans alcaldes. Amb 
l’Antoni Siurana vaig ser col-
laborador seu dirigint el ser-
vei d’informàtica durant vuit 
anys. Després em va fitxar 
l’alcalde de Madrid, Tierno 
Galván, on hi vaig estar cinc 
anys. El que passa és que ell 
va morir a l’inici de quan era 
allà i vaig treballar amb l’alcal-
de Juan Barranco. Però aquell 
era el Madrid del Tierno Gal-
ván. Després també vaig diri-
gir el Departament d’Informà-
tica i Sistemes a l’Ajuntament 
de Barcelona al costat de Pas-
qual Maragall, un referent po-
lític per tot Catalunya.  

L. D.
Per què ell?



DIVENDRES 27 de MARÇ DE 2015 5

Àngel
Ros



DIVENDRES 27 de MARÇ DE 20156

A. R.
Va ser un líder que va veure 
la forma de transformar la ciu-
tat, no només amb els Jocs 
Olímpics, sinó també a l’hora 
de crear la Barcelona del fu-
tur, convertint-la en la primera 
destinació turística de l’Estat 
i d’Europa després de París. I 
això no s’improvisa. Respon a 
una voluntat i una planificació. 
L’economia de Barcelona i el 
seu Ajuntament funcionen. 
La ciutat ha tingut diferents 
canvis d’alcaldes però manté 
una empenta important i és la 
capital d’un país . El lideratge 
de Maragall va ser decisiu.

L. D.
Has treballat a l’Ajuntament 
de Madrid, al de Barcelona, 
a la Coca-Cola, a la San Mi-
guel i ara a la Paeria. Què 
porta a un informàtic de 
prestigi a dedicar-se a la po-
lítica on es guanya menys 
que a l’empresa privada? 

A. R.
Exactament, en el meu cas ara 
cobro la tercera part del que 
cobrava en la meva darrera 
feina. El que porta renunciar 
a una posició molt còmoda 
des de tots els punts de vista 
a ser alcalde és l’interès per la 
política i per la cosa pública i 
l’interès de portar la teva ciu-
tat. Crec que he viscut entre 
24 i 25 anys a Barcelona, 6 a 
Madrid i la resta a Lleida.

L. D.
Com s’ho pren la família?

A. R.
A la meva família, quan m’ho 
van proposar, els vaig dir: he 
estat treballant fins als cin-
quanta anys en empreses i 
institucions, ens n’hem sortit 
professionalment i econòmi-
cament i ara us demano per-
mís per fer el que m’agrada, 
que és optar a ser alcalde de 
la meva ciutat. Per a ells era 
una renúncia a un estatus de-
terminat, però la van assumir 
perquè era el que jo els dema-
nava, i va ser una decisió pre-
sa conjuntament. Per això em 
molesta especialment quan la 
gent em recrimina “Escolti, 
que vostè només vol guanyar 
diners!”. Jo ara tinc l’exce-
dència política i, si volgués 
guanyar diners, demà mateix 
puc agafar i tornar-me’n a la 
Coca-Cola. 

L. D.
Entens les crítiques?

A. R.
Als polítics se’ns ha de criti-

car, però hi ha determinades 
crítiques que no les entens i, 
deixa’m dir, et fan mal. Si no-
més em mogués per un afany 
lucratiu, intentant cobrar més 
d’aquí i d’allà... És tan fàcil 
agafar i dir “marxo on era 
abans”. 

L. D.
A què has renunciat per ser 
alcalde? Com compagines  la 
vida familiar amb l’alcaldia?

A. R.
Renuncies a moltes estones 
amb la família, i això que 
quan ets directiu d’una multi-
nacional no et contracten per 
hores, sinó que la teva dedi-
cació és completa. Aleshores, 
a l’empresa privada tenia un 
nivell de dedicació altíssim i 
també havia de viatjar. Pot-
ser la diferència més gran és 
que a l’empresa privada els 
caps de setmana són molt sa-
grats. Comença el divendres 
a la tarda i acaba el diumenge 
al migdia (a la tarda ja estàs 
treballant), temps que pots 
dedicar a la família. En el món 
polític, durant els caps de set-
mana, justament, és quan hi 
ha més activitat social. 

L. D.
De quin projecte com a al-
calde et sents més orgullós? 
Quines tasques hi ha pen-
dents de solucionar?

A. R.
Sens dubte, el més emblemà-
tic és el Parc Científic. Con-
vertir unes casernes militars 
en les que s’hi feia l’herbassar 
i no hi anava ningú en un lloc 
que ha guanyat premis de 
disseny, arquitectura i soste-
nibilitat, que cada dia hi van a 
treballar 1.400 persones i que 
serveix per posicionar-nos  a 
l’economia del coneixement 
és el primer projecte. El segon 
és resoldre el pla de l’estació 
amb el cobriment de les vies. 
Hi hem dedicat molts diners i 
quasi la meitat de l’endeuta-
ment de l’EMU és per això. 
L’assignatura pendent és 
acabar-ne el cobriment fins a 
l’estació. Un altre projecte del 
qual me’n sento especialment 
orgullós és la Llotja. A Lleida 
volíem ser líders després de 
Barcelona amb el turisme de 
negocis, però necessitàvem 
d’un palau de congressos. 
Vam fer l’última gran opera-
ció de finançament urbanístic 
abans de la crisi i vam fer la 
Llotja, que no ha costat diners 
als ciutadans ja que es va fer 
a través de la venda d’una 
parcel·la municipal en què 
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Un petó 
d’agraïment 
compensa la 

crítica

s’hi feia el mercadet de Pardi-
nyes, que no tenia cap valor. 
És un edifici emblemàtic, amb 
un dels millors palaus de con-
gressos de l’Estat. 

L. D.
Independentment que al-
guns la considerin lletja...

A. R.
Lletja o bonica és una cosa 
molt subjectiva. Jo hi ha 
persones que les considero 
lletges i altres guapes. Els 
meus fills i la meva dona els 
considero els més guapos 
del món i és obvi que això és 
subjectiu. Hi ha gent que pot 
no només considerar-la lletja, 
sinó fins i tot fer-ne conya. Jo 
la respecto la conya, sempre 
que es respectin també uns 
drets personals. 

L. D.
Siurana va estar 23 anys al 
capdavant de l’Ajuntament. 
Tu mateix vas anunciar en un 
passat que no et tornaries a 
presentar... 

A. R.
Vaig dir que l’època dels al-
caldes com Antoni Siurana 
o Joaquim Nadal de 23 anys 
d’alcalde havia passat a la his-
tòria. Que el lògic eren perí-
odes de 10 o 12 anys. Doncs 
bé, jo en porto 11 i si guanyo 
les properes eleccions hauré 
estat alcalde durant 15 anys. 
Crec que hi ha molta diferèn-
cia fins als 23. 

L. D.
Hi hauria d’haver un límit?

A. R.
Sí, es podria fer, però alesho-
res no hauria d’estar limitat a 
dos mandats de quatre anys. 
Si ho limiten, els mandats mu-
nicipals haurien de ser de sis 
anys. I aleshores limitar-ho a 
dos mandats.

L. D.
És insuficient una legislatura 
de 4 anys per dur a terme 
un projecte de govern?

A. R.
Sí. L’altre dia un home em 
retreia que es notava que in-
augurava coses perquè vénen 
eleccions. No, home, no. Es 
nota que quatre anys és un 
període d’execució de pro-
jectes. 

L. D.
Què és el que més desgasta 
de l’activitat pública? És una 
feina agraïda?

A. R.
És una feina agraïda perquè, 
afortunadament, tens molta 
més gent que està d’acord 
amb tu que gent que està en 
contra. I l’energia que comu-
nica aquella que està d’acord 
és més gran que el desgast 
que provoca l’altra, malgrat 
que el soroll pugui ser dife-
rent. Un petó d’una senyora 
gran que et diu que està con-
tenta perquè ara viatja amb 
l’autobús gratis compensa 
moltes crítiques. Però en polí-
tica fa més soroll un arbre que 
cau que un bosc que creix. I 
del petó de la senyora gran, 
agraïda, només te n’assaben-
tes tu i ella. I amb la crítica es 
fa més soroll i se n’assaben-
ten mil. Però el petó sempre 
compensa la crítica.  

L. D.
Hi ha un procés de desgast?

A. R.
De cara a l’exterior és evi-
dent. En el meu cas, si  no tin-
gués la mateixa il·lusió que al 
començament, no em presen-
taria i me’n tornaria a la Coca-
Cola. El desgast és la imatge 
pública quan portes un temps 
governant,  ja que no ho has 
fet tot a gust de tots i això 
desgasta. Però, el poder des-
gasta, sobretot a aquells que 
no el tenen. Jo crec que des-
gasta més l’oposició que el 
govern. 

L. D.
Com portes això de no fu-
mar? 

A. R.
Malament, sobretot després 

d’esmorzar, quan em fu-
maria una pipa. A casa 

en tinc un centenar. 
Però em van canvi-
ar la vàlvula mitral 
del cor i no em vaig 
atrevir a preguntar-li 
al cirurgià si podia 
continuar fumant.

L. D.
Et sents bé a nivell de 

salut?

A. R.
Sí, això del cor és lampisteria, 
no té secret. Et canvien la vàl-
vula, te’n posen una altra de 
plàstic o de carboni i funcio-
nes. 

L. D.
Què et treu la son?

A. R.
Em treu la son... (sospira) Em 
preocupa la greu deslleial-
tat que he patit de la Marta 
Camps. Se n’ha parlat molt, 
però no s’ha explicat l’extre-
ma gravetat que hi ha al dar-
rera de l’actitud d’aquesta se-
nyora.  Si jo amb una persona 
m’hi enfronto i no ens posem 
d’acord i la cosa és irreversi-
ble, segur que acabaré dient 
“et portaré al jutjat”, però l’hi 
diré i qualsevol altre m’ho dirà 
a mi. Això és el normal entre 
persones. El que no és normal 
és que m’hagués denunciat 
el desembre als jutjats i esti-
gués fins pràcticament tot fe-
brer, inclús fent d’alcaldessa 
en un petit període, treballant 
al meu costat havent-me de-
nunciat. Sóc incapaç d’enten-
dre com una persona et pot 
portar als jutjats, no dir-t’ho, 
treballar al teu costat, el dia 
24 de desembre desitjar-te 
bon Nadal i seguir treballant 
havent-te denunciat, sense 
dir-t‘ho. Creia que aquestes 
coses havien deixat de pas-
sar durant el Renaixement, en 
acabar la Inquisició. 

L. D.
Actualment, és un dels mo-
ments més durs de la teva 
carrera professional? 

A. R.
El moment més difícil com a 
paer en cap va ser, a l’inici del 
meu mandat, quan va haver 
una explosió de gas a la Ma-
riola i van morir diverses per-
sones. El segon moment més 
dur va ser una situació sem-
blant amb l’esfondrament de 
dues cases al Centre Històric 
en què no hi va morir ningú. 
Tot i això, recordo que vaig 
estar-hi hores i hores i vaig 
aprendre com es fa això de 
buscar persones sota la runa. 
Al final em vaig quedar tota 
la nit jo sol amb els equips 
de rescat i no vaig marxar fins 
que vaig tenir constància que 
no hi havia ningú. I vaig patir. 

L. D.
I ara?

A. R.
El cas de la Marta m’ha afec-
tat molt. Creia que no hi havia 
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L’alcalde de 
Lleida, Àngel 

Ros, durant 
l’entrevista al 
seu despatx.
Fotos: Dani 

Martínez

Només tres 
partits a la 

Paeria, és difícil 
de repetir

cap persona capaç de denun-
ciar-ne una altra sense dir-l’hi. 

L. D.
En aquest sentit, i vista l’ex-
periència recent, confies en 
les persones que t’envolten?

A. R.
Sí, a més, confio que això no 
tindrà cap transcendència ju-
rídica. I estadísticament és 
impossible que succeeixi de 
nou. La llista municipal s’ha 
basat molt en l’actual perquè 
estic content de com s’han 
fet les coses. Quan s’analitzi 
aquest període diran que Ros 
va dirigir Lleida en un fort pe-
ríode de crisi econòmica i tot i 
així la ciutat ha progressat. 

L. D.
Et fa por que la confiança 
de la ciutadania ja no sigui la 
mateixa? 

A. R.
Els ciutadans hauran de posar 
en una balança el rèdit que jo 
he aconseguit i en el passiu el 
nivell d’erosió i crítiques que 
m’ha fet el cas Marta Camps. 
Però estic veient que, justa-
ment, el tema s’ha girat i tinc 
moltes més mostres de solida-
ritat dels ciutadans que d’ali-
neament amb les crítiques. 

L. D.
Quina ha estat la teva relació 
amb l’oposició? Els més crí-
tics opinen que no hi ha ha-
gut oposició. Ho creus així?

A. R.
Crec que en aquest període, 
tant el Joan Ramon Zaballos 
com el Joan Vilella i jo, en tot 
moment, hem buscat l’interès 
col·lectiu i hem intentat que 
les nostres diferències no pas-
sessin per davant dels nostres 
objectius comuns i crec que, a 
més, hi ha hagut un bon nivell 
de relació personal, i d’això se 
n’ha beneficiat la ciutat. Podrí-
em dir que ens hem compor-
tat com a tres cavallers.

L. D.
Creus que continuaran les di-
famacions?

A. R.
No en tinc cap dubte. Conti-
nuaran fins el dia 24 de maig a 
les dotze de la nit. 

L. D.
Com creus que acabaran les 
investigacions de l’Oficina 
Antifrau i Anticorrupció?

A. R.
No trobaran res il·legal. N’es-

tic plenament convençut. 
L’expedient que podríem dir 
que costarà més temps d’es-
tudiar és el cas de la discoteca 
Larida i me’l sé de memòria. 
I és impecable. Fins i tot s’ha 
dit que hi ha informes contra-
dictoris i no és cert, l’un és una 
ampliació de l’altre. 

L. D.
Si bé hi ha assumptes de des-
peses que no són il·legals, 
n’hi ha que podrien conside-
rar-se immorals?

A. R.
Crec que en el món de les re-
lacions humanes la figura de 
l’obsequi és una cosa normal 
i forma part del bon tracte a la 
societat. Com el cafè i l’aigua 
que us hem ofert durant l’en-
trevista. Forma part de totes 
les cultures. L’Ajuntament de 
Lleida, com els 8.000 i escaig 
ajuntaments de l’Estat, té re-
gals institucionals. Són petits 
detalls que demostren corte-
sia, afecte i reconeixement a 
qui ha fet alguna cosa. Qual-
sevol nova junta esportiva, ve-
ïnal, entre d’altres, que es ve 
a presentar a la institució, el 
meu estàndard és regalar-los 
un llibre de Lleida. Darrere 
del obsequis hi ha missatges 
i es gasten unes xifres molt 

raonables. Si l’Ajuntament de 
Lleida té un pressupost de 
160 milions d’euros, les xifres 
d’aquestes despeses suposen 
el 0,1% del pressupost. 

L. D.
Però s’ha denunciat un in-
crement de més del 800% 
d’aquestes despeses...

A. R.
La senyora Camps va dir als 
mitjans que la partida inicial 
d’objectes de protocol s’ha-
via incrementat a final d’any. 
Alcaldia centralitza les despe-
ses de protocol i a inici d’any 
s’escull el pressupost que s’hi 
dedica, que són uns 17.000 
euros. Però totes les àrees 
(Cultura, Esports, Urbanisme, 
Serveis Socials...) també fan 
despeses d’aquest tipus i tot 
això es contracta des d’al-
caldia. Aquests 17.000 eu-
ros d’alcaldia passaven a ser 
170.000 quan es transferien 
les despeses de totes les àre-
es. Camps explicava la realitat 
de manera incorrecta, volun-
tàriament. 

L. D.
Sense entrar en termes parti-
distes, creus que una majoria 
absoluta va en detriment del 
concepte de democràcia?

A. R.
No. El concepte de democrà-
cia és: una persona, un vot. 
Si els ciutadans volen que un 
partit tingui majoria absolu-
ta, doncs se li atorga majoria 
absoluta. França és un país 
que mai direm que no és de-
mocràtic i, per sistema, la llei 
atorga la majoria absoluta al 
candidat més votat. 

L. D.
Per què creus que a Llei-
da el PSC sempre ha tingut 
més pes que altres partits, al 
contrari que en la majoria de 
localitats catalanes?

A. R.
Crec que els alcaldes de Llei-
da hem estat capaços de sa-
ber que no som alcaldes 
d’un percentatge sinó de 
tots els ciutadans i ciu-
tadanes. I hem tingut 
molta visió de ciutat 
per damunt de cri-
teris d’adscripcions 
polítiques. 

L. D.
Com ha afectat la fal-
ta d’un posicionament 
100% clar davant del 
procés sobiranista?

A. R.

Hi ha alguns partits que no 
són municipalistes que plan-
tegen les eleccions municipals 
com a primàries del procés, 
però no és així i espero que 
els ciutadans no caiguin en el 
parany. 

L. D.
La crisi del PSC és passatge-
ra? 

A. R.
Anem a un món molt atomit-
zat per partits polítics i anem 
cap a un model italià. Hi hau-
rà menys majories absolutes. 
Que només hi hagi tres partits 
a l’Ajuntament és difícil que 
es repeteixi. El PSC seguirà 
sent el referent de l’esquerra, 
però hi haurà més esquerres 
representades. 

L. D.
En aquests comicis s’augu-
ra l’entrada de més partits 
d’esquerres. Et sents fort? 

A. R.
Jo aspiro a revalidar la majoria 
absoluta. A partir d’aquí, se-
gur que hi haurà més plurali-
tat de partits. I s’hauran de fer 
acords. Amb majoria o sense, 
intentaré fer acords per acon-
seguir un govern monocolor. 

L. D.
Negociaràs amb tots els par-
tits?

A. R.
Amb tots.
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LOGOTIP DEL
MOVIMENT
FRANJOLÍ
PER LA LLENGUA

En 
defensa 
del català
a la Franja 
de Ponent 
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El Moviment 
Franjolí per la 

Llengua, entitat  
creada l’any 

2012, defensa la 
llengua 

catalana a la 
Franja i la 

Paeria s’adhereix 
al seu manifest 

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Si busquem la definició de 
llengua catalana al diccionari, 
trobem que es tracta d’una 
llengua romànica parlada a 
Catalunya, així com també a 
la major part del País Valencià, 
a les Illes Balears, a la Franja 
de Ponent, a la Catalunya del 
Nord, a Andorra, a la ciutat 
sarda de l’Alguer i a la comar-
ca murciana del Carxe. Ara 

bé, no es tracta d’una defini-
ció acceptada unànimement i 
són uns quants els que, amb 
les seves accions político-so-
cials, en demostren 
el seu descon-
tentament. A 
l’altra cara de 
la moneda, 
hi trobem 
la creació 
de diversos 
moviments i 
plataformes 
que, amb les 
seves accions,       

contraposen les campanyes 
de perjudici a la llengua 

catalana. És el cas 
del Moviment 

Franjolí per 
la Llengua 
(que com-
prèn els 
pobles ca-
talanòfons 
d’Aragó), 

i  que de-
fensa l’ús 

i la unitat i 

del català. Aquest últim està 
format per les comarques de 
l’Alta Ribagorça, la Ribagor-
ça, la Llitera, el Baix Cinca i el 
Matarranya. En concret, però, 
remuntem-nos en el temps. 
L’any 2013, les Corts d’Ara-
gó van aprovar una nova llei 
de llengües, impulsada pel 
govern del PP de Luisa Fer-
nanda, amb el vistiplau del 
Partit Aragonés, que supo-

Primera 
Declaració de 
Mequinensa, 
signada pels 
alcaldes de 
la Franja de 
Ponent, l’any 
1984.

L’any 2013 les  
Corts d’Aragó 

anomenen 
‘lapao’ el

 català

País
Valencià

Illes 
Balears

Catalunya

Ribagorça

Llitera

Baix
Cinca

Matarranya

Catalunya
Nord

Andorra
Franja de Ponent

Alguns indrets on es parla català
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va a anomenar-se LAPAO o, 
el que és el mateix, Llengua 
Aragonesa Pròpia de l’Àrea 
oriental, l’aragonès, es con-
vertia en LAPAPYP, altrament 
Llengua Aragonesa Pròpia de 
les Àrees Pirenaica Y Prepire-
naica. La reforma entrava en 
vigor al juny envoltada d’una 
gran controvèrsia i l’oposició 
frontal d’entitats i organismes 
com ara la Diputació de Llei-
da i la Diputació d’Osca. 
En aquest marc, una trente-
na d’alcaldes de la Franja de 
diversos partits es reunien 
a Mequinensa per consen-
suar un manifest i portar la 
normativa davant de justícia. 
Una trobada en què aprofita-
rien per renovar la Declara-
ció de Mequinensa de l’any 
1984 (veure arxiu adjunt). En 
aquest document, rebutjaven 
les denominacions despec-
tives de chapurreau per re-
ferir-se a la l len-

gua catalana que es parlava a 
la zona i reconeixien la perti-
nença d’aquesta al patrimoni 
cultural d’Aragó.  
En aquell moment, la porta-
veu de la Chunta Aragone-
sista, Nieves Ibeas, afirmava: 
“Som la riota. No hi ha res 
que s’aguanti. Lapao. Doncs 
amb Lapao es queden. I tot 
això per no anomenar el cata-
là? Aquest és el problema que 
tenen?”. I avisava: “Avui les 
nostres llengües minoritàries 
són més minoritzades, són en 
un retrocés històric i 
són en un pro-
cés més gran 
de frag-
mentació 
d i a l e c -
tal”.
El gener 
de 2014 
el Parla-
ment cata-
là també va 

re-

butjar el lapao i la Comissió 
de Cultura va aprovar dues 
propostes de resolució sobre 
la unitat de la llengua. Coin-
cidint amb aquest rebuig pel 
que es considera un “atac” 
directe a la llengua,  comen-
ça una campanya de la Pla-
taforma per la Llengua que 
denuncia la situació. A la web 
Estimo el català (www.estimo-
elcatala.cat), mitjançant un 
joc de preguntes i respostes 
es convida, irònicament, a 
traduir paraules del català a 

aquest nou idioma. Pre-
guntes a l’estil de, 

per exemple, com 
és diu cançó en 

lapao? 
També en 
aquest espai 
de temps, 
l ’ e m p r e s a 
de Sabadell 

DAU Apps  
treu a la llum el 

primer traductor 
lapao - català i cata-

là - lapao. Es 
tracta 
d’una 
a p l i -
c a c i ó 
gratuï-
ta que, 
segons 
e x p l i -
q u e n 
els seus 
p r o p i s 
creadors, 
“permet 
als habi-
tants de la 
Franja i als 

catalans que es pu-
guin entendre final-
ment, després de 
segles d’incom-
prensió mútua”. 

La Paeria se 
suma al manifest 
del Moviment 
Franjolí per la 
Llengua

Aquest mes de març la Paeria, 
a proposta de CiU, es conver-
teix en el primer estament 
públic que manifesta el seu 
suport al Moviment Franjolí 
per la Llengua. Aquest movi-
ment es crea l’abril del 2012 
(fa quasi tres anys) com a pro-
jecte 2.0 fruït de la indignació 
per la derogació de l’anterior 
llei de llengües. El seus mem-
bres consideren que el lapao 
és només una mesura pre-
sa pel Govern d’Aragó per 
anorrear el català a la Franja. 
Segons l’Òscar Adamuz, un 
dels membres del moviment, 
“es tracta d’un col·lectiu petit  
que treballa a la xarxa  per la 
defensa de la llengua catala-
na a la Franja, que el va fun-
dar gent de la Llitera i poc 
després es va incorporar gent 
de Catalunya especialment 
implicada en aquesta causa”. 
Els dos administradors princi-
pals són de Tamarit de Llite-
ra i Badalona. L’objectiu que 
proposen és posar en valor la 
llengua, la cultura i la història 
de la Franja de Ponent elabo-
rant textos propis i fer d’alta-
veu a les xarxes socials de les 
iniciatives (individuals o col-

lectives) que 
treballin en 
aquell sen-
tit. Aquest 
gener re-
alitzen un 
m a n i f e s t 
tot recla-
mant un es-

tatus digne 
pel català a la 

Franja, amb més 
de setanta entitats adherides, 
a banda de l’Ajuntament de 
Lleida.

Els enemics del català
En aquesta línia de denúncia, 
la Plataforma per la Llengua 
va endegar una campanya 
per trobar l’“Enemic del cata-
là 2014”. 
En  el  marc  del  seu vintè  
aniversari,  la  Plataforma va 
crear un concurs reivindica-
tiu per  denunciar els “atacs” 
que pateix la llengua. Entre 
els nominats, el president del 
Govern, Mariano Rajoy; el 
periodista Francisco Marhu-
enda; el ministre d’Educació, 
José Ignacio Wert; la fiscal en 
cap de Barcelona, Ana Magal-
di; l’actor i dramaturg Albert 
Boadella, i el periodista Fede-
rico Jiménez Losantos, entre 
d’altres. El premi va recaure, 
amb més de 3.000 vots, al mi-
nistre Wert. 

Del català a l’”oriental”
Una de les últimes polèmi-
ques va tenir lloc a l’escola 
Maria Quintana de Mequi-
nensa (Baix Cinca) durant 
l’entrega de les notes del 
primer trimestre de l’alumnat 
del curs 2014-2015. Els infor-
mes d’avaluació oficials ano-
menaven a l’assignatura de 
llengua catalana com a Llen-
gua oriental. L’AMPA denun-
ciava una situació “aberrant” 
que podria haver afectat la 
titulació dels alumnes. 
Entre els arguments dels pa-
res és que fins aleshores els 
seus fills estudiaven, com una 
cosa normal i estabilitzada, 
un idioma reconegut com és 
el català, i que ara, sense ve-
nir a tom, es trobaven davant 
d’una situació “kafkiana”. 
Una altra mostra, tal com de-
nuncia el Moviment Francolí, 
de l’”eterna situació de no 
normalització de la llengua 
pròpia que ha esdevingut els 
darrers temps en un atac sis-
temàtic, on es nega la filiació 
catalana de la llengua des de 
les pròpies institucions, amb 
la denominació de lapao”.

El ministre 
Wert és 
escollit 

“Enemic del 
català”

El gener de 
2014 el 

Parlament 
rebutja el 

lapao

Moció de la Paeria en suport 
al Moviment Franjolí per la 
Llengua. Sota, el traductor 
Lapao - Català, creat per 
l’empresa DAU Apps. 
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La PAH Lleida treballa de forma pacífica 
per aturar els desnonaments de les famílies 
amb problemes econòmics i, per 
aquesta raó, dóna suport 
activament a la Iniciativa
Legislativa Popular d’habitatge i
contra la pobresa energètica (ILP)

La lluita 
per una 
habitatge   digne
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La lluita 
per una 
habitatge   digne

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Iniciativa Legislativa Po-
pular d’habitatge i contra la 
pobresa energètica (ILP) està 
prenent força en la societat 
catalana, i en especial entre 
la lleidatana. Aquesta va ser 
impulsada per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), l’Aliança contra la Po-
bresa Energètica i l’Observa-
tori DEC per tal que el Parla-
ment aprovi noves polítiques 
d’habitatge i pobresa energè-
tica que facin front a una rea-
litat molt alarmant.
Cal pensar que, des que va 
començar l’any, la PAH Llei-
da ha aconseguit aturar tres 
desnonaments, tots ells du-
rant el mes de març. De fet, 
l’última actuació d’aquestes 
característiques es va produ-
ir a principis de mes, quan es 
va aturar el desnonament de 
l’Aziz Tablelait i la seva famí-
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En les assemble-
es que realitza 
la PAH Lleida es 
relaten casos d’ex-
trema duresa. 
Fotos: Ò. B. / PAH 
Lleida

lia i es va 
començar 
a nego·
ciar amb 
Iberca ja 
un lloguer 
social. A 
més, actu·
alment en 
actiu són entre 
cinquanta i seixan·
ta famílies afectades a 
Lleida i cada setmana arriben 
una mitjana de vuit nous ca·
sos.
Aquestes xifres van en paral·
lel amb les de Catalunya. En 
tot el territori català es produ·
eix una mitjana de cinquanta 
desnonaments diaris i a les 
més de 110.000 execucions 
hipotecàries iniciades des del 
2008 s’ha de sumar la creixen 
problemàtica dels desnona·
ments per impagament de 
lloguer. D’altra banda, a Ca·
talunya hi ha més de 320.000 

famílies que pa·
teixen el que es 

coneix com 
a pobresa 

energèti·
ca, és a dir, 
que no 
p o d e n 
m a n t e ·
nir les 
s e v e s 
l l a r s 

amb una tempera·
tura adequada o 

tenen talls de 
subministra·
ment.
Així, aques·
ta iniciativa 
pretén portar 

al Parlament 
el debat sobre 

la proposta de 
mesures per plan·

tar cara al sobreendeu·
tament, els desnonaments i 
els talls de subministraments 
bàsics. En altres paraules, 
mecanismes que atorguin una 
segona oportunitat a les per·
sones sobreendeutades, cap 
desnonament per a les famí·
lies en execució hipotecària, 
lloguer social per a les perso·
nes en règim de lloguer i en 
risc de desnonament, creació 
d’un parc públic de lloguer i 
accés garantit de subministra·
ments bàsics sense cap tall de 
llum, aigua o gas.
En la lluita pacífica per acon·
seguir·ho està immersa la 
PAH Lleida. D’ençà que va ser 
constituïda el 10 de novem·
bre de 2011 com a decisió 
de la Comissió de Desnona·

ments del 
15·M de 
Lleida i 

de les persones afectades i 
activistes que la componien, 
s’ha convertit en un dels col·
lectius referents tant en el 
Segrià com en la província. 
Actualment, està formada per 
persones amb dificultats per 
pagar la hipoteca o que es 
troben en procés d’execució 
hipotecària i persones solidà·
ries. Antonio Cortada és un 
dels afectats i també un dels 
membres actius en les assem·
blees que es duen a terme, 
amb l’objectiu “d’ajudar a la 
gent”.
La plataforma lleidatana no 
té cap vinculació política i 
pretén ajudar les persones 
que a causa de l’atur o de la 
puja· da dels impostos 
n o poden afrontar el 

pagament de 
la hipoteca, 

sent un mo·
viment as·
sembleari 
que no 
té un 
p o r t a ·
veu ofi·
cial, ja 

que qualsevol membre de la 
comissió pot assumir el rol de 
representant. Així, les accions 
que duen a terme van en con·
sonància amb les decisions 
que prenen els bancs. Encara 
que també és habitual veure 
els seus membres en altres 
accions, com per exemple 
aquest divendres dia 27 al ple 
de la Paeria fent una pressió 
pacífica. “A la PAH Lleida la 
gent arriba enganyada, extor·
sionada i, sobretot, amb men·
tides del banc, que no explica 
tota la veritat sobre la llei hi·
potecària”, remarca Cortada.

Un perfil canviant i divers
En els darrers anys, la crisi ha 
afectat un part molt impor·
tant de la societat. Gent gran, 
joves, famílies, immigrants, 
etc. En certa manera, tothom 
s’ha vist afectat per les con·
juntures econòmiques que 
s’han produït últimament. De 
fet, en les assemblees de se·
guiment de la PAH Lleida, el 
perfil dels assistents és molt 
divers, però tenen com a de·
nominador comú que fins fa 
poc eren de classe treballa·

dora. “Hi ha molta amenaça 
amb la vergonya a la classe 
mitja i, per part del banc, cap 
a la classe baixa de desnona·
ments o deutes perpetus”, 
apunta Cortada. Aquest perfil 
ha variat considerablement, 
ja que primer assistia la gent 
que no podia fer front a la 
seva hipoteca, però posteri·

En aquest 
2015 s’han 
aturat tres 

desnonaments 
a Lleida
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orment van arribar aquelles 
persones que no podien pa-
gar el lloguer i, últimament, ja 
assisteixen persones que es 
veuen en l’obligació d’ocupar 
per tal de poder tenir un habi-
tatge on viure.
Així doncs, la vergonya s’ha 
convertit en una de les prin-
cipals adversitats a l’hora de 
prendre la decisió de fer el 
primer pas per assistir-hi. “La 
classe mitjana, per vergo-
nya, intenta conservar el seu 
habitatge pel que diran i el 
banc aprofita per fer refinan-
çaments llargs”, afegeix. Per 
tant, l’objectiu del col·lectiu 
és que cap desnonat acabi al 
carrer, negociant moratòries 
o lloguers socials. En aquesta 
línia es mostra una de les afec-
tades que també acostuma a 
estar present en les assem-
blees de la PAH Lleida, que 
amaga la seva identitat real 
sota el pseudònim de Maria. 
“Vaig venir per primera vega-
da el passat 20 de desembre 
de 2014. La vergonya és la 

pitjor, ja que jo havia tre-
ballat de cara al públic i 

m’he trobat gent que 
em coneixia”, explica.
De fet, és 
f o n a -
m e n t a l 
que a 
les as-
semble-
es tot-

hom exposi el seu cas per tal 
de poder ser ajudat. “No hem 
d’intentar fer-li veure que 
està equivocada, sinó que li 
hem de suggerir, i per això li 
fem veure que cap casa val el 
sacrifici d’una família. La per-
sona en qüestió explica les 
seves dificultats i li hem de fer 
veure que pagar el deute i no 
menjar és un error, i ella pren 
la decisió de buscar altres fór-
mules”, afegeix Cortada.

La realitat supera la ficció
La participació i la implica-
ció és l’únic requisit que se’ls 
exigeix als assistents a les 
assemblees de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca de 
Lleida. Cada història expli-
cada pels afectats arriba a 
posar els pèls de punta i 
demostren que en nom-
broses ocasions la re-
alitat aconsegueix 
superar la ficció. 
Persones d’avan-
çada edat, amb 
unes pensions mí-

nimes, que 
en el seu 
m o m e n t 

van haver d’assumir els deu-
tes d’algun dels seus fills i, ac-
tualment, no poden fer front 
als pagaments com a conse-
qüència de les clàusules abu-
sives.
Tots ells, testimonis que dei-
xen sense paraules a la resta 
dels presents, sobretot quan 
es pronuncien les paraules 
“hem signat la nos-
tra sentència de 
mort”. La de-
s e s p e r a c i ó 
és màxima, 
pel fet de 
voler com-
plir amb 
els paga-
ments. Si-
lenci escru-
polós durant 
els relats, només 
trencat per aque-
lles persones que volen 
ajudar amb la seva experièn-
cia o els coneixements o pels 
aplaudiments quan l’afectada 

pren una decisió que és con-
siderada encertada.

Cal pensar que la vida 
és capaç de demostrar 

l’altra cara de la mo-
neda quan 
tot va 
de me-
ravella, 
com ve 
sap la 

Maria. “Teníem una situació 
econòmica molt bona, ja que 
entre el meu marit i jo vam 
arribar a guanyar uns 5.000 
euros al mes. Però, final-
ment, ens van embargar un 

dúplex, el pàrquing 
i el traster. En 

deu mesos es 
va acumular 
un deute 
de 12.000 
e u r o s ” , 
explica, i 
c o n f e s s a 
que “és 

molt dur ha-
ver de deixar 

de pagar, però 
es fa per 

necessitat, ja 
que el més impor-
tant és menjar”. 
Així, moltes llàgri-
mes i nits sense 
dormir, perquè “el 
més dur és des-
fer-te de tot allò 
que tens, que vas 

c o m -
prar 
amb 
t a n -
ta il-
lusió 
i que 
pen-
s a -

ves que seria per a tota la 
vida”, afegeix.
Però la situació adversa no 
gira només entorn de l’immo-
ble, sinó que els problemes 
psicològics i emocionals que 
provoca saber que perdràs el 
que és teu per no poder fer 
front al deute. “Els problemes 
psicològics són importants. A 
vegades et sents sola i sense 
suport. Per aquesta raó, la 
PAH Lleida dóna una mica de 
llum i et permet trobar certes 
solucions. Que la gent t’es-
colti, et dediqui un somriure 
o un aplaudiment quan acon-
segueixes, gràcies a la seva 
ajuda, una cosa que et bene-
ficia, és fonamental”, conclou 
la Maria.

Maria relata 
que “el més 

dur és
desfer-te del 

que tens”



Inma
Manso
La subdelegada del Govern busca
alternatives al veto rus, com promoure 
el consum de fruita de Lleida

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

De dalt a baix, la subdelega-
da del Govern a Lleida, Inma 
Manso, recorre el territori 
mostrant el seu ajut i fent 
d’intermediària entre el Go-
vern espanyol i Lleida. Clara 
defensora dels drets de la 
dona, aposta per conscienciar 
la societat perquè les dones 
es creguin iguals que els ho-
mes i orgullosa de ser la pri-
mera dona que ocupa el càr-
rec de subdelegada, creu que 
també ha millorat l’opinió que 
es tenia de la vella glorieta.

ARES VALDÉS
Quina és la millor solució 
per a l’N-240?

INMA MANSO
Podem dir les opcions que 
descartem, com és la d’aug-
mentar el temps de la conces-
sionària de peatges. El 2021 
l’AP-2 passarà a ser gratuïta i, 
per tant, es descarta qualse-
vol opció que sigui allargar el 
temps d’aquesta. S’està fent 
un estudi a nivell de tot Espa-
nya on es demostren els bons 
resultats a l’hora de fer boni-
ficacions als peatges quan hi 
ha una autopista paral·lela a 
una carretera nacional. Això 
ha donat molts bons resultats, 
com al tram fet entre Fraga i 
Alfajarín o a l’N-II a Girona, on 
la sinistralitat ha disminuït un 
73% d’ençà que es va impo-
sar aquesta bonificació. Crec 
que qualsevol solució passa-
ria per aquí, perquè és el que 
s’està fent a la resta de l’Estat 
espanyol.

A. V. 
El desdoblament, llavors, no 
és viable?

I. M. 
Si es dugués a terme el des-
doblament, les obres acaba-
rien quan es deslliurés l’auto-
pista i, per tant, no té massa 
sentit.

A. V. 
Els camioners, però, dema-
nen més bonificacions. Les 
tindran? 

I. M. 
És un tema que encara no està 
tancat. Aquesta, com l’altra, 
són mesures que s’estan estu-
diant en el conjunt d’Espanya. 

A. V. 
Els alcaldes es volien reunir 
amb el Ministeri de Foment 
per arribar a una solució. Hi 
participaràs?

I. M. 
Estic en constant contacte 
amb Foment i, per tant, faig 
arribar totes les inquietuds 
del territori. No tinc cap in-
convenient a acompanyar-los. 
Però cal recordar que l’N-240 
no és un tram de concentració 
d’accidents, és més, a la pro-
víncia de Lleida, per sort, no 
tenim cap punt negre en car-
reteres de l’Estat. No obstant 
això, la C-13 sí que té un tram 
de concentració  d’accidents. 
És una carretera que no està 
gestionada per Foment i, per 
tant, sí que podrien anar a 
parlar per pal·liar aquesta si-
tuació.

A. V.
El nombre de contraban de 
tabac a la duana de Farga 
de Moles ha augmentat?

I. M. 
Sí, pel que fa a les últimes 
dades del 2014 el contraban 
de tabac va augmentar, a di-
ferència del de divises, que va 
disminuir. L’augment de tabac 
va ser principalment perquè 
va haver-hi unes operacions 
de gran volum. Estem par-
lant d’un contenidor al port 
de Barcelona de tabac, que 
va representar la meitat de 
tot el requisat. Això va 
fer que els números 
quedessin desdi-
buixats, però si 
traiem dues o 
tres intervenci-
ons molt grans, 
el contraban de 
tabac està igual 
que l’any ante-
rior. I quant a les 
divises, hi ha hagut 
una disminució del 
50%.

A. V. 
Però es diu que el nombre 
de divises procedents d’An-
dorra s’ha triplicat per la cri-
si bancària...

I. M. 
Sí, hi ha hagut un in-
crement del nombre 
de divises durant 
aquests dies, que 
temporalment co-
incideix amb la crisi 
econòmica andorra-
na. No podem descar-

tar que una 
c o s a 

s i g u i 

No podem 
esperar que 
el veto rus 

marxi

Desdoblar 
la carretera 
N-240 no té 
massa sentit

Ens hem de 
creure iguals 

que els 
homes
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Inma Orgullosa d’haver 
aconseguit que la dua-
na d’Edullesa ampliés 
l’horari d’exportacions 
a la tarda i als dissabtes 
al matí, torna a presidir 
el mateix projecte amb 
l’objectiu que és man-
tingui com ara

conseqüència de l’altra, però 
tampoc tenim la seguretat 
que sigui així. S’han fet els 
mateixos controls, però ara la 
policia és més exhaustiva amb 
el control de tabac, ja que 
també s’hi troben divises en 
aquests operatius.

A. V.
Sempre ha estat Andorra un 
punt d’entrada de diners?

I. M. 
No, justament el contrari. Fa 
uns anys era sortida de diners. 
La situació ha canviat princi-
palment per la crisi econò-
mica. Ara aquells que havien 
sortit fora necessiten una li-
quiditat de diners, que ha fet 
que el procés s’inverteixi. Tot 

i així, segurament a causa de 
la millora de la situació econò-
mica, els diners que es deco-
misen ha disminuït un 50% el 
2014.

A. V. 
Què suposa que el sector 
de la fruita alerti que un any 
més de crisi arruïnarà 25.000 
llocs de treball?

I. M. 
A la comissió agrària que va 
tenir lloc l’altre dia, ningú es 
va atrevir a assegurar com 
aniria la campanya de fruita 
d’aquest any ni si hi haurà la 
crisi de preus que hi ha ha-
gut durant el 2014. Hem de 
dir que el preu de la fruita ja 
havia caigut abans de la crisi 
russa i el que va fer aquesta va 
ser agreujar el problema, però 
és important saber com aniran 
els preus. Tot i que és massa 
aviat, els sectors sí que diuen 
que si es produeix una situa-
ció com la de l’any passat es 
podria ocasionar tota aquesta 
problemàtica dins el sector.

A. V. 
Quins són els ajuts que dóna 
el Ministeri d’Ocupació per 
a les campanyes agrícoles 
d’aquesta temporada?

I. M. 
Respecte als anys anteriors 
s’han incrementat un 18% les 
ajudes, en concret el pres-
supost ascendeix a 783.252 
euros. Aquests ajuts, desti-
nats a les associacions agrà-

La subdelegada 
del Govern a Llei-
da, Inma Manso.
Fotos: Judit Gó-
mez
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ries i als sindicats, són per la 
contractació, per la visita als 
allotjaments i per assessorar 
de manera laboral als treba-
lladors. I dins dels ajuts de 
fluxos migratoris hi ha un ajut 
perquè aquest assessorament 
sociolaboral també el puguin 
demanar els ajuntaments, 
però, malauradament, no el 
demana cap. L’any passat no-
més va haver-hi un ajuntament 
de fora de Catalunya que el va 
demanar, hi havia un fons de 
50.000 euros i només es van 
atorgar 5.000 euros. Així que 
faig una crida als ajuntaments 
de Lleida perquè ho demanin.

A. V. 
Quantes persones en situa-
ció d’atur es poden benefici-
ar de la nova campanya de 
fruita?

I. M. 
Si és com la campanya de 
l’any passat, molts. En el sec-
tor hi ha més de 2.000 per-
sones aturades i durant les 
èpoques de campanya for-
ta podem baixar fins als 500 
aturats. En concret, al juliol hi 
havia 632 persones a l’atur, i 
a l’octubre, que és l’època de 
més aturats, 2.135. Podríem 
dir que gairebé hi ha un atur 
tècnic en l’època en què la 
campanya està en el seu punt 
àlgid. Per això és tan impor-
tant a Lleida, perquè moltes 
de les persones que estan a 
l’atur deixen de cobrar el sub-
sidi i això és beneficiós per a 
tots, perquè troben feina i així 
les arques de l’Estat hem de 
pagar menys subsidis i podem 
dedicar els diners a altres co-
ses.

A. V. 
Però moltes d’aquestes 
contractacions són a immi-
grants...

I. M. 
D’ençà que sóc subdelegada, 
el nombre d’estrangers tre-
ballant a la fruita ha disminuït 
dràsticament un 50%. Un dels 
meus objectius era que, tenint 
en compte la situació laboral 
del país, era absurd que es 
portés gent de fora. Els immi-
grants que hi ha ara treballant 
és perquè hi havien estat du-
rant dues campanyes anteriors 
i, per tant, tenien dret a venir. 
Però no en tenen aquells que 
vénen per primera vegada. 
I els que venen només podi-
en estar durant nou mesos i 
ara durant set. Intentem que 
cada vegada vinguin menys 
persones de fora, i quant a les 
persones que es contracten 

d’aquí, són estran-
geres o persones 
que tenen la 
nacionalitat 
espanyola, 
però d’ori-
gen es-
tranger. 

A. V. 
El veto rus 
continuarà?

I. M. 
El més segur és 
que sí. Els agricultors 
demanen que s’intervingui 
el mercat, però són coses que 
no es poden fer dins d’una co-
munitat econòmica europea. 
Però amb la nova Llei de la ca-
dena alimentària, les contrac-
tacions tindran un preu, i crec 
que aquesta serà una mesura 
positiva per al sector, per-
què així els agricultors, quan 
venguin, sabran a quin preu. 
Aquesta llei no serà la solució, 
però posarà eines per aconse-
guir superar la crisi dels preus. 
Una altra de les mesures im-
portants és fer una campanya 
de conscienciació perquè la 
gent mengi fruita de Lleida. 
Tenim 47 milions de persones 
que poden consumir fruita, 
així que no tot passa per ex-
portar a Rússia.  No podem 
esperar que el treguin, hem 
de ser una mica proactius, i 
des del Govern es fan mesu-
res perquè es consumeixi més 
fruita local.

A. V. 
S’han buscat nous països per 
exportar?

I. M. 
Sí, però és complicat, un mer-
cat de treball no s’obre d’un 
dia per a un altre i s’han de 
fer convenis a través de re-
lacions exteriors i relacions 
comercials perquè coneguin 
la nostra fruita i vegin que és 
de qualitat. Exportar a Rússia, 
per exemple,  va costar més 
de deu anys de treball. Obrir 
mercats és una solució, però 
no a curt termini.

A. V. 
Es premia d’alguna forma 
la fruita de Lleida per incre-
mentar justament aquest 
consum?

I. M. 
No, no hi ha cap ajuda, i més 
si formem part de la comuni-
tat econòmica europea. S’aju-
da el sector en general. El rè-
gim de fruites i hortalisses té 
uns beneficis molt importants 
per tot el que seria millorar en 

qualitat   i   innova-
ció.   Hi   ha molts ajuts de-
dicats a millorar les càmeres 
frigorífiques, per exemple, o 
les màquines que destrien la 
fruita. Aquestes iniciatives es-
tan encaminades a millorar la 
competitivitat i la qualitat dels 
nostres productes.

A. V. 
Es continuarà mantenint 
l’horari de la duana d’Edulle-
sa a la tarda i als dissabtes 
al matí?

I. M. 
Ho estem intentant mantenir 
i crec que ho aconseguirem, 
perquè el resultat ha estat 
molt positiu. D’ençà que es 
va ampliar l’horari, s’ha dupli-
cat el nombre d’exportacions. 
Edullesa és  important per als 
nostres agricultors, perquè és 
on es fa el certificat fitosani-
tari per a les exportacions. 
Quan jo vaig arribar, una de 
les reivindicacions del sector 
era que aquestes exportaci-
ons es poguessin fer a la tar-
da i els dissabtes al matí. I ho 
vaig aconseguir. 

A. V. 
Últimament s’han detectat 
diversos casos de frau en 
empreses...

I. M. 
Sí, vam posar en marxa una 
campanya, ja que un dels ob-
jectius de la Subdelegació  és 
controlar el frau. Es va veure 
que hi havia diverses autorit-
zacions que ja havien estat 
concedides i podien haver 
estat obtingudes de mane-
ra fraudulenta. Es van obrir 
106 expedients, dels quals 
93 eren fraudulents. 68 eren 
contractes falsos o tenien ab-
sències prolongades del país 
o eren gent amb condemnes. 
25 contractes es van revocar 
tenint en compte el règim 
comunitari, que significa que 
eren parelles de fet fraudulen-
tes. 

A. V.
Quines són les mesures que 
s’han posat en marxa per de-
tectar aquests casos?

I. M. 
Pel que fa a les parelles de 
fet,  s’han fet controls als 
ajuntaments, ja que l’únic que 
han de fer és inscriure’s en un 
consistori. Principalment és la 
Policia Nacional la que s’en-
carrega de fer entrevistes per 
veure si aquestes persones es 
coneixen. I en el cas de les 
empreses fictícies, ens n’as-
sabentem quan les empreses 
donen d’alta als treballadors i 
després no paguen les cotit-
zacions.

A. V. 
Quines sinergies existeixen 
amb l’Ajuntament de Lleida, 
la Diputació de Lleida i la 
Delegació del Govern de la 
Generalitat?

I. M. 
Totes les que són institucio-
nals. Hi ha molt bona relació. 
Amb el delegat de la Genera-
litat, per exemple, ens reunim 
periòdicament per tractar te-
mes que puguin ser d’interès 
per als ciutadans de Lleida.

A. V. 
I amb la resta d’ajuntaments 
del territori?

I. M. 
D’ençà que sóc subdelegada 
he tingut més de 130 reunions 
amb els ajuntaments. Princi-
palment demanen l’1,5% de 
l’IVA cultural. És un conveni 
que es produeix entre el Mi-
nisteri de Foment i el de Cul-
tura. Abans els ajuntaments 
demanaven quan volien un 
ajut per arreglar alguna cosa, 
com podia ser l’església de la 
localitat. Ara s’ha normalitzat i 
des del Govern es va dir que 
es faria un nou conveni i que 
seria com una convocatòria 
d’ajuts normals que sortirà al 
BOE. Ara tots aquests ajun-
taments vénen a portar-me 
el seu projecte, me l’expli-
quen i em diuen que és molt 
important que es dugi a ter-
me. Molts d’ells presenten el 
projecte a Madrid a través de 
la Subdelegació i els assesso-
rem perquè tinguin el major 
èxit possible, ja que la meva 
tasca és que vingui la major 
quantitat de diners possibles 
a Lleida. Molts d’ells tenen 
la gentilesa de convidar-me 
a veure els projectes in situ i  
amablement hi vaig. Em moc 
molt pel territori perquè a la 
gent li agrada que siguis pro-

per i estiguis al cantó dels 
seus problemes i no només 
des del despatx. Jo sé que ho 
agraeixen molt.

A. V. 
Per alguna cosa més?

I. M. 
També vénen a demanar ca-
mins, perquè tenim molts 
programes de desenvolupa-
ment rural que depenen del 
Ministeri d’Agricultura. Hi ha 
camins rurals que estan en 
males condicions, com ara el 
d’Espluga Calva o el d’Omells 
de Na Gaia. Fem fotos, les 
enviem a Madrid i els donem 
suport.

Passem de 
2.000 a 500 
aturats amb 

la fruita
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A. V. 
I per les pedregades?

I. M. 
Sí, va ser una de les reunions 
més importants que vaig tenir 
amb les associacions agràri-
es. Amb l’última pedregada, 
la Generalitat de Catalunya 
es va descuidar incloure nou 
pobles de Lleida per tal de 
rebre els ajuts corresponents, 
i com que Agroseguro depèn 
de l’Estat, vaig fer les gestions 
necessàries per demanar que 
revisessin els casos. Finalment 
es van incloure cinc dels nou 
pobles. Quan ha passat una 
pedregada, l’any següent hi 
ha una reducció de mòduls, 
la qual cosa significa que  han 
de pagar menys impostos de 

l’IRPF. 

A. V. 
Quin és el paper de Lleida en 
l’Estat espanyol?

I. M. 
Se’ns veu com una província 
principalment agrícola amb 
una indústria agroalimentà-
ria potent. Es podria dir que 
som el rebost de Catalunya. 
És més, amb el Ministeri que 
tinc més contacte i conec més 
gent és el d’Agricultura. Ells 
tenen la imatge que nosal-
tres donem, i com sóc l’única 
representant del Govern a la 
província, els truco principal-
ment per temes agrícoles. 
D’altra banda, veuen el gran 
potencial turístic que té la 

No faig 
valoracions 
polítiques, 
sóc gestora

Lleida es 
veu com el 
rebost de 
Catalunya

zona.
Es queden 
b o c a b a -
dats amb 
els pai-
s a t g e s 
tan bonics 
que tenim 
al Pirineu i 
P re p i r i n e u , 
així que també 
ens veuen com 
una potència turística 
important. 

A. V. 
Què va passar en el cas dels 
paradors nacionals del terri-
tori?

I. M. 
En el seu moment no eren sufi-
cientment viables econòmica-

ment parlant i s’havia decidit 
tancar-los durant cinc mesos. 
Al final vam aconseguir que es 
tanquessin únicament quaran-
ta dies perquè els treballadors 
poguessin fer vacances i que, 
a més, fos alternatiu i que, per 
tant, sempre hi hagués un pa-
rador obert a la província de 
Lleida.

A. V. 
Què passarà a les eleccions 
anticipades a la Generalitat 
de Catalunya?

I. M. 
No faig valoracions polítiques, 
només parlo de la gestió del 
Govern. Tot això que ho di-
guin els diputats i els polítics. 
No sóc la persona adequada, 
perquè principalment sóc una 
gestora.

A. V. 
Ets la primera dona que ocu-
pa el càrrec de subdelegada 
del Govern. Què significa 
per a tu?

I. M. 
El trencament d’una barre-
ra importantíssima. Sóc una 
ferma lluitadora dels drets 
de tots, tant de dones com 
d’homes. No sóc feminista, 
però lluito per la igualtat i que 
hi hagi una dona després de 
tants homes, per a mi, és un 
triomf per la igualtat de gè-
nere.

A. V.
Però hi continua havent molt 
poques dones al davant de 
les institucions...

I. M. 
Molt poques. En les 

reunions que 
assisteixo, 

tots són 
homes. 

Si co-

m e n -
céss im 
a contar 
autoritats, 
jo sóc dins 
del rang la 
quarta i. per supo-

sat. els anteriors i els de des-
prés són homes. Quan volem 
arribar a certs nivells, per a 
les dones és difícil accedir-hi, 
i això que quan se surt de la 
universitat hi ha més dones ti-
tulades que homes. Crec que 
les lleis ja ens emparen, però 
fa falta un posicionament de 
la societat. Una de les coses 
més importants que defen-
so és que la societat estigui 
conscienciada i que dones i 
homes també estiguin consci-
enciats. Fa falta que les dones 
ens creguem que podem ser 
iguals que els homes quant 
a drets. Moltes vegades som 
nosaltres mateixes les que 
diem que ens quedem a casa 
quan el nen està malalt, i això 
no pot ser. 

A. V. 
Quin és el projecte del qual 
et sents més orgullosa d’en-
çà que ets subdelegada del 
Govern?

I. M. 
Particularment per la duana 
d’Edullesa, perquè Lleida és 
agrícola i perquè era una re-
ivindicació de més de vint 
anys. I en aquests moments 
és important perquè les em-
preses que millor surten de la 
crisi són les que exporten. I en 
l’àmbit general, per visualitzar 
l’acció del Govern d’Espanya 
a la província de Lleida. 
Fins ara no s’estava fent un 
esforç suficient i la imatge que 
havia de la Subdelegació era 
el d’una vella glorieta que hi 
havia quedat de temps enre-
re. I ara mateix em sento molt 
orgullosa, perquè la gent veu 
que des de la Subdelegació 
es treballa i que es pot ajudar 
les persones.

A. V. 
Quins són les teves aspiraci-
ons polítiques?

I. M. 
Penso que en la política un 

està de pas i no m’he de 
dedicar a la política. 

Ara és un mo-
ment en què 

jo crec que 
puc apor-
tar coses, 
però no 
em plan-
tejo més 
que ser-
vir men-

tre sigui 
útil. Així 

que el temps 
dirà. No em 

preocupa.
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Un accident mentre 
competia el 2007 li 
va provocar una lesió 
medul·lar que el va 
deixar en una cadira 
de rodes, però el pilot 
d’Oliana ha demostrat 
que davant de les 
adversitats s’ha 
de seguir lluitant 

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La vida ens posa obstacles 
en el camí, els quals poden 
provocar que caiguem i que, 
per tant, ens obliguen a ai-
xecar-nos per continuar cap 
endavant. Això bé ho sap el 
pilot d’Oliana Isidre Esteve. 
L’any 2007, quan estava en el 
seu millor moment professio-
nal, va patir un accident que 
el va deixar en una cadira de 
rodes, però lluny d’enfons-
ar-se va saber fer front a les 

Isidre Esteve, molt més 
que un pilot

El somriure 
d’Isidre Es-
teve, que va 
captivar el 
Dakar, no s’ha 
perdut.
Fotos: F. I. E.

adversitats.
El lleidatà s’ha convertit en un 
exemple a seguir per moltes 
persones. La Fundació Isidre 
Esteve ha esdevingut en un 
punt de referència, ja que té 
l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de les persones 
amb discapacitat física o mo-
bilitat reduïda, tenint l’esport 
com una eina de motivació i 
superació, a més de contribu-
ir a la investigació mèdica en-
torn de la lesió medul·lar.
“Mai en la vida havia pen-
sat fer una fundació, però 
després dels entrebancs sor-
geixen idees, com el Centre 

Pont i el coixí intel·ligent. La 
gent del meu costat em va 
animar, ja que no entenia per 
què quan els donaven d’alta 
després de la rehabilitació les 
persones no estaven anima-
des”, explica Isidre Esteve.
D’aquesta manera, la Funda-
ció Isidre Esteve es va mate-
rialitzar, a partir de gener de 
2011, en l’eina ideal per tal 
que els projectes arribin i tin-
guessin continuïtat, “malgrat 
que no va ser fàcil, perquè 
tot era nou”. De fet, fruit de 
les experiències neix l’entitat. 
“Detectem els problemes i els 
inconvenients que pateixen 
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Isidre Esteve, molt més 
que un pilot
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La Fundació 
permet que els 

projectes 
tinguin una 
continuïtat

els discapacitats i pensem 
que podem oferir algu·
na cosa”, matisa.
Davant d’això, Isi·
dre Esteve mostra 
la seva modèstia. 
“No pretenc ser 
un exemple. Amb 
l’ajuda de la gent he 
aconseguit fer reali·
tat projectes dels qual 
estic convençut que po·
den aportar una millor qua·
litat de vida a les persones 
amb discapacitat”.

Idees fetes realitat 
Aquelles idees inicials van 
acabar esdevenint una reali·
tat. El Centre Pont és un es·
pai amb material d’entrena·
ment i personal especialitzat 
on les persones amb una dis·
capacitat física o problemes 
de mobilitat reduïda poden 
anar durant un període de 
temps determinat per apren·
dre a realitzar un programa 
d’entrenament personalitzat 
que pugui tenir continuïtat 
en qualsevol gimnàs. S’ha de 
tenir present que realitzar una 
activitat física adequada redu·
eix el percentatge de malalti·
es, depressions o fracàs en la 
socialització de les persones 
amb una discapacitat física, a 
més de millorar l’autoestima i 
l’autonomia.
Moltes de les persones que hi 
van han patit una lesió medul·
lar, la qual no té millora, però 
el que sí que es pot fer és po·
sar en valor les seves capaci·
tats a través d’una rutina físi·
ca, ja que “totes les persones 
tenen unes capacitats que es 
poden millorar”, argumen·
ta Isidre Esteve. Per aquesta 
raó, s’acull nombrosos casos, 
molts d’ells dramàtics, en els 
quals també es pretén que re·
cuperin el somriure, “perquè 
tenen capacitat per fer mol·
tes coses”.
D’altra banda, una idea tam·
bé feta realitat és el coixí 
intel·ligent. Ens hem de re·
muntar en el temps per en·
tendre com va néixer. Des·
prés del greu accident el 
2007, Isidre Esteve va tornar 
al Dakar, en terres sud·ame·
ricanes, el 2009 en cotxes. 
Les llagues que la seva parti·
cipació li va provocar van fer 
que estigués un any i mig fora 
d’activitat, tombat, esperant 
que el teixit muscular es recu·
perés. “En certa manera, vaig 
patir un aïllament social i, per 
això, vaig pensar a fer alguna 
cosa”, recorda el d’Oliana. 
Arran d’això, a mitjans de 
2011 neix aquest projecte per 
tal d’arribar a les persones 

que han d’estar moltes hores 
assegudes. “Crec que és una 
revolució. Ja existeixen coi·
xins, però només et permet 
en estar assegut unes vuit ho·
res i després has de descan·
sar una o dues hores. Amb el 
coixí intel·ligent es pot estar 
unes setze hores assegut”, in·
forma.
Des de la Fundació Isidre Es·
teve també es va impulsar la 
Trans·Olianenca amb la inten·
ció dur a terme unes jornades 
d’esport inclusiu. Però aquest 
2015 no es podrà dur a terme 
a la localitat lleidatana d’Olia·
na, “perquè estem en un mo·
ment difícil per les instituci·
ons i les empreses privades”. 
Però això no és el final, ja que 
sí que es realitzarà a Vigo. 
“L’esport ha de ser inclusiu i 
una excel·lent manera d’inte·
gració. La normalització ha de 
ser possible”, remarca.
Cal esmentar que la societat 
està donant passes cap enda·
vant per normalitzar i integrar 
a les persones amb una disca·
pacitat física, tot i que encara 
queda un llarg camí per recór·
rer. “Encara no vivim en una 
situació com la que ens agra·
daria a nosaltres, però crec 
que tothom mira cap enda·
vant i s’estan fent progressos 
per aconseguir una normalit·
zació. Entre tots ho 
hem d’aconse·
guir”, reconeix 
Isidre Esteve.

S e m p r e 
s’és pilot
En el re·
cord del 
molts afi·
cionats al 
motor encara 
perdura aquell 

final de març de 2007, quan 
Isidre Esteve va patir una greu 
caiguda en la Baja Almanzora. 
Va ser traslladat en helicòpter 
a l’Hospital de Torrecárdenas 
(Almeria), on se li va diagnos·
ticar fractura a les vértebres 
T7 i T8 amb lesió medul·lar 
aguda.
Durant la disputa del II Ra·
lly TT Ramblas de Huércal 
Overa, prova inaugural del 
Campeonato de España Rally 
Todo Terreno, el pilot lleidatà 

va perdre el control 
de la seva moto 

en la traçada 
d’una corba i 

va caure. Va 
ser traslla·
dat imme·
diatament 
a l’hospital 

amb un fort 
cop a l’es·

quena. “És un 
moment molt 

El pilot d’Oliana 
manté el seu es-
perit competitiu, 
la qual cosa el va 
portar a aconse-
guir nombrosos 
èxits. Fotos: F. I. E.

“Penses que 
no passarà 

mai i no estàs 
preparat per 
un accident”

difícil. Creus que no passarà 
mai i arriba sense trucar a la 
porta, de manera inesperada. 
No estàs preparat per una 
cosa així”, explica Isidre Este·
ve, que per l’accident va per·
dre la sensibilitat de cintura 
cap avall.
El català estava en un gran 
moment, sent tot un veterà, 
amb deu participacions al Da·
kar, i en la seva última aven·
tura africana va ser l’espa·
nyol millor classificat. També 
va quedar per a la posteritat 
l’edició de 2006, quan va per·
dre la seva millor oportunitat 
de guanyar la prova sahariana 
en caure. “Després de l’acci·
dent que em va deixar en una 
cadira de rodes, vaig tenir la 
sort de tenir molta gent al 
meu costat, com per exemple 
la meva parella, la família, els 
amics i la fàbrica amb la qual 
competia. Tots em van ajudar 
a tirar endavant i això va ser 

el més important per avançar 
cap a la normalització vincula·
da a l’esport i fer el que més 
m’agradava”, argumenta.
Davant d’aquesta situació 
està el dubte de si la vida el 
va posar a prova o li va donar 
una segona oportunitat. “Em 
plantejo si la vida m’ha donat 
una segona oportunitat o, en 
realitat, em va posar a pro·
va. És cert que la lesió em va 
comportar una sèrie d’incon·
venients, però des d’un bon 
principi vaig voler continuar 
vinculat a l’esport i fer el que 
més m’agrada”.
Tot i així, malgrat mantenir 
sempre el seu somriure, tam·
bé hi ha hagut llàgrimes. “Hi 
ha hagut moments molt durs. 
Seria erroni pensar que no hi 
ha hagut un canvi, perquè si 
no m’hagués lesionat hauria 
continuat anant en moto es·
tant al capdavant. Però arran 
d’això vaig pensar que po·
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El Centre Pont, com es 
pot comprovar en la 
imatge inferior, s’ha con-
vertit en un bon espai de 
referència per a les per-
sones que pateixen una 
discapacitat física.
Fotos: F. I. E.

dia fer altres coses, veient un 
costat positiu”, indica el pilot 
lleidatà.
Efectivament, davant d’un 
cop tan dur de la vida és di-
fícil trobar solucions. “No és 
fàcil assumir el que t’ha pas-
sat, però la vida continua i ha-
via de fer el que més m’agra-
da, que és competir amb els 
companys de tota la vida. Per 
això, l’esport serveix com una 

eina integrado-
ra”, remarca. 
Tampoc va 
ser fàcil, 
en els pri-
mers mo-
ments, no 
quedar-se 
de braços 
plegats i, 
per això, no-
més el compro-
mís pot fer possible 
tirar cap endavant: “L’úl-
tim que s’ha de fer a la vida 
és tirar la tovallola, perquè hi 
ha mil coses per fer, encara 
que sigui de manera diferent. 
L’objectiu de lluitar sempre es 
manté”.

Ambició guanyadora
El que està ben clar és que 
a ambició ningú guanyarà a 
Isidre Esteve. En aquest 2015 
s’ha marcat el repte de lluitar 
pel títol del Campeonato de 
España de Rally Todo Terreno, 
amb Chema Villalobos com a 
copilot i el seu buggy. “Quan 
anava en moto lluitava per es-
tar davant. Ara estic gaudint 
i ser discapacitat físic no serà 
un impediment per estar al 
capdavant de la classificació, 
ja que pretenc fer el que més 

m’agrada”, asse-
nyala.

Va ser l’any 2012 
quan va tor-
nar a pujar-se 
a un cotxe de 
competició de 
manera oficial 

per participar 
en una cita gran: 

“Em feia il·lusió 
tornar, comprovar si 

era competitiu amb el 
buggy i estava segur”. Però 
no va ser fàcil retrobar-se amb 
velles sensacions i trobar un 
equip competitiu que ho fes 
possible. De fet, l’any 2009 va 
tornar al Dakar, encara que en 
terres sud-americanes, i la va 
acabar en el lloc 71: “La lesió 
es va produir el 2007 i esta-
va molt recent. Però va sorgir 
l’oportunitat i vaig veure que 
no suposaria cap problema, 
malgrat les llagues que em 
van sortir després. Però tot-
hom té un esperit de compe-
tició i no cal anar a un mundial 
per tenir-ho”.
En la seva ment també està 
una data i una gran cita: Da-
kar 2017. L’objectiu és ser 
competitiu. “Vull fer-ho bé. 
Afrontaré el repte com qual-
sevol altre pilot. Participar 

sent discapacitat no és un 
fet extraordinari i si vaig amb 
aquesta mentalitat estaré 
equivocat. Sóc com qualse-
vol altre esportista que esta-
rà present i que buscarà per 
fer-ho el millor possible”, re-
calca. Sobretot, el suport de 
la família és important, la qual 
sempre ha estat al seu voltant 
i l’ha vist il·lusionar-se, gau-
dir i patir amb el món de la 
competició. Sense oblidar-se 
de Lleida, que li va brindar 
la possibilitat el 1998 d’anar 
al Dakar i durant quatre anys 
participar amb les garanties 
i amb el suport quan va arri-
bar l’equip competitiu amb el 
qual qualsevol pilot somia. Ni 
tampoc d’Oliana, la seva loca-
litat natal, on viu i és un més 
dels veïns d’una localitat que 
sempre ha estat al seu costat.
En definitiva, l’esportista Isi-
dre Esteve és l’excel·lent 
exemple que s’ha de conti-
nuar lluitant per fer allò que 
t’agrada i superar els obsta-
cles que hi ha pel camí, ja que 
les recompenses en forma de 
satisfacció són inexplicables: 
“Cadascú té les seves fites i 
reptes a superar”.

“Afrontaré el 
repte del 

Dakar 2017 
com la resta 

de pilots”

www.onixseguros.es

Esta promoción se une a la oferta de un 10% de descuento durante el primer año de seguro a todos los nuevos clientes

Onyx Seguros vuelve a colaborar, un año más, con el piloto de rallies 

Isidre Esteve como patrocinador de su equipo durante su participación 

en el Campeonato de España de Rally Todo Terreno 2015

Onyx Seguros, marca desarrollada para Internet por MGS Seguros

Nueva campaña promocional para todos aquellos 

nuevos clientes de sus seguros de Hogar o Automóviles
ofrece más de 445 propuestas de ocio con cupones descuento que pueden 
llegar a ahorrar hasta 16.000 euros para actividades como experiencias de 
aventura, estancias en hoteles, masajes y tratamientos de belleza durante 2015.

regala 
1 año de ocio 
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L’ocupació per Setmana Santa a Lleida es 
preveu amb un 80% d’ocupació en hotels
i turisme rural i els destins europeus es
posicionen per davant dels caribenys

La gran evasió
de Setmana Santa
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El món ens espera. Redes-
cobrir nous continents, nous 
paisatges, noves sensacions, 
noves aficions i inclús nous 
sentiments és sinònim de des-
cobrir món, i més si aquest 
ens espera amb els braços 
oberts. No fa falta viatjar a 
l’altra banda del món per pas-
sar uns bons dies de vacan-
ces, només cal que mirem al 
nostre entorn per descobrir 

veritables meravelles que res-
ten allà, immòbils, esperant 
que algú les trepitgi. I no hi 
ha millor espai que el que ofe-
reix el Pirineu lleidatà amb les 
pistes d’esquí, que encara ro-
manen obertes, les cases ru-
rals i la gran possibilitat d’ex-
cursions que ofereixen, així 
com  els diferents pols turís-
tics del territori com el Con-
gost de Mont-rebei, el Cen-
tre d’Observació de l’Univers 
del Montsec, l’Estany d’Ivars 
i Vila-sana o el Parc Nacional 
de Catalunya d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. Les 

vacances de Setmana Santa 
poden ser una bona oportu-
nitat per endinsar-se en la na-
tura, i per aquest motiu s’es-
pera que l’ocupació a Lleida 
superi el 80% en hotels i tu-
risme rural, “si el temps ens 
ho permet”.  Així de satisfet 
es mostra el Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Llei-
da, que augura que les dates, 
sumades a la quantitat de neu 
al Pirineu que encara hi ha, 
han fet que els dos sectors 
potents del turisme a la zona 
s’hagin unit i molts turistes 
hagin decidit anar a la munta-

nya en lloc d’apropar-se a la 
platja. De la mateixa  manera 
opina l’agència lleidatana Il-
trida Viatges, que a causa del 
gran volum d’ofertes i les pre-
visions climatològiques, les 
destinacions costaneres han 
quedat al marge a l’espera 
de l’estiu. Tot i així, el que ha 
pogut ha posat rumb a Rivie-
ra Maya, i en uns dies gaudirà 
del bon temps i les platges 
caribenyes. 

Neu a la primavera
Les estacions d’esquí, com 
la de Baqueira Beret, amb 

Una Santa 
blanca, cosmopolita 
i d’última hora
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gruixos superior als 3 metres 
i 146 km de pistes obertes, 
continuaran a ple rendiment 
per Setmana Santa amb totes 
les instal·lacions en funciona-
ment. Les nevades dels últims 
dies garanteixen unes bones 
jornades d’esquí i snowbo-
ard, de manera que les àrees 
de l’estació de la Vall d’Aran 
continuaran obertes fins al 
12 d’abril. Per aquest motiu, 
descobrir les estacions d’es-
quí a la primavera pot ser una 
bona elecció per relaxar-se 
i conèixer esports de neu o 
senzillament per gaudir del 
sol primaveral a les terrasses. 
A banda, la majoria d’estaci-
ons disposen d’un ampli pro-
grama d’activitats com cami-
nades, música, projeccions i 
exposicions que, acompanya-
des d’una bona restauració, 
fan de la vetllada un encant. 

Les cases rurals, al 80% 
d’ocupació
Però, si la neu no és el que un 

busca i prefereix endinsar-se 
en la natura més viva, els es-
ports d’aventura poden ser 
una experiència turística. Els 
Pirineus de Lleida són consi-
derats líders a l’Estat espanyol 
en esports d’aventura,  on es 
pot practicar ràfting, 
escalada, el caiac, 
s e n d e r i s m e , 
parapent, ala 
de pendent, 
p i r a g ü i s -
me, BTT i 
passejos a 
cavall, en-
tre d’altres. 
Per aquest 
motiu, la Set-
mana Santa és 
una de les èpoques 
preferides pels amants del 
turisme rural. Segons la Fe-
deració de Turisme Rural de 
les Terres de Lleida, s’espera 
una previsió que pot superar 
el 80% amb les reserves d’úl-
tima hora. “Esperem una molt 
bona Setmana Santa, millor 

que la de 
l’any passat”, garan-

teix el seu president, Josep 
Lluís Farrero. El 2014 l’ocupa-
ció a les cases rurals va arribar 
al 85% en alguns punts i fins i 
tot al 90% a la Segarra i l’Alt 
Urgell. El gran volum de gent 
s’espera del 3 al 6 d’abril, 

aprofitant que el divendres i 
el dilluns a Catalunya és festa. 
Per aquest motiu, la majoria 
de turistes provenen del ter-
ritori català. 

Paquets turístics d’hotel 
més activitats 

Per atreure el 
màxim volum 

de clients 
possibles, 
els hotels 
es rein-
venten i 
ofereixen 
p a q u e t s 

t u r í s t i c s 
que inclouen 

estada més ac-
tivitats. És l’ofer-

ta amb què sorprèn 
l’Hotel Terradets, situat entre 
l’embassament  de Terradets i 
la serra del Montsec, a la car-
retera de Balaguer direcció 
Tremp. Amb un 55% d’ocu-
pació, s’espera que el cap de 
setmana del 3 d’abril s’incre-
menti fins al 70%. “Si el bon 
temps acompanya, tenim tot 
tipus d’activitats a l’aire lliure, 
tant per al públic familiar com 
per a les parelles”, informa la 
seva directora, l’Alba Serra. 
Per 189,50 euros, l’Hotel Ter-
radets ofereix estada de tres 
dies amb esmorzar inclòs i un 
conjunt d’activitats que con-
sisteixen a  observar les estre-
lles des de l’Starlight, excur-
sió guiada al Mont-rebei amb 
pícnic, rutes amb e-bike per 
descobrir l’entorn amb pos-
sibilitat de visitar una bode-
ga de tast de vins, visita a les 
tendes del museu de Salàs de 
Pallars, on es podrà reviure la 
història a través  del temps, 
i descomptes en restauració 
per gaudir de la gastrono-
mia pallaresa. A banda, per al 
públic familiar hi ha una ofer-
ta especial de tres dies que 

inclou habitacions triples o 
quàdruples, esmorzar, minio-
limpíades més descobriment 
de l’hort i la granja de Terra-
dets, taller de cuina infantil, 
visita al Parc Astronòmic del 
Montsec, jocs infantils i vals 
de descompte per gaudir de 
la gastronomia del Pallars per 
379 euros (2 adults i 1 nen) o 
419 euros (2 adults i 2 nens). 

Les capitals europees supe-
ren els destins caribenys
París, Roma, Londres, Dublín, 
Berlín, Amsterdam, Milà, les 
Illes Balears i les Illes Canàries  
ocupen les primeres destina-
cions dels lleidatans en el ràn-
quing per passar les vacances 
de Setmana Santa fora del 
territori. Les bones previsions 
fan preveure a les agències 
de viatges que serà una bona 
campanya. “Partint de les da-
des del 2014, incrementarem 
entre un 7% i un 8% el nombre 
de viatges”, comenten des de 
Barceló Viajes. Tot i així, les 
destinacions europees gua-
nyen pes sobre les interna-
cionals, que es queden a un 
segon pla a causa de la poca 
durada del temps vacacional. 
“La gent que només té tres o 
quatre dies de festa vol viatjar 
a un lloc proper per no perdre 
el poc temps que té viatjant”, 
explica el director general 
d’Iltrida Viatges, Celestí Roca. 
Tot i així, els que han elegit 
posar rumb fora el continent, 
emprenen el viatge cap a Ri-
viera Maya, Argentina, Nova 
York o Dubai. “Són persones 
que tenen de vacances una 
setmana i, per tant, aprofiten 
el temps”, comenten des de 
Viatges Lleida, què pressu-
posten un viatge d’aquestes 
alçades entre 2.500 i 3.000 
euros per persona. 
Tot i el gran nombre de reser-
ves, “el mercat de Lleida es 

A la part superior, 
una casa rural i 
algunes de les 
activitats del Piri-
neu. 
Fotos: Ara Lleida i 
Oriol Clavera

Es preveu que 
l’ocupació al 

Pirineu 
lleidatà sigui 

del 80%

París, Roma, 
Londres i les 
Illes Balears, 

els destins 
estrella
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fa esperar fins a l’últim mo-
ment”, comenten des de Bar-
celó Viajes, per la qual cosa 
s’espera encara un increment 
de vendes. “Molts d’aquests 
trien destins propers com el 
Pirineu lleidatà, el d’Osca, el 
de Navarra i Andorra”, co-
menta Roca d’Iltrida Viatges. 
El turisme nacional s’estén 
del Pirineu fins a Benidorn, 
passant per les Illes Balears i 
les Illes Canàries. Per aquest 
motiu, des d’Iltrida Viatges 

ofereixen paquets turístics 
que inclouen tren més hotel 
a Sevilla, Màlaga, Bilbao o 
Madrid per 170 euros o avió 
més hotel a Mallorca per 220 
euros. 
Però si encara així, amb to-
tes les opcions donades, no 
se’n tria cap, sempre queda 
la possibilitat d’agafar el cot-
xe i posar rumb cap a l’infinit, 
seguint les agulles de la brúi-
xola.

No perdis el tren
Atura’t a Cellers i viu una #Terradetsexperience

Restaurant amb carta&buffet

Barbacoa a l’aire lliure

Miniclub amb tallers

Terrassa-solarium

Padel

Senderisme, buggies, ebike, paintball, 

olimpiada kids, granja escola, 

4x4 experience, 

geocaching, kayac,…

Hotel Terradets
www.hotelterradets.com

973651120

www.guajaaventuras.com
973085084

Tren dels Llacs
Lleida-La Pobla de Segur
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Confraries, 
processons i 
penitència

L’espiritualitat i la cultura que va 
unida a la commemoració de la 
Setmana Santa es deixen sentir a 
Lleida aquests dies 
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Palmes i palmons, branques 
d’olivera i llorer, processons, 
viacrucis, la Mona i els ous de 
Pasqua. Cristians o no, tothom 
celebra la Setmana Santa o, 
almenys, les escoles fan festa i 
molta gent té vacances.
La Setmana Santa és la fes-
ta més important de  l’any 
litúrgic cristià. Els cristians 
commemoren l’entrada de 
Jesucrist a Jerusalem, la seva 
mort a la creu i la posterior re-
surrecció. Un conjunt de cele-
bracions que es duen a terme 
entre el divendres abans del 
diumenge de Rams i el diu-
menge de Pasqua. A través 
d’un conjunt de pràctiques 
festives, la comunitat cristia-
na recorda i recrea els darrers 
moments de Jesucrist a la Ter-
ra:  Passió, Mort i Resurrecció.  
La data de la Pasqua es fixa a 
partir de la primera lluna ple-
na de primavera, per això la 
ubicació al calendari d’aques-
tes celebracions canvia cada 
any, però sempre oscil·la en-
tre els mesos de març i abril. 

Confraries, 
processons i 
penitència

02
Celebració del 
Sant Sopar i la-
vatori de peus
20.00 h Catedral Nova 
de Lleida

Processó del 
Silenci
Recorregut: els carrers de 
Jaume I, de Sant Martí, dels 
Gramàtics, dels Cavallers 
fins a l’Oratori dels Dolors, 
les places de Josep Solans i 
de l’Ereta, el carrers de Ta-
llada, de Múrcia i de Jaume 
I

00.00 h Des de la Pa-
rròquia de Sant Martí

“Rompida del 
silencio”
A càrrec de l’Agrupación de 
Tambor y Bombos de la Co-
fradía de la Casa de Aragón.

Tot seguit – Església 
de Sant Martí Vell

05
Missa de 
Re-surrecció
Tot seguit, concert amb la 
Banda Simfònica Unió Musi-
cal de Lleida.

12.00 h Catedral Nova 
de Lleida

29
Processó de les 
Palmes
Itinerari pels carrers: de Mi-
quel de Cortada, Enginyer 
Cellers, Anastasi Pinós, Cor-
regidor Escofet, camí de 
Corbins, Ramon Argilès i car-
rer de Miquel de Cortada.

11.30 h Des de la Pa-
rròquia del Santíssim 
Salvador de Pardinyes

Sortida dels 
Armats
A la plaça de l’Escorxador 
faran les tradicionals figures i 
combinacions de la formació.

16.30 h Oratori dels 
Dolors. c. Cavallers

Processó peni-
tencial en honor 
Verge dels Dolors
Recorregut: c. Cavallers, av. 
Blondel, av. Catalunya, c. Llu-
ís Companys, c. Unió, c. Tem-
plers, c. Acadèmia, c. Alcal-
de Costa, av. Catalunya, av. 
Blondel i v. Cavallers.

19.30 h Oratori dels 
Dolors

Reverència a la 
Verge dels Dolors
22.00 h Av. Blondel 
cruïlla amb c. Cava-
llers

Estació de pe-
nitència
El pas de la “Somereta” farà 
entrada a la Catedral  Nova 
de Lleida per situar-se da-
vant de l’altar i realitzar l’ac-
te de penitència.

22.45 h Catedral Nova 
de Lleida

03
ViaCrucis
08.00 h Des de la Parròquia del 
Santíssim Salvador
08.00 h Des de la Parròquia de 
la Sagrada Família
09.00 h Des de la Parròquia de 
Sant Martí fins a la Seu Vella 
09.00 h Des de la Parròquia del 
Carme fins a Sant Pere
10.30 h Des de la Parròquia de 
Sant Pau fins a la Mercè

Cercavila dels 
Armats de la 
Sang
Seguint el mateix itinera-
ri de la processó del Sant 
Enterrament fent parada al 
Parc de l’Escorxador, on es 
realitzarà una sèrie d’evolu-
cions i figures.

17.30 h Des del Pati 
dels Maristes

La Passió de 
Lleida a càrrec 
de l’Agrupació 
Teatral TOAR
19.00 h Parròquia de 
nostra Senyora del 
Carme

Sortida dels 
Armats
Els Armats de la Sang rea-
litzaran diferents evolucions 
per l’avinguda Catalunya

20.30 h Av. Catalunya

Solemne Pro-
cessó del Sant 
Enterrament 
Recorregut: per confirmar

21.00 h. Des de 
l’església de la Purís-
sima Sang

MARÇ ABRIL ABRIL ABRIL
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Benedicció de Rams i 
Eucaristia Solemne de la 
Passió del Senyor.
Foto: Ajuntament de Lleida

A Lleida
hi ha

més de 
2.000

petinents

El passat cap de setmana es 
va donar el tret de sortida 
a la Setmana Santa de Llei·
da. Dissabte, prèviament al 
Pregó, vam poder gaudir de 
l’oratori “Dolor y Amor”, de 
Manuel Gònima, a càrrec del 
grup Música Antiga de Giro·
na. Però el primer acte oficial 
va ser diumenge 22 de març 
amb el XVIII Pregó de Setma·
na Santa de Lleida, a càrrec 
del Fra Joaquín Millán, 
mercedari, histori·
ador i rector de 
la Parròquia de 
la Mercè de 
Lleida.
E n g u a n y , 
són més 
de cator·
ze entitats 
i institucions 
( c o n f r a r i e s , 
a g r u p a c i o n s , 

parròquies, associacions de 
veïns, Bisbat i Ajuntament) els 
encarregats d’organitzar i col·
laborar en la Setmana Santa 
de Lleida. També s’han incor·
porat dos nous recorreguts. 
El de la Processó Penitencial 
en honor de la Verge dels Do·
lors de diumenge 29 i el de 
la Solemne Processó del Sant 
Enterrament de Divendres Sant.
Espiritualitat i cultura om·

pliran els carrers de 
Lleida durant 

aquests dies 
amb un am·

pli progra·
ma d’ac·
tes que 
conc lou·
ran el 12 
d ’ a b r i l 

amb la re·
presentació 

de la Passió. 

Confraries i agrupacions
Al voltant de dotze confrari·
es i agrupacions participaran 
en els passos i les processons 
d’aquests dies. El Prior de 
la Congregació dels Dolors 
de Lleida, Fernando Gracia, 
preveu un augment de parti·
cipants: “En la processó nor·
malment participen més de 
2000 persones”. I assegura 
que any rere any s’adhereixen 
més nens, més penitents i més 

gent estrangera que compar·
teixen aquest culte religiós, 
sobretot, en els Armats. La 
Congregació dels Dolors és 
la segona més antiga de Llei·
da. Fundada el 1717, conti·
nua fent labors culturals i so·
cials per tal de mantenir les 
tradicions d’aquesta ciutat. 
“S’ha mantingut sempre, per 
damunt de guerres i salvatja·
des”, incideix el Prior. Durant 
aquests dies són els encarre·

Les
processons 
tenen el seu

origen en 
l’Edat Mitjana

gats de reunir totes les con·
fraries i de fer el septenari, els 
set dies dedicats als set dolors 
de la Mare de Déu. Fernando 
també aprofita per fer una cri·
da als ciutadans perquè par·
ticipin en aquestes propostes 
religioses i culturals (“a missa 
no vindran”) i que explorin 
aquests sentiments.
Altres protagonistes de les 
processons i els passos són els 
Armats. Els Armats són per·
sonatges que representen els 
soldats romans que custodia·
ven Jesucrist. Són les figures 
de teatre popular de la Set·
mana Santa i s’encarreguen 
d’encapçalar les processons 
i fer guàrdies d’honor a les 
sagrades imatges en determi·
nats moments dels actes.
Els Armats de la Sang de 
Lleida és un col·lectiu carac·
teritzat pel manteniment de 
les tradicions lleidatanes, en 
especial la de sortir cada Di·
vendres Sant a la cercarcila i 
després a la Processó del Sant 
Enterrament.  Van néixer l’any 
1753 per enaltir i donar llu·
ïment a la Processó del Sant 
Enterrament. Capgiren plante·
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Figura de Jesucrist de l’Oratori dels Dolors de Lleida
Foto: Carlos Bonfill

jaments i s’envolten d’aures re·
novadores que donen lloc a una 
processó moderna: “L’Armat és 
seriós i alegre”.
Durant aquesta festivitat, els 

Armats de la Sang faran assa·
jos al pati del col·legi Maristes 
i visitaran la Llar de Sant Josep 
i l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida. A més a 

més, i com cada any, participa·
ran en la desfilada dels Armats 
i encapçalaran la Processó del 
Sant Enterrament del Diven·
dres Sant.

Set dies  
dedicats als 

set dolors de 
la Verge

Les processons
La Setmana Santa a Lleida s’ha 
caracteritzat, tradicionalment, 
per les processons peniten·
cials que, instituïdes al segle 
XIV, van tenir la màxima ple·
nitud quatre segles després. 
Són els actes més populars. 
Entre aquests destaca la del 
Diumenge de Rams, organit·
zada per la Congregació dels 
Dolors, la Processó del Silenci 
de Dijous Sant, organitzada 
per la Confraria del Crist de 
l’Agonia, i la Processó del Di·
vendres Sant, que organitza la 
Congregació de la Sang. En 
aquesta edició, però, a causa 
de les obres que s’estan rea·
litzant en diversos carrers de 
la ciutat, els recorreguts s’han 
hagut de modificar i passen 
d’1,7 km l’any passat a 2,5 km. 
L’Ajuntament facilita una guia 
on es detallen tots els actes 

que es duran a terme durant 
aquests dies i des de la web 
del Bisbat de Lleida es po·
den consultar els diversos 
horaris de les misses i els 

actes litúrgics de les dife·
rents parròquies de Lleida.

D’on vénen les
Mones de Pasqua?

El Dilluns de Pasqua, els padrins regalen la mona als fillols. 
Aquest costum està documentat des del segle XV, però podria 

ser més antic. L’etimologia de la paraula mona no és clara. Hi ha 
estudis que apunten a la muna de l’àrab antic, altres l’atribueixen 
al monus llatí o, fins i tot, al grec monus. En tots els casos, coinci·

deixen amb el significat, ‘regal’ o ‘ofrena’. 

La tradició de la Mona representa la fi de les abstinències de 
Setmana Santa. En els inicis del cristianisme, es prohibia men·

jar carn, llet i ous durant la Quaresma. Els ous que es col·
loquen en aquest pastís representen el principi de la vida 

com a símbol de la resurrecció primaveral.

Durant tots aquests anys, el pastís ha anat evo·
lucionant des d’una coca senzilla amb ous 
durs fins a les filigranes de xocolata que 

omplen els aparadors de les pastis·
series aquests dies.
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Informe
pediàtric a P3
En la roda de premsa de 
presentació de l’oferta de 
places escolars per al curs 
2015/2016 la consellera Ri-
gau ha explicat també un 
seguit de mesures “qualita-
tives” a implementar a fa-
vor de l’èxit escolar. Entre 
aquestes noves mesures per 
“poder lluitar contra la de-
sigualtat” la Consellera s’ha 
referit a la implementació 
d’un instrument adreçat als 
centres de màxima comple-
xitat: es tractaria d’un in-
forme mèdic per facilitar la 
detecció i la intervenció dels 
docents a l’entrada  en el sis-
tema educatiu a P3 del nou 
alumnat. L’objectiu, segons 
la titular del Departament 
d’Ensenyament, seria el de 
poder donar resposta pre-

coç a aquestes necessitats i 
evitar futurs trastorns. L’ela-
boració d’aquest informe 
que la família hauria de pre-
sentar en el moment de fer 
la matrícula es coordinaria 
amb el Departament de Sa-
lut i la Societat Catalana de 
Pediatria i afectaria uns 7000 
alumnes. D’entrada, resulta 
incomprensible si més no la 
discriminació que fa el De-
partament en el moment en 
què només pretén la imple-
mentació d’aquesta mesura 
en aquells centres l’alumnat 
dels quals prové d’entorns 
socioeconòmics desfavorits. 
Cal estigmatitzar més enca-
ra aquestes famílies? És que 
els suposats dèficits a de-
tectar només poden afectar 
l’alumnat que es matricula 
en els centres educatius que 
el Departament qualifica de 
màxima complexitat? D’al-
tra banda, resulta clarament 
incoherent l’anunci d’imple-
mentació d’aquesta mesura 
amb el fet que en els pres-
supostos per al 2015 hagi 
desaparegut la partida des-
tinada a les escoles bressol. 

Les mancances que es deri-
varan d’aquesta pèrdua de 
recursos per a l’educació 
primerenca se supliran amb 
els anunciats i prescriptius 
informes mèdics? Denota 
precipitació i molt poc rigor, 
a més, el fet que a correcuita 
la Consellera hagi anunciat 
poques hores més tard de 
l’esmentada roda de premsa 
que la mesura també afec-
tarà l’alumnat de l’escola 
rural. Finalment, davant les 
critiques rebudes des de tots 
els sectors, el Parlament ha 
aprovat, esmenant la Con-
sellera, la possibilitat que 
totes les famílies que vulguin 
puguin presentar aquest in-
forme pediàtric, tot i que el 
seu contingut encara no s’ha 
definit. Les retallades que 
ha patit el sistema educatiu 
català els darrers cinc anys 
no han estat en va. Les se-
ves conseqüències seguei-
xen ben vives en els centres 
educatius. L’augment d’ho-
rari lectiu dels mestres, per 
exemple, ha afectat la quali-
tat de l’atenció a la diversitat 
i tot allò que té a veure amb 

la flexibilització de grups, 
amb el suport específic, els 
desdoblaments o les coor-
dinacions. Aquest increment 
horari ha suposat la reduc-
ció de la plantilla en més 
de 3.000 docents respecte 
el 2010 mentre el nombre 
d’alumnes ha augmentat en 
40.000 nous estudiants. Un 
altre pas enrere en aquesta 
atenció a l’alumnat amb més 
dificultats per a l’aprenen-
tatge ha estat la disminució 
dels EAP, l’assessorament 
psicopedagògic. Aquests 
professionals de suport a la 
docència han disminuït i, per 
tant, la freqüència de la seva 
presència a les escoles i insti-
tuts. Amb quines dades s’ha 
basat la Conselleria per re-
duir aquest servei indispen-
sable? S’han detectat menys 
necessitats? Així mateix cal 
denunciar la retallada que ha 
suposat el fet que les Auxi-
liars d’Educació Especial han 
passat de ser professionals 
contractats pel Departament 
a jornada sencera en un cen-
tre educatiu a ser contracta-
cions externalitzades i per 

hores en diferents centres. 
Podríem parlar encara del no 
cobriment de les baixes des 
del primer dia sinó fins al cap 
de 10 jornades lectives o de 
l’augment de ràtios fins a un 
màxim de 30 alumnes per 
grup a Primària i 36 a Secun-
dària. I encara, de les con-
tractacions a principi de curs 
que no es fan efectives fins 
el mateix dia d’inici de les 
classes. Sembla, doncs, a la 
vista d’aquesta sèrie de me-
sures que atempten contra la 
qualitat de l’educació, l’equi-
tat i la igualtat que la nova 
ocurrència de la Consellera 
sigui més aviat una cortina 
de fum que cerca d’emmas-
carar la realitat d’unes políti-
ques educatives nefastes per 
a l’ensenyament públic i, es-
pecialment, per a l’alumnat 
més desafavorit. Un intent 
de voler reparar amb un sim-
ple embenat una hemorràgia 
que està dessagnant el siste-
ma.

PERMANENT DEL SECRE-
TARIAT INTERCOMARCAL 

D’USTEC·STES (IAC)
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
L’illa de Ros
“La soledat, si vas contra Ros en 
aquesta ciutat, està assegurada”; 
així de contundent es mostrava 
Txema Martínez en una de les 
contraportades del diari Segre 
més recordades dels últims anys. 
Lògicament, l’escriptor feia al·
lusió a l’afer entre Marta Camps 
i Àngel Ros en una mostra irre·
futable de llibertat d’expressió 
dins d’un mitjà de comunicació 
tan institucionalitzat com aquest. 
Per tant, cal felicitar l’autor de 
l’article i, de retruc, el diari que 
el publica. I això, independent·
ment de la nostra postura, tant 
se val si favorable o contrària als 
postulats del Txema, ja que la 

llibertat d’expressió i el dret a la 
informació han de sobrevolar per 
damunt de tota la resta.
Ara bé, a aquells que donen cre·
dibilitat a la sentència de l’escrip·
tor lleidatà, entre els quals m’hi 
compto sense dubtar·ho, se’ns 
presenta una incertesa terrible 
quan ens toca parlar (o escriure) 
sobre la figura de l’alcalde de 
Lleida. El meu parer sobre Ros ha 
quedat clar en diverses ocasions 
a través dels múltiples articles en 
els quals m’hi he referit, ningú no 
em pot acusar del contrari en cap 
cas. Ara bé, quan els cent anys 
de soledat de Gabriel García 
Márquez es fan realitat més enllà 

de les seves pàgines, quan la so-
litud de Caterina Albert entelen 
massa fragments d’una vida per·
duda o quan la soledat de Rosa·
lía de Castro es deixa d’escriure 
en vers sobre un llenç blanc per 
ser tatuat a la pell d’una ànima 
perduda, aleshores la balança es 
decanta cap a la supervivència.
Un cop aclarit aquest tema, vull 
donar les gràcies a Àngel Ros 
per concedir·nos l’entrevista que 
il·lustra la portada d’aquest nú·
mero especial de Setmana San·
ta, la qual cosa resulta ideal si 
tenim en compte que es tracta 
d’un socialista de missa diària. 
Abans em sorprenia que un tipus 

així, vestit amb americanes de 
mànigues inacabables i fumador 
incorregible de pipes de marca, 
però d’intel·ligència inversament 
proporcional a la seva alçada, po·
gués arrasar electoralment comi·
cis rere comicis. I no dubteu que 
ho aconseguirà de nou. Ros pos·
seeix quelcom intangible alho·
ra que palpable que s’anomena 
carisma, i contra això no es pot 
actuar. De fet, el nom de Ros, a 
Lleida, obre i tanca portes amb 
la mateixa celeritat. Així, doncs, 
en cas de tancar·se, tingueu cura, 
perquè a l’altra banda de la porta 
no hi trobareu res més que una 
illa deserta.
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Qui és Comú?
Lleida és una ciutat prou pe-
tita com perquè ens puguem 
entendre i prou gran com per 
ser  exemple. Fa un parell 
d´anys em vaig  apropar al 
Comú amb interès però amb 
gran  escepticisme perquè el 
seu propòsit d’unificar l’es-
querra és una cosa que  histò-
ricament... MAI, però MAI ha 
passat. Tot i així, la gent del 
Comú hi van ficar gran  quan-
titat de temps i energia. Per 
saber com va anar tot el pro-
cés, des de la sensibilitat cap 
al Comú us adreço al resum 
que va fer la Laura (”Crònica 
d’un intent de confluència”)  
que trobareu a la nostra web: 
comudelleida.cat. 
A nivell particular, tot i ha-
ver estat observador-col-
laborador des del principi, 
jo  m’adhereixo al Comú en 
el moment en què, veient la 
no sintonia de les altres parts, 
decideixen tirar endavant tot 
sols. A una banda queden els 
partits tradicionals (ERC-IU)  
que no deixen de ser fàbri-
ques de poder que treballen 
pels interessos dels qui els  
financen i per l’altra, la CUP, 
un partit amb un programa 
pràcticament calcat al del  
Comú, que tot i ser també un 
projecte rupturista, des del 
principi del procés es va  ne-
gar reiteradament a seure a la 
taula. Entenc que la política 
es el diàleg i buscar la  millor 
solució... la confluència.
Però el que vull recalcar... el 
tret que diferencia el Comú 
dels demés... és que les al-
tres dues opcions de vot 
d´esquerres em fan olor de 
política ANTIGA. I el Comú fa 
olor a.... NOU!
Avui el govern diu als ajun-
taments el que han de fer el 
ciutadans… Quan el munici-
palisme s’estengui pels ajun-

taments del país… els ciuta-
dans diran als ajuntaments el 
que ha de fer el govern.
L’avantatge que té el Comú 
sobre els altres candidats és 
que nosaltres no depenem de 
cap òrgan superior que limiti 
les nostres accions, no devem 
res a cap banc, ni hem de 
tornar favors a ningú... som 
una agrupació de ciutadans 
que estimem la nostra ciutat 
i estem treballant perquè els 
interessos de la Paeria siguin 
més COMUNS. Formem part 
d’un canvi sobre com hem 
d’entendre la política, per 
evitar que la “casta” continuï 
amb els seus privilegis i acti-
tuds d’il·luminats, tot sabent 
de la seva impunitat.
Per segon cop en la història 
espanyola, el poble  s’està 
organitzant en contra de les 
elits que ens malgovernen. El 
Comú ha encès una llum en el 
panorama polític de Lleida, i 
hem d’alimentar aquesta llum 
entre tots. Com més hetero-
genis siguem al voltant d’una 
sensibilitat comuna, més ar-
guments i força tindrem... 
Perquè el Comú sóc jo! Ets tu! 
I tots aquells que creguin que 
un canvi és possible. Si creus 
que pots aportar alguna cosa 
al projecte, contacta amb el 
COMÚ.

ANTONI PERALTA
EL COMÚ DE LLEIDA

Una sopa de siglas 
en las Municipales 
de Lleida 2015
A finales de marzo casi to-
das las cartas están sobre la 
mesa y casi todos los partidos 
y movimientos políticos de 
la ciudad de Lleida han des-
granado la margarita de las 

municipales. Voy, no voy. Me 
junto, me arrejunto. Voy, no 
voy…
Venimos de unas elecciones 
Europeas con más de 40 can-
didaturas. En Lleida no serán 
tantas, pero “déu n’hi do”. 
Mirando atrás, a las Eleccio-
nes Municipales de 2011, 
todas estas opciones fueron 
las disponibles en nuestros 
colegios electorales, ordena-
das según votos obtenidos: 
PSC-PM, CiU, PP, ICV-EUiA-
E, ERC-AM, C.U.P, PxC, C’s, 
Eb-CenB, PIRATA.CAT, PAC-
MA, L.T. (Lleida Trebaladora), 
UPyD, PFyV (Partit Família i 
Vida), para un total de 15 can-
didaturas. 
A todos aquellos que se que-
jan de la dispersión de voto, 
o de la multitud de papeletas, 
sólo puedo garantizar que la 
única papeleta que no repeti-
rá en 2015 será la de PIRATA.
CAT. Entre otras cosas, por-
que ha sido compromiso de 
su asamblea el trabajo en pro 
del Comú. 
Ahora bien, la sopa de siglas 
para el 2015 puede ser ésta: 
PSC-PM, CiU, PP, ICV+MES, 
EUiA, ERC-AM, CridaXLleida 
(C.U.P), PxC, C’s, Eb-CenB, 
UPyD (de los que prevén re-
petir) y ComúdeLleida, OVI, 
AVANCEM y VOX (de los 
nuevos). Para un total de 15 
papeletas, también. 
Las encuestas electorales has-
ta 2015 han preguntado por 
los partidos clásicos, pero di-
bujan un deterioro del PSC-
PM, por desgaste de la ges-
tión y el cese de una histórica 
dirigente; deterioro del PP 
por su mala oposición en el 
consistorio y un voto de cas-
tigo de la política autonómica 
y sobre todo, estatal. Aumen-
tos de ERC-AM por el debate 
nacional y el posible aumento 
de CiU, si aparcan el debate 
de la coalición y su joven can-
didato es respaldado por la 

dirección nacional. Para ICV, 
entrada con un alcaldable 
venido del tejido social y un 
abordaje del salón de ple-
nos por parte de Crida-CUP. 
Otras formaciones con posi-
bilidad de entrar en el consis-
torio son C’s y ComúdeLlei-
da, la opción ciudadana que 
apoya este Pirata de Lleida, 
en forma de Agrupación de 
Electores. 
Para todos, pero especialmen-
te para los autodenominados 
de Izquierda, el peor enemi-
go tiene nombre extranjero: 
Hont, y su Ley d’Hont. Y no es 
una amenaza nueva. En 2011, 
el elevado abstencionismo 
permitió a un grupo político 
gobernar Ilerda, durante 3 
años sin oposición, con me-
nos de un quinto de respaldo 
ciudadano. “C’est la vie”. 
Preparen la cuchara, porque 
la sopa de la DEMOCRACIA 
está servida y la noche del 
domingo 24 de mayo, más 
de uno puede tener empacho 
electoral.

CARLOS GONZÁLEZ
AFILIAT PIRATA.CAT

Tinc més material 
genètic que tu!
La Declaració Universal dels 
Drets Humans es va aprovar 
l’any 1948, però encara avui 
dia moltes persones no po-
den exercir els seus drets en 
igualtat de condicions ni són 
tractades de forma plena-
ment equitativa en la nostra 
societat, com és el cas de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual.
Les associacions que s’han 
anat formant per donar su-
port a aquestes persones i 
al seu entorn són essencials, 
les han creat famílies que no 

han trobat a l’administració 
pública el que necessitaven. 
És l’eterna història del nostre 
país, una terra poblada per 
una ciutadania solidària que 
supleix allò que el govern 
no vol o no sap cobrir. Posar 
les persones per davant dels 
interessos d’una minoria pri-
vilegiada és una qüestió de 
voluntat política i és evident, 
com ens ho demostren cada 
dia, que ells no la tenen.
Des de Podem Terres de 
Lleida volem agrair a totes 
aquelles famílies amb perso-
nes amb Síndrome de Down 
el seu coratge i el seu exem-
ple. S’han organitzat, reivindi-
quen la dignitat humana per 
damunt de totes les coses i 
estan sumant esforços per ar-
ribar allí on no arriben els go-
verns austeracistes del règim 
del 78.
És missió i obligació d’un go-
vern responsable atendre la 
ciutadania, blindar el sistema 
de benestar, protegir els més 
vulnerables, garantir que nin-
gú es quedi al marge de la 
societat i entendre’s amb les 
entitats que nodreixen el tei-
xit social del nostre territori.  
A Podem ho tenim clar i per 
això, animem tothom a anar 
el dissabte a les 11:45 h a la 
plaça de Sant Francesc (plaça 
de Sant Pere) del c/ Major a 
commemorar el Dia Mundial 
de la Síndrome de Down.
Volem escoltar-vos i recollir 
les vostres propostes. L’ob-
jectiu és treballar plegats per-
què la vostra veu arribi a les 
institucions.

TXELL GENAO
CONSELL CIUTADÀ 

PODEM CATALUNYA
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Llops
Hi ha una llegenda índia 
que explica als nens pe-
tits que tots tenim dos 
llops vivint a l’interior 
del cos que resideixen 
dintre del nostre cor. Un 
dels llop és bo, i és el que 
s’encarrega de ser compas-
siu, generós, savi, amable, 
de capacitat creativa, de fa-
cilitar les coses, i així amb 
un llarga llista de coses que 
pot fer. L’altre llop és tot el 
contrari. És el que ho fa veu-
re tot malament, és egoista, 
destructiu, i tot el dia té pen-
saments negatius. Diuen que 
en aquells pobles als nens els 
ensenyen a donar menjar al 
llop bo, i matar d’inanició al 
dolent. Qui aprèn de petit a 
fer-ho, és converteix de gran 
en un triomfador, una perso-
na que pot anar amb segu-
retat, que té capacitat per 
relacionar-se amb facilitat 
amb els companys, que trac-
ta amb respecte les persones 
febles, i tenen en comú entre 
ells que eviten perdre el seu 
temps amb els que acostu-

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

men a donar de menjar als 
llops dolents. Relacionar-se 
amb els segons no té res de 
beneficiós, doncs produeix 
mal de cap, desmotivació, 
avorriment, tristesa, frustra-
ció i tot un conjunt de situa-
cions que els que donen de 
menjar al llop bo eviten. 
El mateix diuen de Gandhi. 
Ell va relacionar les àguiles i 
els ocells explicant que quan 
hi ha tempesta, les àguiles 
pugen a volar ben alt, men-
tre que els ocells s’amaguen. 
Allà on hi ha núvols impor-
tants les àguiles aprofiten els 
corrents d’aire per volar amb 
força, però els ocells petits 
s’acovardeixen. És una senzi-
lla metàfora de tantes situaci-
ons que ens planteja la vida 

on possiblement la clau sigui 
ser capaç de volar en amb-
dues situacions, com la que 
afirmava Goethe dient que el 
talent s’educa en la calma i el 
caràcter en la tempestat.
Créixer i envoltar-se en la 
cultura de les emocions ne-
gatives és un perill i, davant 
les múltiples situacions i 
obstacles que sorgeixen in-
evitablement al llarg de la 
vida, aquell qui tingui més 
habilitat per donar menjar al 
seu interior bo se’n sortirà 
de tot amb més facilitat. Hi 
ha qui tot ho veu malament 
i al mateix moment hi ha qui 
està veient oportunitats. Les 
oportunitats hi són, però so-
lament les àguiles que volen 
alt les veuen amb major cla-
redat.
Cal doncs un treball impor-
tant conreant l’empatia, la 
simpatia i la compassió. Uns 
seran proactius i els altres 
reactius. Hume afirmava: 
“Sóc... un home de tempera-
ment dòcil, de geni controlat, 
de caràcter obert, sociable i 

alegre, capaç de sentir afecte 
però poc donat a l’odi, i de 
gran moderació en totes les 
meves passions”.
El neuròleg i escriptor Oliver 
Sacks va publicar una carta 
al The New York Times on 
explicava que s’enfrontava 
a una mort imminent. Al seu 
recomanable assaig afirmava 
que: “El sentiment que pre-
domina en mi és la gratitud. 
He estimat i he estat estimat; 
he rebut molt i he donat al-
guna cosa a canvi; he llegit, 
i viatjat, i pensat, i escrit. He 
tingut relació amb el món, es-
pecial relació amb escriptors 
i lectors. I, sobretot, he estat 
un ser sensible, un animal 
pensant en aquest bell pla-
neta, i això, per si solament, 
ha estat un enorme privilegi i 
una aventura.”
Tant parlar de menjar m’ha 
entrat gana. Vaig a devorar el 
darrer llibre que m’he regalat 
i que explicaré al 7accents, a 
veure si així ens creix el llop 
bo i surt l’àguila a volar ben 
alt.

 Tots tenim 
dos llops a 
l’interior: un és 
bo i l’altre, tot
el contrari

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

Art per llebre
El pintor suec Ike Andrews 
ha causat sensació al Museu 
d’Art Modern d’Arnhem, 
Holanda, on recentment 
ha exposat una única 
tela que l’ha fet famós 
arreu del món. La peça 
va meravellar visitants i 
crítics d’art, alguns dels 
quals van definir-la com a 
“simbolista”, “increïble” i, 
agafeu-vos fort, “una re-
presentació del caos en la 
ment de l’artista”. Fins i tot 
van arribar a valorar-la en 
dos milions i mig d’euros! 
La realitat, però, és ben 
diferent: Ike Andrews no 
existeix, el quadre era un 
producte d’IKEA (Ike A...), 

tothom pot comprar-lo per 
deu miserables euros i la 
notícia respon a un vídeo vi-
ral de l’agència LifeHunters 
(livehunters.tv). El missatge 
dels bromistes és prou clar: 
no en sabem ni un bor-
rall, però tots ens tornem 
uns setciències quan ens 
planten davant d’una obra 
d’art. Encara que ens ferei-
xi mortalment l’orgull reco-
nèixer-ho.
La recent polèmica entorn 
del MACBA també ha aca-
bat amb víctimes. Bartomeu 
Marí, director del museu, 
ha estat cessat per l’afer 
“La bèstia i el sobirà”, i al 
seu torn ha acomiadat dos 

dels comissaris de la mos-
tra. Marí, màxim respon-
sable del MACBA des del 
2004, va obrir la caixa dels 
trons quan, dimecres de la 
setmana passada, anul·lava 
la inauguració d’una ex-
posició que contenia una 
peça, a parer seu, inapro-
piada. De tots és sabut de 
quina peça es tracta i el que 
ve després: el personal del 
museu s’hi enfronta, la notí-
cia salta als mitjans, la peça 
de la discòrdia fa la volta 
al món, la mostra s’acaba 
obrint al públic i Marí, fi-
nalment, posa el càrrec a 
disposició dels seus superi-
ors. En fi, un sainet de l’al-

çada de la vida i obra del 
gran Ike Andrews. I no cal 
dir que “La bèstia i el so-
birà”, sense la publicitat 
generada per la polèmica, 
molt probablement hauria 
passat desapercebuda als 
anals (sic) de l’art contem-
porani universal.
Una altra cosa: no cal 
prendre-s’ho tot tan a pit, 
ni posar el crit al cel per 
qualsevol nimietat. L’art és 
provocació (o ho intenta), 
un joc d’enginy entre autor 
i espectador; només quan 
una respectable autoritat 
mossega l’ham, algú ha 
perdut clarament la parti-
da.
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L’hora dels
adéus

Alfonso L. 
Congostrina

periodista
i parella de

Cecília López

La festa
d’aniversari

Cecília
López

periodista
i parella

d’Alfonso Congostrina

La Ceci és una apassionada 
dels aniversaris. Jo diria més, 
és una plasta dels aniversaris, 
no hi ha celebració que no 
hagi de tenir garlandes, globus 
i mil i una bestieses que costen 
quartos, embruten i després 
s’han de netejar. A mi, en can-
vi, m’agrada celebrar l’aniver-
sari de noces por todo lo alto. 
Llenço la casa per la finestra, 
agafo els tres membres que 
conformem la meva família, 
em lligo la manta al cap i anem 
a un italià molt exclusiu (el nom 
comença per Taglia i acaba per 
Tela). Com senyors i que no fal-
ti de res. Dos plats de pasta a 
compartir entre tres i, com que 
un dia és un dia, fins i tot de-
mano una amanida pel mig.
El proper 13 d’octubre es com-
pliria una dècada de la meva 
arribada a Lleida. Vaig venir 
amb ganes de menjar-me el 
món. Algú al polígon va de-
cidir donar-me l’oportunitat 
que encara no havia trobat a la 
gran ciutat. No va ser fàcil i, a 
Lleida, li dec moltes coses. Em 
vaig casar, vaig tenir una filla i 
grans amics.
Vaig comprar un pis cèntric 
amb hipoteca a 40 anys, vaig 
riure, vaig plorar, vaig odiar 
els 20 dies de boira seguits i 
els 48 graus a l’ombra del mes 
d’agost. Vaig gaudir de la mi-
llor Lleida i vaig patir la Lleida 
covarda i ressentida. La matei-
xa que va voler sepultar-me 
professionalment.
No sé si tornaré a treballar a 
la capital del Segrià mai més 
però, ja que aquest és el meu 
últim article a 7accents, vull 
explicar quelcom que he co-
mentat a tot aquell qui m’ha 

volgut escoltar. Durant la meva 
vida professional mai vaig criti-
car un company públicament. 
Fos del mitjà que fos. Mai vaig 
realitzar crítiques personals a 
càrrecs públics -una altra cosa 
és la capacitat que tenen els 
nostres líders per tractar amb 
periodistes que intentin qües-
tionar-los. Sempre em vaig de-
dicar als successos  i els meus 
temes parlaven de pobres 
desgraciats que robaven, ma-
taven...
I mai vaig tenir un càrrec, en-
cara que alguns ho creguessin. 
Sempre vaig ser redactor. Un 
mercenari que treballava per 
portar quatre duros a casa i 
donar de menjar a la meva filla. 
En fi, ja m’he quedat tranquil. 
Fer articles amb tocs d’humor 
sobre la vida en parella ha es-
tat molt divertit. Però com que 
avui ha quedat seriot, després 
de donar les gràcies a 7ac-
cents, cal aixecar els ànims: 
“Pues había un señor que te-
nía un perro que se llamaba 
mis tetas...”

Aquest dissabte l’Alfon-
so en fa 38 i encara que no 
sigui un número rodó, cal 
celebrar-ho. Ja ho tinc tot 
pensat. El tema, una festa 
marinera. Ara que ja no vi-
vim a Lleida i que ens hem 
traslladat a la Barceloneta, 
ens hem d’esforçar per inte-
grar-nos al barri. I aquí tot 
gira entorn al mar. Fins i tot 
el nom del col·legi de la nena 
té a veure amb el mar, que 
es diu escola Mediterrània i 
és a tocar de la platja. Doncs 
això. Que surts de casa i no 
pares de trobar-te surfistes, 
turistes, mariners i gavines i 
com que ara al senyor se li ha 
posat al cap que vol un neo-
prè per anar a nedar al mar, li 
caurà la festa marinera. I que 
es prepari perquè aquest cop 
serà sonada.
Ja vaig confessar el meu de-
liri per decorar i redecorar la 
casa a la mínima de canvi, oi? 
Doncs aquesta és l’excusa 
perfecta. Penso posar nusos 
mariners, xarxes de pescar, 

estrelles de mar i corall per 
tot el menjador. Al lavabo 
també m’hi poden quedar bé 
unes quantes petxines. El re-
gal també està molt clar. He 
d’encarregar cupcakes amb 
àncores de glassa i un pastís 
que simuli la platja per a les 
postres. També vull prepa-
rar brotxetes amb gambes, 
musclos a la marinera, una 
paella i, si encara em queda 
temps, uns calamarsets. Que 
faci mar.
M’encanten els aniversaris. 
Als convidats els tocarà en-
fundar-se la gorra de mariner 
i passar pel photocall a fer-se 
fotos amb peixos, canyes de 
pescar o alguna cosa així. Bé, 
això encara ho he d’acabar 
de definir però és part impor-
tant de la festa, així que ac-
cepto idees. Quan la nostra 
filla va complir un any ho vaig 
tematitzar tot de princeses i 
granotes. He de reconèixer 
que una mica en contra de la 
voluntat de l’Alfonso (encara 
que jo vaig fer el que em va 
donar la gana) però va que-
dar tot preciós i ensucrat, 
ple de cupcakes, popcakes, 
pompons gegants i purpuri-
na. Encara tinc les fotos dels 
amics amb les corones i les 
màscares que vaig fer per a 
l’ocasió. 
Res, que em queda molta fei-
na per fer abans no arribi el 
“cumple” i m’he de carregar 
de paciència per no discutir 
amb l’Alfonso. Que ja arriben 
les vacances, la primavera, el 
bon temps i vull estar de bon 
humor. Gràcies a 7accents 
per l’oportunitat i a tota la 
resta per llegir-nos. A reveu-
re.

:)
no 
pen
so 

igual 
que 
tu,

amor
meu

(:



      Un veí de Lleida, entre 
les víctimes de l’accident aeri 
als Alps francesos
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Vega presenta la llista 
d’ERC i obre la porta 
a altres formacions
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Els militants d’Esquerra a 
Lleida (ERC) van aprovar 
la candidatura que es pre-
sentarà a les properes elec-
cions a la Paeria, el 24 de 
maig. El número 2 és Josep 
Maria Baiget, exsecreta-
ri general de Comissions 
Obreres (CCOO), cap dels 
Agents Rurals de les Gar-
rigues i militant d’ERC des 
de l’any 2002. La número 3 
és Núria Marín, professora 
de música de secundària i 
secretària de formació de 
l’Executiva regional d’Es-
querra a Lleida. 
El candidat a l’alcaldia de 
Lleida, Carles Vega, va as-
segurar que es tracta d’una 
llista amb “independents i 
representants de la societat 
civil lleidatana” i que la can-
didatura republicana està 
“oberta a futures negocia-
cions” amb altres formaci-
ons.
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Maurice Yaya Kobina, procedent de Costa de Marfil, treballava en un negoci de 
compravenda de vehicles a la ciutat i viatjava sovint a França i Alemanya per feina

 ARES VALDÉS
 LLEIDA
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Entre les víctimes de l’acci-
dent aeri del vol Barcelona-
Dusseldorf de la companyia 
Germanwings es troba l’em-
presari Maurice Yaya Kobina, 
veí de Lleida. El seu nom apa-
reix a les llistes no oficials de 
passatgers morts. Kobina, de 
nacionalitat espanyola, era 
procedent de Costa de Marfil 
i treballava en un negoci de 
compravenda de vehicles a la 
ciutat que l’obligava a viatjar 
sovint a França i Alemanya. La 
mala sort va fer que perdés 
el vol anterior, en què havia 
de viatjar, i fos recol·locat en 
l’avió accidentat. Kobina por-
tava diversos anys establert a 
Lleida, on hi ha la seva família 
instal·lada. Separat de la seva 
dona, tenia una filla, que justa-
ment aquest passat dimecres, 
un dia després de l’accident, 
va fer 18 anys. La noia estudia 
a l’Institut Marius Torres de 
Lleida juntament amb la seva 
germana de 17 anys. Aquest 
matí els professors de l’insti-
tut han donat la mala notícia 
als alumnes. 
Una altra de les víctimes de 
l’accident és Christian Dries-
sens, un ciutadà belga i veí de 

Pallejà, casat amb Montserrat 
Domingo, veïna de Tàrrega, fi-
lla d’un conegut exmetge de 
capital de l’Urgell i germana 
d’una pediatra de Balaguer.

Accident provocat?
Segons les últimes noticies, el 
copilot de l’avió hauria estave-
llat l’aparell voluntàriament. 
Els investigadors desconei-
xen encara les causes. Segons 
explica el fiscal de Marsella, 
encarregat del cas, el copilot, 
identificat com Andreas Lu-

Imatge de la fe-
rralla de l’avió 
després després 
del sinistre als 
Alps francesos. 
Font: Twitter 

bitz, de 28 anys i nacionalitat 
alemanya, no estava classificat 
com a terrorista i va actuar 
“amb normalitat” fins al mo-
ment de la col·lisió als Alps 

francesos, segons s’extreu  de 
l’enregistrament sonor recollit 
en una de les caixes negres. 
El copilot, que en aquell mo-
ment es trobava sol, hauria ac-
cionat el sistema de descens 
fins al moment de la col·lisió i 
el pilot s’hauria quedat tancat 
fora sense poder accedir a la 
cabina de pilotatge. Les vícti-
mes no es van adonar del que 
anava a succeir fins a l’últim 
moment, perquè en l’enregis-
trament no s’escolten crits fins 
poc abans de l’impacte.

SOCIETAT

Un home atraca a 
punta de pistola la 
surcusal del BBVA 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un home va atracar a punta 
de pistola, el dijous, la sucur-
sal del BBVA del carrer Baró 
de Maials, al barri de Pardi-
nyes de Lleida. Va marxar 
corrents sense causar ferits.

SOCIETAT

Aspid presenta dinou propostes en 
defensa dels drets dels discapacitats

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Associació de Paraplègics i 
Discapacitats Físics de Lleida 
(Apid) va presentar dilluns di-
nou propostes sobre la inclu-
sió de les persones amb dis-
capacitat perquè els partits 
polítics les puguin incloure 
en els programes electorals. 

L’entitat reclama mesures per 
millorar l’accés del col·lectiu 
a les noves tecnologies, més 
beneficis fiscals per a les per-
sones amb discapacitat en 
els impostos i taxes que ges-
tiona el municipi, així com la 
creació d’un fons de reserva, 
integrat per almenys el 5% 
del pressupost municipal, per 
a les persones en risc d’exclu-
sió social. 

SOCIETAT

Detinguts després de barallar-se 
amb un ganivet i una catana

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Mercadona de la plaça No-
guerola de Lleida va ser l’es-
cenari divendres d’una bara-
lla amb armes blanques entre 
dos homes d’origen magrebí 
de 28 i 32 anys. Els fets es 
van produir al voltant de les 
12.30 hores. Segons alguns 

testimonis, els homes es van 
començar a discutir i un dels 
implicats va treure una catana 
a l’interior dels supermercat.
Segons la policia, la baralla 
va estar propiciada per una 
discussió. Els Mossos d’Es-
quadra van detenir els dos 
homes i la seguretat privada 
de Mercadona va tancar per 
uns minuts les portes del co-
merç.

20·323·326·3
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SOCIETAT

La Universitat de 
Lleida estrenarà 
5 dobles graus i 2 
graus el curs vinent

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Universitat de Lleida té 
previst ampliar amb cinc 
dobles graus, un itinerari 
formatiu i dos graus l’ofer-
ta de titulacions per al curs 
vinent, si així ho aprova el 
Consell Interuniversitari de 
Catalunya. De moment, el 
Consell de Govern de la 
UdL ja ha donat llum verda 
a l’oferta.

26·3
SOCIETAT

L’Hospital Arnau 
de Vilanova opera 
amb les ulleres de 
Google

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Servei d’Urologia de 
l’Hospital Arnau de Vilano-
va disposa des del mes de 
febrer de les ulleres Google 
amb les quals ja s’han realit-
zat una trentena d’interven-
cions. La tecnologia permet 
connectar-se en xarxa amb 
altres professionals i fer-los 
consultes enviant-los imat-
ges durant l’operació.

POLÍTICA

Àngel Ros fitxa el doctor 
Rodamilans com a número 4

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Agrupació local del PSC de 
Lleida va aprovar divendres la 
llista electoral per al 24 de maig 
proposada per l’actual alcalde 
i candidat a la reelecció, Àngel 
Ros. Marta Camps, juntament 
amb l’actual regidor Josep 
Barberà (que no apareix a la 
llista) i una quinzena més de 

militants, van abandonar l’ac-
te en senyal de protesta per la 
decisió de votar a mà alçada. 
La llista està formada per 32 
persones, amb un 43% de re-
novació, i incorpora vuit noves 
cares, quatre d’elles entre els 
primers llocs. El fitxatge més 
significatiu és el del doctor 
Xavier Rodamilans, que ocupa 
la quarta posició. Altres noves 
incorporacions són els presi-
dents de l’Associació de Veïns 

de Torres de Sanui i de Balà-
fia, Joan Queralt i Toni Baró 
respectivament, i Jordi Sabata 
i Cristian Botija, dos joves de 
les Joventuts Socialistes. Ros 
va destacar el manteniment 
del “tronc central” del govern 
actual, amb Montse Mínguez 
com a número 2 i Fèlix Larrosa 
de número 3: “Mantenim part 
de continuïtat perquè l’actu-
al equip de govern funciona 
bé”.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

25·321·3
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Tres menors de menys de 14 
anys, autors de les destrosses 
del cementiri de Castellserà

24·3

SOCIETAT

Alguaire, única seu 
europea de la 
Fórmula 1 de l’aire

 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

www.7accents.cat

L’aeroport de Lleida-Alguai-
re acollirà la segona edició 
del festival aeri Lleida Air 
Challenge, que tindrà lloc el 
diumenge 28 de juny de 9 a 
14 hores. El festival inclourà 
una prova del Campionat 
del Món d’Air Race 1, que 
enguany es disputarà per 
primer cop. Les altres dues 
seus d’aquesta competició 
seran Monastir (Tunísia) i 
Reno (USA). Per tant, Al-
guaire serà l’única seu euro-
pea d’una prova del Campi-
onat del Món d’Air Race 1. 
A més de la celebració de 
la carrera aèria de velocitat 
més prestigiosa del món, el 
festival aeri també compta-
rà amb l’Air Exhibition, una 
fira amb 600 m2 d’exposi-
ció comercial aeronàutica, 
i l’Air Experience, una zona 
d’activitats paral·leles.

20
26

del al

Els Mossos donen per finalitzada la investigació, que qualifica l’acte 
vandàlic de “gamberrada” amb danys  d’entre 2.000 i 4.000 euros

 ARES VALDÉS
 CASTELLSERÀ

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra han 
identificat tres menors d’edat 
com els autors materials de 
les destrosses ocasionades 
al cementiri de Castellserà 
el passat 2 de març, on van 
aparèixer més de 35 creus 
i làpides tombades. Els tres 
menors són d’un poble veí i 
tenen menys de 14 anys, per 
la qual cosa no se’ls imputarà 

cap delicte. Amb la identifica-
ció dels autors, la policia dóna 
per finalitzada la investigació 
que va començar pocs dies 
després de les destrosses i 
que apuntaven que l’atac po-
dria haver estat comès per 
una persona adulta arran de 
les petjades que hi havia so-
bre els monticles, segons va 
apuntar l’alcalde de Castell-
serà, Marcel Pujol, el dia dels 
fets. Però, finalment, els Mos-
sos d’Esquadra han determi-
nat que els autors materials 
són tres menors d’un municipi 

Els autors van tombar més de 35 creus. (Foto: Isaac Martínez)

proper. Segons els Mossos, no 
se’ls imputarà cap delicte per-
què són menors de 14 anys, 
i ja s’han posat en contacte 
Ajuntament i famílies per mi-
rar de trobar una solució i re-
parar els danys, que han estat 
qualificats de “gamberrada”. 
Segons va comunicar el con-
sistori, els danys materials as-
cendirien entre 2.000 i 4.000 
euros. Aquesta era la primera 
vegada que es profanava un 
cementiri a la localitat, que 
va causar el malestar de molts 
veïns.

CULTURA

Arrenca el 5è 
Festival de Pasqua 
de Cervera

 REDACCIÓ
 CERVERA

El dijous va començar la 
cinquena edició del Festival 
de Pasqua de Cervera,  que 
enguany està dedicat a la 
figura de Joan Manén i que 
commemora el 80è aniver-
sari dels compositors Jordi 
Cervelló i Josep Soler.

SOCIETAT

Creen una plataforma per aturar 
una presa al Congost de Mont-rebei

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’entitat ecologista Ipcena, 
conjuntament amb els Cen-
tres Excursionistes de Lleida 
i Balaguer i altres entitats 
com els Amics del Montsec 
de Benavarri i els Amics de la 
Muntanya de Tremp han cre-
at una plataforma ciutadana, 
constituïda aquest passat di-
marts, per aturar la construc-

ció d’una presa hidroelèctrica 
al Congost de Mont-rebei. 
De moment, el col·lectiu ha 
iniciat una campanya d’opo-
sició al projecte impulsat per 
Endesa i espera l’adhesió de 
més entitats, a la vegada que 
demana la implicació de les 
administracions catalanes i 
aragoneses. Aquest congost 
és un paratge que forma part 
de la Reserva Natural Parcial 
de la Noguera Ribagorçana-
Mont-rebei.

CULTURA

“Retrats” del fotògraf Francesc 
Català-Roca viatja a Tàrrega

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

Tàrrega exhibeix a la sala 
principal del Museu Comar-
cal de l’Urgell la mostra iti-
nerant “Retrats” del fotògraf 
Francesc Català-Roca fins al 
26 d’abril. 
L’exposició, organitzada per 
la Xarxa de Museus de les 
Terres de Lleida i Aran, divul-
ga l’obra de qui és considerat 

figura rellevant dins la histò-
ria de la fotografia catalana 
contemporània. 
Català-Roca va conrear des 
dels inicis de la seva trajec-
tòria el gènere del retrat i 
mitjançant l’objectiu de la 
seva càmera va aconseguir 
captar els sentiments que 
desprenien artistes destacats 
com Joan Miró, Salvador Dalí 
o Antoni Tàpies, juntament 
amb personatges anònims de 
l’Espanya de postguerra.

23·325·325·3
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ECONOMIA

La Fira de Sant 
Josep clou amb un 
balanç positiu 

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA 

www.7accents.cat

Tot i la intensa pluja que 
va marcar les jornades 
d’aquest passat dissabte i 
diumenge, la 143a Fira de 
Sant Josep de Mollerussa 
va tancar les portes amb un 
balanç positiu de negoci,  
ja que el 80% dels exposi-
tors van posar de manifest 
la seva intenció de tornar 
a participar en la propera 
edició. 
L’alcalde de la capital del 
Pla d’Urgell, Marc Solsona, 
va destacar que el 60% dels 
expositors van cobrir les ex-
pectatives que s’havien fi-
xat per a la Fira, i d’aquesta 
xifra, un 10% van assegurar 
haver-les superat. 
El president de Fira de Mo-
llerussa es va referir tam-
bé a la pluja. Tot i això, va 
destacar el nombre de més 
de 1.200 professionals que 
van participar a les jornades 
tècniques en el marc del 
certamen.
En relació amb el Saló de 
l’Automòbil, les perspec-
tives de negoci també van 
ser bones i des de l’orga-
nització es confia mantenir 
o, fins i tot, superar les bo-
nes xifres de l’any passat. 
Cal recordar que va ser una 
edició que va tancar amb 
242 cotxes venuts per un 
import superior als 5,2 mi-
lions d’euros. 
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L’Actel Força Lleida ja 
pensa en la zona més alta
20·3

Els lleidatans s’asseguren el play-off davant el Palencia
 GERARD RAIMAT
 HOSPITALET

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida es va gua-
nyar el dret de jugar la fase de 
promoció d’ascens a l’ACB a 
falta de quatre jornades per 
concloure la fase regular. Ho 
farà després d’una treballada 
i agònica victòria davant un 
rival directe com és el Que-
sos Cerrato Palencia (76-75) 
i, també, gràcies a la derrota 
del Leyma Basquet Coruña 
davant l’Oviedo.
El partit, disputat al pave-
lló Barris Nord, va ser molt 
igualat, sobretot en el tercer i 
quart període. Abans, però, la 
tenacitat dels homes que di-
rigeix Joaquín Prado va servir 
per contrarestar un rival que 
arribava a Lleida amb nom-
broses baixes per lesió i amb 
l’aigua al coll després d’encai-
xar quatre derrotes seguides.
Tant en el primer com en el 
segon quart, els lleidatans 
van començar molt adormits, 
la qual cosa els va obligar a 
remar a contracorrent. Des-
prés del descans, els locals 
van seguir pedalant fins im-
posar-se en el tercer període 
amb un parcial de 18 a 14, 
que els situava a un punt per 
sota del Palencia, 54 a 55. No 
va ser fins als últims set mi-
nuts del partit que els lleida-

Javi Múgica in-
tenta fer bàsquet 
davant la pressió 
d’un jugador 
rival.
Foto: J. Enjuanes

FUTBOL

El Lleida Esportiu, 
amb l’obligació de 
sumar a les Illes 

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu viatja al 
camp del CD Atlético Ba-
leares, on jugarà diumen-
ge dia 29, a les 12.00 ho-
res, amb l’únic objectiu de 
sumar els tres punts que 
estan en joc. La derrota al 
Camp d’Esports contra el 
CF Badalona, per 0-2, va 
ser un cop molt dur pels 
lleidatans, que van veure 
com el lideratge s’allunya-
va una mica més. Per tant, 
mirant el primer lloc de 
la classificació, no poden 
deixar escapar l’oportuni-
tat de guanyar per tal de 
mantenir vives les espe-
rances existents.
Així doncs, serà obligatori 
no cometre els mateixos 
errors que la jornada an-
terior. Davant els badalo-
nins, els blaus van trencar 
la bona ratxa al Camp 
d’Esports. Els lleidatans 
no perdien a casa des del 
passat 14 de desembre 
contra l’Olot, en què tam-
bé va perdre amb el ma-
teix resultat. El primer gol 
rival va arribar en el primer 
quart d’hora i va fer que 
els d’Idiakez haguessin de 
concentrar-se per intentar 
remuntar. Però a l’inici de 
la segona part van encai-
xar el segon gol, un fet 
que va dificultar encara 
més les opcions del Lleida. 
En aquest sentit, també 
cal esmentar que la derro-
ta va arribar després que 
l’equip hagués encadenat 
sis victòries consecutives 
davant la seva pròpia afi-
ció. 

26·3

POLIESPORTIU

Futbol, bàsquet i hoquei sumen 
esforços per omplir pavellons i l’estadi

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida, el Llei-
da Esportiu i l’ICG Software 
Lleida han sumat les seves 
forces amb l’objectiu d’om-
plir el Barris Nord, el Camp 
d’Esports i l’Onze de Setem-
bre. Sota la campanya “Tots 
som Lleida”, les tres entitats 
s’han unit en aquest tram fi-
nal de temporada donant una 
entrada a cada soci per cada 

23·3

tans van aconseguir situar-se 
per davant en el marcador 
per primer cop amb el 58 a 
57. A partir d’aleshores, els 
dos equips es van intercanviar 
cops amb un estira-i-arronsa. 
Així, el partit es va decidir en 
el tram final. La balança es va 
decantar a favor dels locals.
A partir d’ara, als lleidatans 
els sorgeixen nous reptes, 
com és el fet d’acabar la lliga 
entre els cinc primers amb el 
factor pista a favor. Per assolir 
aquest objectiu, als jugadors 
els espera un final dur de 
temporada. El primer rival a 
superar serà el Breogán Lugo, 
dissabte 28, a les 19.15 hores.

partit dels que resten de la 
fase regular. “Volem seguir 
fent territori en un moment 
important, que necessitem el 
màxim suport”, va manifestar 
el president del Lleida Espor-
tiu, Albert Esteve. En aquest 
sentit, el president del For-
ça Lleida, Félix González, va 
apuntar que “necessitem po-
der comptar amb el públic”, 
mentre que el president de 
l’ICG Software Lleida, Enric 
Duch, va dir que “l’afició ha 
de ser el número dotze”. Moment de la presentació. Foto: Javi Enjuanes

El repte és 
acabar entre 

els cinc 
primers 

classificats
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El campionat del 
món de piragüisme de 
2019, a Sort i la Seu

22·3

La candidatura s’imposa a Bratislava
 REDACCIÓ
 MARRÀQUEIX

www.7accents.cat

Sort i la Seu d’Urgell esdevin·
dran conjuntament seu del 
Campionat del Món de Pira·
güisme de l’any 2019. La can·
didatura unitària de les dues 
localitats lleidatanes es va 
imposar davant de Bratislava, 
l’altra candidata que optava a 
ser la seu dels jocs, en la vo·
tació del consell directiu de 
la Federació Internacional de 
Piragüisme que va tenir lloc a 
Marràqueix.
La prova internacional, que 
compta amb les modalitats 
d’eslàlom, descens i estil lliu·
re, es disputa enguany a Lon·
dres i l’any 2017 tindrà lloc a 
Occitània. Cal tenir en comp·
te que les dues localitats han 
organitzat en un passat tres 
mundials i fins a quinze copes 
del món. Així mateix, 
els Jocs Olímpics 
del 1992 es van 
disputar a l’Alt 
Urgell.
Entre els fac·
tors que van 
d e t e r m i ·
nar aquesta 
elecció hi 
ha les instal·
lacions i l’en·

torn en el qual competiran els 
esportistes, a més de la tradi·

ció piragüista de les 
dues poblacions. 

Segons l’alcal·
de de Sort, 
Llàtzer Si·
bis,  “el 
M u n d i a l 
servirà per 
fer una 

instal·lació 
fixa única al 

món per a la 

Imatge d’arxiu del 
Campionat Mun-
dial de Piragüisme 
que es va dur a 
terme l’any 2009 
a la localitat llei-
datana de la Seu 
d’Urgell.
Foto: Ajuntament 
de la Seu d’Urgell

disciplina d’estil lliure amb la 
qual volem acabar de posici·
onar Sort com a referent mun·
dial de les aigües braves”.

HOQUEI

Victòria molt 
important de l’ICG 
Software Leida

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
vèncer, per 4·3, el poderós 
C.P. Vic, conjunt que arri·
bava a la capital del Segrià 
amb l’etiqueta de favorit 
després de proclamar·se 
campió de la Copa del Rei 
i classificar·se per la Final a 
Quatre de la Lliga Europa. 
D’aquesta manera, els llei·
datans van fer un pas més 
cap a la salvació davant 
de la seva afició. Però els 
ilerdencs no tenen gaire 
temps per descansar, ja 
que el dissabte dia 28, a 
les 19.30 hores, hauran de 
jugar un altre important 
enfrontament, el que dis·
putaran a la pista del C.E. 
Noia Freixenet. De fet, 
les dues formacions estan 
separades per només dos 
punts i, per tant, el triomf 
que està en joc es perfila 
de màxima vitalitat per as·
solir la permanència.

24·3

VOLEIBOL

El pavelló Juan Garra acollirà la Final 
Four de Primera Catalana sènior

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida serà la seu de la Final 
Four de Primera Catalana 
sènior masculina de volei·
bol, la qual es durà a terme 
el proper 28 de març al pa·
velló municipal Juanjo Gar·
ra. Pel que fa als horaris, a 
les 10.00 hores es jugarà el 

CV Sant Pere i Sant Pau·CV 
Olot; a les 12.00 hores, CTI 
Balàfia Vòlei·FC Barcelona 
B, i a les 18.00 hores es juga·
rà la final entre el guanyador 
del primer partit i el vence·
dor del segon. Cal recordar 
que els dos equips que ar·
ribin a l’últim xoc seran els 
que tindran dret a una plaça 
per disputar la fase d’ascens 
a Primera Nacional.

20·3
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L’entorn i les 
instal·lacions 

van ser 
determinants 

en l’elecció

MOTOR

L’Open Slalom 
Drift arrenca al 
circuit de Juneda

 ÒSCAR BUETAS
 JUNEDA

www.7accents.cat

El circuit de Juneda va 
acollir la prova inaugural 
de l’Open Slalom Drift. El 
campió en la categoria Pro 
va ser Arnau Gómez. La 
sort no va acompanyar al 
lleidatà Joan Caballer, tot i 
que va ser primer a la ron·
da de classificació.

22·3

JUTJATS

Taxto Benet, 
exculpat de la 
fallida la UE Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El jutge va declarar for·
tuït el concurs de credi·
tors de la desapareguda 
Unió Esportiva Lleida. En 
aquest sentit, el magistrat 
va considerar que no hi ha 
responsables de la fallida 
de l’entitat esportiva i, per 
tant, va exculpar als mem·
bres del consell d’adminis·
tració del club, entre els 
quals el màxim accionista, 
Josep Maria Tatxo Benet. 
En la sentència s’indica 
que Benet cobria cada any 
la despesa dels jugadors 
per evitar el descens ad·
ministratiu.

24·3
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Llegendes
del futbol

Un èpic viatge de 
l’infern al cel

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

La tragèdia a l’estadi Heysel 
de Brussel·les el 29 de maig 
de 1985 és una de les més 
recordades de la història, 
pel nombre de morts, per la 
transcendència del partit que 
es jugava i, sobretot, per la 
seva exposició mediàtica. 
Centenars de milions de per-
sones la van veure en directe 
per televisió. El partit era la 
final de la Copa d’Europa en-
tre la Juventus i el Liverpool 
i abans d’iniciar-se van morir 
39 persones, la gran majoria 
italians seguidors de la Juve, 
a causa d’una allau humana 
provocada per alguns afici-
onats anglesos. El més sor-
prenent és que passada una 
hora van retirar els morts i els 
més de 600 ferits i el partit 
va començar. No cal ser molt 
empàtic per imaginar l’estat 
anímic de l’onze italià i, per 
extensió, del seu davanter 
centre, un mite ja amb no-
més 28 anys que precisament 
aquell dia s’acomiadava de la 
Vecchia Signora. Gairebé no 
van poder celebrar la victòria.
Paolo Rossi, nascut a Prato, 
prop de Florència, el 1956, 
és un dels millors golejadors 
europeus, un dels escassos 
herois que tenen un Mundial 
associat al seu nom, un da-
vanter que va atemorir de-
fenses a força d’oportunisme 
i intel·ligència. Tot això, en el 
marc d’una estranya carrera, 
relativament curta i amb pro-
nunciats alts i baixos.
El jove Paolo va iniciar-se a la 
Cattolica Virtus de Florència 
i als 17 anys va ser fitxat per 
la Juventus, però un calvari 

de dos anys en forma de tres 
operacions de genoll van fer 
pensar als de Torí que el noi 
estava acabat i van cedir-lo al 
Como. Allà tampoc va qua-
llar, només va jugar sis partits 
i va ser cedit de nou, aquesta 
vegada al Vicenza de la Sèrie 
B. En aquell moment, ningú 
donava res per ell, però allà 
va canviar la seva sort. Va co-
mençar a marcar gols sense 
parar i el Vicenza va assolir 
un fulgurant ascens a la Sèrie 
A en la temporada 76-77. Un 
cop a l’elit, va esclatar i el club 
del Veneto va aconseguir, ar-
rossegat pels seus gols, la mi-
llor posició de la seva història, 
segon després de la Juve.
Així doncs, amb 21 anys va 
guanyar-se el lloc a la selec-
ció per al Mundial d’Argen-
tina’78. Itàlia no tenia cap 
esperança en aquell torneig, 
però la parella formada per 
l’ídol Bettega i el 
nou descobri-
ment Rossi 
va dur els 
a z z u r r i 
al quart 
lloc. 
En tornar, 
va seguir 
el seu ex-
cels nivell, 
però el Vi-
cenza va bai-
xar de nou a la 
Sèrie B i va mar-
xar al Perugia. 
Vénen corbes. 
Allà va jugar 
alguns partits, 
però abans 
d’acabar la lliga 
va destapar-se el 
cas Totonero (Tra-
vessa negra), en el 

qual jugadors i directius de di-
versos clubs van ser detinguts 
i castigats per haver arranjat 
partits. Paolo Rossi 
era un d’ells. 
Li van caure 
tres anys 
de sanció 
sense ju-
gar, en-
cara que 
després li 
van reduir a 
dos.
Quan portava 
un any, la Juventus va 
pensar en ell. El va fitxar, do-
nant-li la possibilitat d’entre-
nar-se durant l’altre any que li 
quedava i així estar preparat 
pel Mundial d’Espanya’82 si 
Bearzot, el seleccionador, ho 
creia oportú, cosa molt im-
probable en aquell moment. 
De fet, quan el va convocar, 
part de la premsa i dels tifosi 

van criticar amb duresa la 
decisió. La realitat els 

va donar la raó en 
una nefasta primera 
fase en la qual Ità-
lia va classificar-se 
de miracle. Des-
prés va ser enqua-
drada en un grup, 
amb l’Argentina 

de Maradona i amb 
la meravellosa Brasil, 

que estava des-
tinada al títol, 

en què només 
es classifica-
va un per a 
semif inals. 
D e s p r é s 
de la vic-
tòria sobre 

A r g e n t i n a 
va arribar el 

partit que ho 

va canviar tot. Brasil sembla-
va invencible, però llavors va 
emergir Rossi per anotar un 
hat-trick que mai serà oblidat. 
El rebutjat va convertir-se en 
heroi i ja no diguem quan a 
les semifinals davant Polònia 
va marcar els dos gols del tri-
omf i a la final va obrir el mar-
cador davant Alemanya. L‘avi 
Zoff, Gentile, Bergomi, Conti, 
Tardelli, Scirea i tants d’altres 
retornaven a Itàlia al cim fut-
bolístic. Rossi va ser màxim 
golejador del torneig, va ser 
inclòs a l’onze ideal per segon 
mundial consecutiu i li va ser 
concedida la Pilota d’Or com 
a millor jugador de l’any.
Després d’això va seguir 
l’època daurada. Jugant a la 
seva estimada Juventus va 
guanyar importants títols en 
els tres anys que s’hi va es-
tar, la Copa el 1983, l’històric 
1984 amb la Lliga, la Recopa 
i la Supercopa d’Europa, i el 
climax agredolç de la Copa 
d’Europa de 1985.
Malgrat no tenir ni 30 anys, 
però, el físic de Rossi estava 
debilitat; va anar-se’n de la 
Juve, passant un any al Milan 
i un altre a l’Hellas Verona. No 
va tenir vocació de tècnic i es 
dedica en l’actualitat a exercir 
de comentarista de luxe als 
mitjans de comunicació.

: 1976_ Després 
d’uns primers 
anys erràtics i amb 
lesions arriba al 
Vicenza.
: 1978_ L’equip 
del Veneto és se-
gon a la lliga amb 
ell de ‘pichichi’.
: 1978_ Gran 
paper al Mundial 
d’Argentina.
: 1982_ Itàlia 
guanya el Mundial 
d’Espanya.
: 1982_ S’endú la 
Pilota d’Or.
: 1984_ Amb la 
Juventus celebra 
tres títols.
: 1985_ Campió 
d’Europa a 
Heysel.

El hat-trick 
davant Brasil 

a Sarrià va 
canviar la 

història
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És sancionat 
dos anys sense 

jugar pel 
célebre cas
Totonero

Paolo 
Rossi

TRAJECTÒRIA
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INVESTIGUEN LES 
CAUSES DE L’AVIÓ 
ESTAVELLAT ALS ALPS 
QUE DEIXA 150 MORTS 
No se sap res encara en 
concret, és més assenyat no 
fer cap conclusió sense fona-
ment i esperem que dintre 
de l’horrible desgràcia, es 
pugui aclarir pel bé de tots 
aquests familiars que ho es-
tant patint en les seves carns. 
El meu condol més sincer.
Josephine GM

Sigui veritat o no aquest 
tipus de notícies no s’han 
de difondre!!! Els pilots es 
mereixen un respecte. Com 

ésser humà poden tenir una 
indisposició, poden anar al 
lavabo o poden anar a estirar 
les cames o poden anar a 
fer comprovacions. No ens 
deixem enganyar. 
Maite Peñalver

VUELING REALITZA 
UN ATERRATGE 
D’EMERGÈNCIA 
Prou de fotre la por al cos 
de la gent!!! Aquest tipus 
d’incidències passen tots els 
dies!!!! Sembla que ara hi ha 
intenció de tornar a la gent 
paranoica!!!
Diana Intothewild 

LA POLICIA  IDENTIFI-
CA PERFILS PER PIULA-
DES CATALANÒFOBES 
Aquestes piulades no 
deixen de ser estúpides 
provocacions de quatre 
cafres (malauradament 
els hi ha a tot arreu).
Ekaitz

Trobo mol trist 
tots els comen-

taris anticatalanistes.  Jo MAI 
me n’alegraré d’una desgrà-
cia d’aquesta magnitud, in-
dependentment de l’origen 
de les víctimes. Vull pensar 
que  els que s’han expressat 
així, no representen la majo-
ria. 
Laura G. 

EL PSOE GUANYA A AN-
DALUSIA 
Han perdut una ocasió 
d’or... Fer un can-
vi radical. Han 
votat un 

govern de les subvencions 
que els farà menys lliures... 
I que no són gaire diferents 
del PP. Llàstima!!! 
Joana Roca

Voten a qui els procura el 
menjar, gràcies a 
quedar-se 

amb el dels altres i les peo-
nades i jo no sé que més, 
poden viure sense fotre brot 
i cada dia al bar a fer un mo-
riles i la tapa!
Carme Díaz

L’ACCIDENT D’AVIÓ  ALS 
ALPS QUE DEIXA 150 
MORTS CONSTERNA LA 
XARXA 

Llegeixo els tuits de la gent 
que fa bromes amb l’accident 
i crec que potser cal 
replantejar-se el del sufragi 
universal.
@MartaRiveraCruz 

No pot ser que tinguin el 
mateix títol els que informen 
amb respecte i responsa-
bilitat que els que empai-
ten pornogràficament una 
llàgrima.
@JordiGuardiolaF

Quina sort saber de tot 
i poder criticar el q fa 
tothom! Veig q el món és 
ple d’experts en periodisme, 
aviació, psicologia... 
#noéstottanfàcil
@AresEscriba

A partir d’ara informa-
rem de tots els aterratges 
d’emergència o només ho 

fem ara per 
crear més 
alarma?
@AlvarLlo-
bet

Només cal 
volar amb 
‘low cost’ 
per saber 
que el que 
es deixa de 
pagar respecte 
a d’altres com-
panyies no és la 
seguretat.
@mvilaredon

EL PSOE GUANYA 
LES ELECCIONS A 
ANDALUSIA

La diferència entre que unes 
eleccions siguin «una festa 
de la democràcia» o «un 
desafiament secessionista», 
és que siguin a Andalusia o 
Catalunya.
@gabrielrufian

Es confirma que Podem va a 
acabar amb el bipartidisme, 
encara que comenci acabant 
amb els partits minoritaris.
@pallanur

lluiii

zermoduz

judithmanep

mariamesegue

esthergatnau

urgellubach

milio_de_cal_virgen

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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Fins ara, Jose! Els teus amics t’estimarem sempre
Bon viatge, Jose! Esperem que no et quedis a l’aigua en una de les teves sortides pesqueres mati-
nals. I recorda: si et cases a Las Vegas, et cases a tot el món! No apostis al vermell!!

29·03
diumenge

El periodista amb més rigor de
Ponent fa anys. Felicitats Alfonso!
Moltíssimes felicitats de part de tots els teus companys de 
7accents. Esperem que passis un dia genial en companyia dels 
teus. T’estimem, Alfonso!

DIVENDRES 27 de MARÇ DE 2015 45

La gran promesa del periodisme 
lleidatà fa anys. Felicitats, Sergi!
El futur del periodisme esportiu lleidatà està garan-
tit gràcies al Sergi Puy, que fa anys. Els teus amics 
de professió et desitgem un bon aniversari!

28·03
dissabte

28·03
dissabte

Moltes felicitats, Inma 
Gallego, de part de la família
Felicitats a la noia mes guapa d’Alcarràs de la 
teva família que t’estima. Per molts anys, Inma! 
T’estimem moltíssim!

28·03
dissabte

Premiem la teva fidelitat amb 
bonos personalitzats.

Som especialistes en recollits 
per a núvies o celebracions 

especials

Carrer Santa Marta, local 3
973 22 99 83

www.inandoutimatgegch.com
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5
6

Alexander Siddig

Rosabell 
Laurenti Seller

1.  Alexander Siddig és  Do-
ran Martell, senyor governant 
de Dorne i el germà gran 
del difunt príncep Oberyn 
Martell.

2. Toby Sebastian és Trystane 
Martell, fill i hereu de Dorne. 
El seu pare el va prometre 
a Myrcella Baratheon com a 
part de l’aliança oferta per 
Tywin Lannister.

3. Nell Tiger Free és Myrcella 
Baratheon, la filla gran de 
Cersei Lannister i el difunt 
rei Robert Baratheon, encara 
que en realitat el seu pare és 
Jaime Lannister. 

4. Deobia Oparei és Areo 
Hotah, vetarà capità de la 
guàrdia de palau de Doran 
Martell i conegut per la seva 
lleialtat.

5. Enzo Cilenti és Yezzan, un comerciant 
d’esclaus. Tot va canviar per ell quan
Daenerys Targaryen va prohibir aquest tipus 
d’intercanvi.

6. Jessica Henwick és Nymeria Sand, la 
segona filla bastarda del difunt príncep 
Oberyn. La seva mare era una dona oriental 
elegant, noble i que feia por.

7. Rosabell Laurenti Seller és Tyene Sand, 
filla del difunt príncep Oberyn Martell. Tyene 
és molt més perillosa del que sembla, so-
bretot quan té a les seves mans les dagues 
bessones.

destaquem 
7 dels nous actors de la cinquena 
temporada de Game of
Thrones, que es va presentar
en la històrica fortalesa de la
Torre de Londres i que de ben 
segur farà les delícies dels
lleidatans i les lleidatanes.
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Toby
Sebastian

Nell Tiger Free

Deobia Oparei

Jessica Henwick

Enzo Cilenti



El material argilenc del qual 
està fet el càntir és molt 

porós, la qual cosa per-
met que l’aigua de l’inte-
rior s’hi filtri i en entrar en 
contacte amb l’exterior 

s’evapori. El càntir “sua”, 
i això és efectiu.

? Per què 
l’exercici 
millora bastant 
l’humor??

L’exercici és salut i ens manté en forma, la qual cosa 
contribueix a que ens sentim bé amb nosaltres ma-
teixos. A més, aixeca el nostre ànim alliberant en-
dorfines. De fet, un dels efectes de l’exercici és la 
sensació d’alegria i eufòria. Cal dir que l’exercici 
estimula la producció d’endorfines en el cervell, les 
quals també són anomenades hormones de la fe-
licitat.
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els 7
perquès ?

Per què diem que les cigonyes 
porten els nens de París??

Aquest 
a n t i c 
mite és 
p a t r i m o n i 
de nombroses 
cultures i té dos orígens dife-
rents. El primer atén al caris-
ma i bona premsa de la cigo-

nya i la delicadesa amb 
què tracta a les seves 

cries. El segon mite 
fa referència a la 
procedència de 
Paris. Aquesta 
llegenda sorgeix 
perquè en la re-

gió francesa de 
l’Assacia, un dels 

llocs predilectes de 
les cigonyes que emi-

gren des d’Àfrica, és comú 
veure-les niar a les teulades 
de les cases. En aquesta part 
de França existeix una llegen-

da que diu que un parell de 
cigonyes van niuar damunt de 
la xemeneia d’una casa i, en 
marxar, la parella que hi vivia 
va tenir un nen, i per això es 
va estendre la idea que el nen 
va ser portat pel pic de la ci-
gonya. Com que París és tam-
bé coneguda com la ciutat 
de l’amor, la tradició va aca-
bar situant en aquesta ciutat 
l’origen del vol de la cigonya. 
Així doncs, si algú dels nos-
tres lectors està embarassat, 
ja sap d’on vindrà el nen que 
espera.

Per què va ser tan important per a
Catalunya el lleidatà Pius Font i Quer??

Pius Font 
i Quer 
(Lleida, 9 
d’abril de 
1888-Bar-
celona, 2 
de gener 
de 1964) va 
ser un botànic 
(taxonomista i fi-
togeògraf), farmacèu-
tic i químic. Va ser el primer 
director de l’Institut Botànic 
de Barcelona i va fundar, a la 
muntanya de Montjuïc, el Jar-
dí Botànic, annex a l’Institut. 
Les seves recerques van in-
crementar considerablement 

el conei-
xement de 

les plantes i els 
bolets, no solament de Ca-
talunya, sinó també d’altres 
indrets de la península Ibèrica 
i del Marroc. Va crear, partint 
pràcticament de zero, l’Insti-
tut Botànic de Barcelona, una 

infraestructura científica ne-
cessària per posar la botànica 
catalana al nivell europeu de 
primera línia. La seva vessant 
científica es complementa-
va amb la pedagògica. En la 
seva tasca docent va ser un 
renovador de la forma d’en-
senyar a la universitat introdu-
int l’experimentació i l’obser-
vació directa de la natura. Per 
aquest motiu, va ser un gran 
impulsor de les sortides al 
camp. Després de la guerra, 
en ser desposseït dels seus 
càrrecs, es va dedicar a la di-
vulgació científica d’alt nivell. 
Va ser un gran formador de 
la terminologia botànica po-
pular i científica en català i 
castellà. Les seves obres amb 
més ressò són: Diccionario 
de Botánica (1953), Plantas 
medicinales (1961) i Botánica 
pintoresca (1958).

Per què blanqueja la 
roba el blanquejador 
dels detergents??

Un
blanque-
jador és realment un tint 
fluorescent. La indústria tèxtil 
tenyeix de forma habitual els 
teixits blancs amb blanqueja-

dors per millorar l’aspecte de 
les peces. Els blanquejadors 
dels detergents actuen repo-
sant la franja de llum que el 
teixit deixa d’absorbir. Així 
s’aconsegueix absorbir la ra-
diació ultravioleta i utilitzar la 
seva energia per emetre llum 
blava. L’aportació extra de ra-
diació de llum dissimula el to 
groguenc del teixit gràcies a 
una simple combinació de co-
lors.

Per què tots els 
gossos i els gats 
mouen la cua??

Els animals utilitzen la cua per 
comunicar-se a grans distàn-
cies. En els gossos serveix 
per donar diferents senyals. 
El llenguatge de la cua dels 
gats és molt menys eloqüent, 
perquè com que no és un ani-
mal social té menys necessitat 
de comptar amb un vocabu-
lari ric. Però entre les poques 

senyals que pot comunicar 
un gat amb la cua n’hi ha una 
que sí que és clara: si mentre 
juguem amb ell un gat assota 
la cua o arquella el llom al-
çant-la ens està suggerint que 
el deixem tranquil, així que, 
ara que ja ho saps, estimat 
lector, vigila molt no sigui el 
cas que t’esgarrapi. 

Per què 
canten els 
galls quan 
surt el sol??

Des de la primera llum de l’alba, el gall sent l’obli-
gació de demostrar a tot aquell que habita al corral 
qui és el que realment mana, i per aquesta raó can-
ta quan surt el sol. Si hi hagués un altre gall cantant, 
hi hauria una forta baralla en la qual estaria en joc 
l’honor. Cal pensar que aquestes aus són altament 
territorials i mostren la seva fortalesa de diverses 
maneres.

Per què sempre 
està freda 
l’aigua 
del càntir?
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Festa del Marisc

LLOC: Esplanada del Camp 
d’Esports
HORA: de 13.00 a 16.00 i de 
19.00 a 23.00 h
L’esplanada del Camp d’Es-
ports canvia per un dia el seu 
ús habitual i es converteix en 
una gran festa del marisc. Gran 
varietat de menjar per a tot el 
públic.

Visita teatralitzada  
a la Llotja
LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 18.00 h
Uns personatges estranya-
ment peculiars ens descobri-
ran els racons més ocults de la 
Llotja i revelaran grans secrets. 
Què amaga l’escenari? Qui és 
aquest cambrer estrafolari? 
Tot això i molt més es podrà 
descobrir. Una aventura per a 
petits/es i grans.

Lectura de textos 
“Jesús Moncada. 
La veu viva”
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA:19.00 h
A càrrec dels grups de lectu-
ra de la Biblioteca Pública de 
Lleida i de Mequinença. Glos-
sa de la figura de Jesús Mon-
cada a càrrec de Marc Biosca. 
Representacions teatrals breus 
a partir de textos de Moncada, 
per part de la companyia Gar-
binada, de Mequinença i Re-
member Company d’Alcarràs. 

Taller Un tastet 
d’Òpera

LLOC: Teatre de La Llotja
HORA: 20.00 h
Maria Pilar Saiz Vela, guanya-
dora de la beca Sebastià Ser-
rano 2010, impartirà un taller 
que té lloc un mes abans de 
la funció d’òpera que es farà 
al Teatre de la Llotja. La ini-
ciativa pretén ajudar els es-
pectadors a esdevenir “oients 
informats”. Es parlarà de l’ar-
gument de l’òpera Turandot 
i els seus personatges, del 
compositor i del context his-
tòric.

La Cinquena de 
Beethoven i Judith 
Jáuregui
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.30 h
Probablement, una de les 
pianistes espanyoles de ma-
jor projecció internacional. 
Jáuregui és la convidada de 
l’OCM per celebrar una nit 
d’autèntic tribut a Beetho-
ven gràcies a l’escolta del seu 
Concert per a piano i orques-
tra núm. 3, op. 37 i la màgia 
de la seva imponent cinquena 
simfonia. 

The Limboos, en 
concert

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Rhythm and blues exòtic, així 
defineixen els Limboos el seu 
so. El seu àlbum de debut és 
una mostra del seu talent, 
actitud i vigor. Des de músi-
ca negra americana dels cin-
quanta fins a ritmes cubans i 
brasilers, The Limboos ofe-
reixen un xou únic a l’escena 
R&B d’avui dia. 

Concert d’Ella nos 
vuelve decentes
LLOC: Antares
HORA: 22.30 h
L’Antares acull el concert 
d’Ella nos vuelve decentes. 
L’entrada és gratuïta per a 
tots els públics. 

dis
sabte
28
STM MTB Ultra-
marathon de BTT
LLOC: Camps Elisis
HORA: 08.00 h
El Ciutat de Lleida-STM MTB 
Ultramarathon, la primera 
prova de l’Open d’Espanya 
Ultramarathon de BTT, té 
sortida i arribada a Lleida. Es 
preveu que esportistes d’ar-
reu de l’Estat i de l’estranger 
pedalegin els 123 quilòme-
tres del recorregut que trans-

corre per les terres de Lleida, 
amb 1.800 metres de desni-
vell positiu. 

Flea Market Llei-
da
LLOC: Plaça del Dipòsit 
HORA: 11.00 h
El Flea Market Lleida, el mer-
cat vintage de segona mà que 
se celebra trimestralment al 
Centre Històric, torna de nou. 
En el Flea Market s’hi poden 
trobar objectes singulars, mú-
sica, roba o complements, en-
tre d’altres. 

Rudo, Manolo 
Alcántara
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 19.00 h
Amb música en directe, Rudo 
tracta sobre les persones que 
han conviscut amb la duresa, 
l’esforç físic i els reptes per-
sonals portats fins a l’absurd.

Taula rodona: 
L’ús social de 
l’habitatge a
Tàrrega
LLOC: Biblioteca comarcal de 

Volta ciclista internacional
LLOC: Lleida i província
HORA: 14.00 h
DIA 27 (Lleida-Balaguer): hora de sortida a les 14.00, 
rotonda Lleida LV-9224. Hora d’arribada a les 17:15 
(meta Estació Bus Balaguer). DIA 28 (Balaguer-Llei-
da): hora de sortida a les 10:00, rotonda C-13. Hora 
d’arribada a les 11.32 (meta a la Llotja). Sortida a les 
17.00 (Lleida-Lleida). DIA 29: (Lleida-Lleida). Hora 
de sortida 10.00, Lleida ciutat, Rotonda Bordeta 
L-702. Hora d’arribada a les 13.08 (meta Seu Vella).
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Tàrrega
HORA: 19.00 h
El Casal Popular El Rostoll or-
ganitza una xerrada per parlar 
sobre l’ús social de l’habitat-
ge amb Mercè Pidemont, de 
l’Observatori DESC, i Agàpit 
Borràs, arquitecte.

Dissabtes, músi-
ca a l’Ateneu
LLOC: Ateneu Popular de Po-
nent
HORA: 19.30 h
Recital de guitarra a càrrec 
de Carles Pons Altès a l’Ate-
neu Popular de Ponent. L’en-
trada és gratuïta per a tots els 
públics.

‘Figuretes de vi-
dre’ a càrrec del 
grup Tequatre
LLOC: Teatre Ateneu de Tàr-
rega
HORA: 22.00 h
Figuretes de vidre (The Glass 
Menagerie) és l’obra més 
autobiogràfica del drama-
turg nord-americà Tennessee 
Williams, en què el mateix 
autor es converteix en l’au-
tèntic protagonista. A través 
dels records i les paraules, 
l’espectador s’endinsa en 
els aspectes més colpidors 
i dolorosos de la seva vida. 
La representació forma part 
del XXVII Concurs de Grups 
Amateurs de Teatre “Ciutat 
de Tàrrega”. 

diu
menge
29

Matins Llotja
LLOC: La Llotja -Davall
HORA: 12.00 h
El Gran Magí i la seva visita 
còmica a la Llotja + La màgia 
de l’Òscar de la Torre. Totes 
les activitats són gratuïtes. 
Edat recomanada a partir de 
3 anys.

Final del Con-
curs Directe 
2015
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 19.00 h
Fase final del concurs Directe-
Mostra de Música Jove del 
Segrià, on ja han participat 
diverses bandes. Entrada gra-
tuïta. 

Jam Session Cel-
ta amb Lauzeta
LLOC: Antares
HORA: 20.00 h
El bar Antares acull una Jam 
Session Celta amb la parti-
cipació de Lauzeta. Entrada 
gratuïta. 

Cucalòcum de Primavera
LLOC: Pavelló 3 - Fira de Lleida
HORA: De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Fira de Lleida ha programat una nova edició del 
Cucalòcum Primavera. Tindrà lloc del 30 de març 
al 2 d’abril i compta amb vint activitats lúdico-
esportives. L’entrada té un preu de 2 euros per a 
adults i de 3 euros per als infants. Destaquen el 
tennis taula, tennis, hoquei, bàsquet, handbol, pa-
tins, parc de psicomotricitat, inflables, llits elàstics, 
dino-bus, tallers de treballs manuals, etc.

dilluns
30
Tallers per a pe-
tits naturalistes
LLOC: Parc de La Mitjana
HORA: 10.00 h 
Vols descobrir els rastres i les 
petjades dels animals de la 
Mitjana? O veure d’aprop els 
ocells més comuns del parc 
i com es fa un anellament 
d’ocells? O fer un taller d’art 
amb elements naturals? O fer 
el teu propi herbari? Per Set-
mana Santa, vine a la Mitjana. 
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. Preu: 6 euros. 

Casal de Setmana 
Santa de Cervera
LLOC: Col·legi Públic Joan 
XXIII
HORA: 08.30 h
El Grup d’Esplai Apassomi 

organitza el Casal de Setma-
na Santa a Cervera del 30 de 
març al 2 d’abril. Va dirigit a  
tots els nens i nenes des de 
P3 fins a 6è de primària. El 
preu de la inscripció és de 20 
euros. L’horari és de 08.30 a 
13.00 h.

di
marts 
31
Recerca d’or en 
família
LLOC: Centre d´Interpretació 
de l’Or del Segre de Balaguer
HORA: 11.00 h 
Visita guiada i taller de re-
cerca d’or en família. Viu 
l’experiència dels autèntics 
buscadors d’or del Segre. 
L’activitat dura del 31 de 

març al 5 d’abril. El preu de 
l’activitat és de 2 euros. Per 
als menors de 6 anys és gra-
tuït. Cal inscripció prèvia. 
 

dime
cres
1
Taller de Mones 
de Pasqua
LLOC: Carrer d’Avall de Bala-
guer
HORA: 17.00 h
Taller de mones de Pascua a 
càrrec del mestre pastisser 
Pepe Daza. El preu de l’acti-
vitat és de 13 euros i et pots 
emportar la Mona que ha 
realitzat un mateix. Activitat 
organitzada per Comerciants 
del carrer d’Avall de Bala-
guer.

dijous
2
El xat de l’alcalde 
de Lleida
LLOC: Des d’http://xat.pae-
ria.es/
HORA: 18.00 h
El primer dijous de cada mes, 
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
contesta totes les preguntes 
ciutadanes a través de xat. El 
xat de l’alcalde és l’instrument 
que  permet parlar en temps 
real amb el paer en cap.

“Dijous oh! yeah 
band”
LLOC: Sala Oh Yeah! (Taverna 
1714 - c. Panera, 2, 1r pis)
HORA: 22.30 h
Música en directe i jams amb 
convidats, a partir de les 
22.30h. L’entrada del concert 
és gratuïta. 

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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AGE
NDA

Ja que no publicarem cap nou 
número de 7accents fins al 10 
de març, ampliem l’agenda 
d’activitats fins al dijous 9 de 
març.

diven
dres
3
La Passió de 
Cervera

LLOC: Gran Teatre de la Pas-
sió
HORA: 16.30
La Passió de Cervera torna a 
reviure una altre espectacle, i 
com no podia ser ho farà per 
Setmana Santa. 

‘Timbuktú’ als 
cinemes
LLOC: Cinemes Majèstics de 
Tàrrega
HORA: 22.30
Els Cinemes Majètics de Tàrre-
ga acolliran la projecció de la 
pel·lícula, organitzada pel Cine 
Club La Lloca. 

Torneig de vi-
deojocs  a Molle-
russa
LLOC: Sala L’Amistat de Mo-
llerussa
HORA: Per concretar
L’entitat Ragnarok organitza 
del 3 al 4 d’abril un torneig de 
videojocs per demostrar l’ha-
bilitat dels assistents alhora de 
superar pantalles. 

dis
sabte
4
Visita lliure al 
Castell Templer 
de Gardeny

LLOC: Castell Templer de Gar-
deny
HORA: 10.00 h
El Castell Templer de Gardeny 
obre les seves portes dissabte 
i diumenge amb la possibilitat 
de recórrer tots els seus pas-
sadissos. El preu de l’entrada 
és de 2,60 euros.

Assaig de les 
Caramelles
LLOC: Casa de les Corals de 
Cervera
HORA: 10.00 h
La Coral infantil Nova Cerve-
ra i Paeria de Cervera orga-
nitzen un assaig obert.

Visita guiada a 
la Universitat de 
Cervera
LLOC: Plaça Universitat de 
Cervera
HORA: 11.00 h
El Centre d’Acollida Turística 
(CAT) organitza una visita tu-
rística  a la Universitat de Cer-
vera, una de les més antigues 
del país. 

Culmina el 5è Fes-
tival de Pasqua, 
música clàssica 
catalana
LLOC: Parròquia de Cervera
HORA: 23.00 h
Amb aquest festival la ciutat 
de Cervera s’ha convertit en 
la capital de la música clàs-
sica catalana durant els dies 

festius de Setmana Santa. El 
festival té la singularitat d’es-
tar centrat en els intèrprets i 
la música catalana i la volun-
tat d’esdevenir un punt de 
trobada per al sector de la 
música clàssica a Catalunya.

diu
menge
5
Sortida ciclista: 
Cervera-Mont-
gai-Cervera 

LLOC: Penya Ciclista Cervera
HORA: 08.00 h
La Penya Ciclista Cervera ha 
organitzat una sortida amb 
bicicleta que començarà i cul-
minarà a Cervera. Es preve-
uen recórrer 84 km anant de 
Cervera a Montgai i de Mont-
gai a Cervera. 

Mercat “De 
l’Hort a Taula”
LLOC: Plaça Sant Joan 
HORA: 09.00 h
El primer diumenge de mes, 
mercat de productes artesa-
nals i de proximitat. Es poden 
trobar tot tipus de productes 
gastronòmics autèntics de les 
terres de Lleida. 

Mercat 
d’antiguitats i 
col·leccionisme 
de Lleida
LLOC: Rambla de Ferran
HORA: 09.00 h
Mercat tradicional d’Antigui-
tats i Col·leccionisme de Llei-
da. Fins a les 14.00 hores, la 
Rambla de Ferran estarà ple-
na de parades que mostraran  
meravelles d’antiguitats

“Lluna plena al claustre” Nit de 
lluna plena a la Seu Vella
LLOC: Seu Vella de Lleida
HORA: 21.00 h
Vols inspirar-te, meditar, o simplement relaxar-te 
mentre gaudeixes de la Lluna plena des del Claus-
tre de la Seu Vella? Encara que plogui, nevi o geli, 
la Seu Vella obrirà el seu Claustre totes les nits de 
Lluna plena de l’any entre les 21.00 i les 24.00 ho-
res perquè poetes, astrònoms, noctàmbuls o ma-
lenconiosos trobin un lloc de gaudi i reflexió. 
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Lleida Esportiu - 
Hércules CF
LLOC: Camp d’Esports
HORA: 17.00 h
El Lleida Esportiu s’enfronta 
a l’Hércules CF, on intentarà 
mantenir la regularitat acon-
seguida fins al moment.

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.

Sessions de ball i 
exhibició de sar-
danes 
LLOC: Espai MerCAT de Tàr-
rega
HORA: 19.00 h
Sessions de ball de diumenge 
amb l’actuació del grup Eclip-
se. Per fer de la vetllada un 
espectacle diferent, també hi 
haurà exhibició de sardanes

Jam Session Celta 
amb Lauzeta  
LLOC: Antares
HORA: 20.00 h
El bar l’Antares acull una Jam 
Session Celta amb Lauzeta. 
L’entrada al concert és gratu-
ïta. 

dilluns
6
Taller de batucada

LLOC: Parc Científic i Tecno-
lògic Agroalimentari de Lleida
HORA: 20.00 h 
L’Associació de percussionis-
tes eclèctics de Lleida (APEL) 
organitza els dilluns un taller 
de batucada. Cal inscripció 
prèvia. El preu de l’activitat és 
d’1 euro. 

Inauguració de 
l’exposició “Aqua. 
Domini i Mites”
LLOC: Museu de la Noguera 
de Balaguer

HORA: 20.30 h 
L’exposició “Aqua. Domini i  
Mites“ és una mostra itinerant 
que ens descobreix a través de 
la imatge diferents expressions 
de l’aigua. L’exposició respon 
a diferents intencions. D’una 
banda desenvolupar el conei-
xement, la racionalitat i la sen-
sibilització sobre la noció del 
recurs aigua. I de l’altra assu-
mir el compromís de dissemi-
nació dels coneixements que 
ens proporciona el projecte 
Melia sobre estratègia i planifi-
cació de l’aigua i de contribuir 
a la seva gestió sostenible a la 
conca mediterrània. La mostra 
romandrà oberta del 6 al 26 
d’abril de 2015.

di
marts 
7
Entrada gratuïta 
al Museu
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 a 14.00 i de 
16.00 a 18.00 h 
El Museu de Lleida obre les 
seves portes cada primer di-
marts de mes de forma gra-
tuïta. Oportunitat única per 
descobrir les meravelles que 
amaga el Museu. 

Entrada gratuïta 
a la Seu Vella i al 
Castell del Rei

LLOC: Seu Vella
HORA: 10.00 a 13.30 i de 
15.00 a 17.30 h 
La Seu Vella i el Castell del 
Rei obren les seves portes de 
forma gratuïta el primer di-
marts de cada mes. 

dime
cres
8
Taller Alimenta-
ció saludable
LLOC: Casal de la Dona
HORA: 18.00 h
Xerrades i demostracions cu-
linàries per promoure pautes 
alimentàries saludables, pro-
ductes de proximitat i el con-
sum responsable.

Dia Mundial de 
l’Activitat Física
LLOC: Pavelló Municipal d’Es-
ports de Tàrrega
HORA: 18.00 h
Per commemorar el Dia Mun-
dial de l’Activitat Física, Tàr-
rega organitza una xerrada,  
una sessió dirigida i un es-
morzar saludable per a tots 
els assistents. 

dijous
9

Think Centre! 
Espais de diàleg al 
Centre Històric
LLOC: Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya
HORA: 19.30 h
L’Ajuntament de Lleida ha 
presentat la iniciativa Espais 
de Diàleg al Centre Històric 
Think Centre!, amb què pre-
tén reflexionar sobre el futur 
del barri des de diferents àre-
es de treball. La xerrada ani-
rà sobre la transformació de 
l’espai cap a un barri modern. 

Càpsula forma-
tiva: “Coaching, 
els 12 pilars de 
la intel·ligència 
emocional, el 
mètode SIC”

LLOC: Centre Empreses Inno-
vadores
HORA: 19.00 h
Càpsula informativa amb una 
xerrada sobre “Coaching, els 
12 pilars de la intel·ligència 
emocional, el mètode SIC”, 
amb el formador i motivador 
en intel·ligència emocional i 
PNL, David Jorba. Hi tornarà 
a haver una altra sessió el 16 
d’abril. Inscripcions gratuïtes.

“Dijous oh! yeah 
band”
LLOC: Sala Oh Yeah! (Taverna 
1714 - c. Panera, 2 1r pis)
HORA: 22.30 h
La Sala Oh Yeah!, organitza 
un altre Dijous oh!, amb un 
concert de música en directe i 
jams amb convidats. 

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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_Focus (12) 
dv. 22.30, ds. 20.20, 22.30, dg. 
16.20, 18.20, 20.20, dl. 19.15, 22.15
_Mai és tan fosc (Apta)
dv. 22.30
_Home (Llar, dolça llar) (Apta)
ds. 18.20, dg. 16.30, dl. 19.15
_Perdiendo el norte (7)
ds. 20.15, dg. 20.30
_Selma (12)
ds. 22.30, dg. 18.15, dl. 22.15

MAJÈSTIC Tàrrega

_Annie (Apta)
dg. 17.00, dl. 18.00
_Kingsman: Servicio secreto 
(16)
dg. 19.15, dl. 22.15

ARMENGOL Bellpuig

_Paddington (Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00
_Samba (CAT) (7)
ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt

_Perdiendo el norte (7)
ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.00
_Home (Llar, dolça llar) (Apta)
dg. 17.00, dl. 18.15

LA LIRA Tremp

_El francotirador (16)
dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30, 
dl. 22.15
_Bob Esponja: Un héroi fora de 
l’aigua (Apta)
ds. 18.30, dg. 17.15

PARIS Solsona

EL CASAL Almacelles
_Los cinco y el misterio de la 
joya escondida (Apta)
dg. 17.00
_Samba (7)
dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU 
Vielha

_Home (Hogar, dulce hogar) 
(Apta)
ds. 18.15, dg. 17.00, dl. 18.15
_El francotirador (16)
ds. 22.00, dg. 19.30, dl. 22.00

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

ALPICAT Focus (16) 16.05-18.15-20.25-22.35-00.45 11.45-13.55-16.05-18.15-20.25-22.35 16.05-18.15-20.25-22.35

ALPICAT Caballeros del Zodiaco: La leyenda del santuario (12)  11.40 

ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 15.50-18.20-20.50-23.20 13.20-15.50-18.20-20.50 15.50-18.20-20.50

ALPICAT El nuevo exótico Hotel Marigold (7) 16.40-19.00-21.20-23.40 12.00-14.20-16.40-19.00-21.20 16.40-19.00-21.20

ALPICAT Obsesión (16)  15.40-17.30-19.20-21.10-23.00 15.40-17.30-19.20-21.10 15.40-17.30-19.20-21.10  

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

ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (Apta) 17.00-18.50-20.40-22.30 11.30-13.20-15.10-17.00-18.50-20.40-22.30  17.00-18.50-20.40-22.30  

ALPICAT No confíes en nadie (16) 00.20  

ALPICAT Chappie (16) 18.20-22.50 18.20-22.50 18.20-22.50

ALPICAT Kingsman: Servicio secreto (16) 16.00-20.30 16.00-20.30 16.00-20.30

ALPICAT El hombre más enfadado de Brooklyn (12) 16.35-18.25-20.10-22.00-23.45 13.10-14.50-16.35-18.25-20.10-22.00 16.35-18.25-20.10-22.00

ALPICAT Annie (Apta) 17.15 12.50-17.15 17.15   

ALPICAT Into the Woods (7)  15.00 

ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 19.30 19.30 19.30

ALPICAT Puro vicio (16) 21.50-00.30 21.50 21.50

ALPICAT Big Hero 6 (Apta)   12.15-14.15     

ALPICAT El libro de la vida (7) 16.15-18.00 16.15-18.00 16.15-18.00

ALPICAT La conspiración de noviembre (Apta) 20.00-22.00 20.00-22.00 20.00-22.00

ALPICAT Project Almanac (12) 00.00 

ALPICAT Paddington (Apta) 15.40 11.45-15.40 15.40

ALPICAT Birdman (16)  13.30 

ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (Apta) 17.25 17.25 17.25   

ALPICAT El francotirador (16) 19.15 19.15 19.15   

ALPICAT El destino de Júpiter (12) 21.40 21.40 21.40

ALPICAT V3nganza (16) 00.10 

ALPICAT Cenicienta (Apta) 16.20-18.30-20.40-22.50 12.00-14.10-16.20-18.30-20.40-22.50 16.20-18.30-20.40-22.50

ALPICAT Cenicienta (Apta) 17.30-19.40-21.50-00.00 13.05-15.15-17.30-19.40-21.50 17.30-19.40-21.50

ALPICAT La teoría del todo (Apta) 00.25 11.30-13.45 

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 Home: Hogar dulce hogar (3D) (Apta) 15.50-19.30 12.10-15.50-19.30 15.50-19.30

ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (CAT) (Apta) 17.40-21.20 14.00-17.40-21.20 17.40-21.20

ALPICAT Ex_machina (12)  23.10  

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 Capitán Harlock (CAT) (7)  11.40 

ALPICAT La señal (12)  13.40

ALPICAT En tercera persona (12) 15.25-19.50-00.05 15.25-19.50 15.25-19.50

ALPICAT La mujer de negro: El ángel de la muerte (16) 17.50-22.15 17.50-22.15 17.50-22.15  

 

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 16.15-19.00-22.00-00.15 16.15-19.00-22.00 16.15-19.00-22.00

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 Pasolini (VOS) (18)  15.00 15.00 15.00   

FUNATIC Pasolini 18) 19.35 19.35 19.35

FUNATIC Camino a la escuela (Apta) 16.20 16.20 16.20

FUNATIC Samba (CAT) (7) 17.40 17.40 17.40

FUNATIC Enamorarse (7) 20.55 20.55 20.55

FFUNATIC Fuerza mayor (7)  22.30 22.30 22.30   

FUNATIC Pride (7) 15.00-18.30-20.30 15.00-18.30-20.30 15.00-18.30-20.30

FUNATIC Pride (VOS) (7) 22.30 22.30 22.30

FUNATIC El hombre más enfadado de Brooklyn (12) 17.00 17.00 17.00

FUNATIC Negociador (12) 15.00-18.00-20.55 15.00-18.00-20.55 15.00-18.00-20.55

FUNATIC Mis hijos (12) 16.20-19.20 16.20-19.20 16.20-19.20

FUNATIC Selma (12) 22.15 22.15 22.15

PRINCIPAL   Kingsman: Servicio secreto (16) 16.30 16.30 16.30

PRINCIPAL En tercera persona (12) 18.50-21.15 18.50-21.15 18.50-21.15

RAMBLA La teoría del todo (Apta) 16.15 16.15 16.15

RAMBLA Perdiendo el norte (7) 18.30-20.30-22.30 18.30-20.30-22.30 18.30-20.30-22.30

RAMBLA 50 Sombras de Grey (18) 16.00-18.20 16.00-18.20 16.00-18.20   

RAMBLA Ex_Machina (12) 20.40-22.40 20.40-22.40 20.40-22.40

RAMBLA La mujer de negro: El ángel de la muerte (16) 16.00-21.55 16.00-21.55 16.00-21.55

RAMBLA No confíes en nadie (16) 17.50 17.50 17.50

RAMBLA El francotirador (16) 19.30 19.30 19.30

_Paggington (Apta)
ds. 17.30, dg. 17.30
_Siempre Alice (7)
ds. 19.45, dg. 19.45, dl. 22.00
_Perdiendo el norte (7)
ds. 22.00

AJUNTAMENT 
Balaguer
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‘Citizenfour’, recentment guanyador d’un
Oscar a millor documental, arriba a les sales

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

El gener de 2013 Laura Poi-
tras va començar a rebre cor-
reus electrònics xifrats signats 
per un tal Citizenfour, que 
li assegurava tenir proves 
dels programes de vigilància 
il·legals dirigits per la NSA 
en col·laboració amb altres 
agències d’intel·ligència a tot 

el món. Cinc mesos més tard, 
amb els periodistes Glenn 
Greenwald i Ewen MacAskill, 
va volar a Hong Kong per a la 
primera de moltes trobades 
amb aquell home, que va re-
sultar ser Edward Snowden. 
El documental aborda, des de 
la mirada la seva directora, la 
societat nord-americana i la 
seva relació global després 
de l’11-S.

Cartell promocional del documental
guanyador de l’Oscar ‘Citizenfour’.

La nova versió de 
‘Cinderella’ arriba 
per fi al cinema de 
la mà de Disney

 D. M.

www.7accents.cat

Amb personatges de carn i 
os, aquesta és la moda que 
ha decidit seguir Disney a 
l’hora de ressuscitar els seus 
clàssics. Alguna cosa que ja 
començava a fer el 2010 
amb Alice in Wonderland 
i el passat any amb Male-
ficent. Poc més que afegir 
sobre la cinta. Crec que 
tots coneixem de sobres 
la trama del clàssic conte. 
Lily James encapçala el re-
partiment del film fent de 
Cinderella, Cate Blanchett 
serà la seva madrastra, i 
Richard Madden, l’aposto 
príncep. Kenneth Branagh 
la dirigeix.

Jonathan Nollan 
parla del trist
final original
d’‘Interstellar’

 D. M.

www.7accents.cat

Amb motiu del seu llança-
ment en format domèstic, 
el petit dels germans No-
llan s’ha animat a revelar 
el final inicial que anava 
a tenir el film Interstellar. 
Recordem que la pel·lícula 
havia de ser dirigida inicial-
ment per Steven Spielberg 
i que va acabar caient en 
mans de Christopher No-
llan, moment en el qual va 
decidir modificar el final per 
un molt més depriment en 
què Cooper (Matthew Mc-
Conaughey) no sobrevivia 
en el seu retorn a través del 
forat de cuc.

7è
art

vols una 
d’aquestes 
polseres?
el 10 d’abril 

pot ser teva!

2 €
+

setmanari

Aconsegueix 
la teva polsera  d’Onatime 

per 2 € el divendres 
10 d’abril. La totalitat 

de l’import es destinarà a 
l’equip d’investigació de 

malalties mentals de 
l’Hospital Clínic 

de Barcelona.  
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VISUAL
El ‘Daredevil’ més violent 
torna a les nostres pantalles 
gràcies al canal Netflix
La primera temporada arribarà completa el proper 10 d’abril

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Segur que encara recordeu la 
primera i desastrosa incursió 
de Daredevil en una panta-
lla de cinema. Va ser cap al 
2003. Ben Affleck es posava 
al capdavant del repartiment 
del que seria un dels grans 
errors del cinema de super-
herois. Des de llavors ningú 
es va atrevir mai a tirar mà de 
l’infravalorat personatge de 
còmic, almenys no per retor-
nar-nos-el en forma de carn i 
ossos. I és que semblava es-
tar maleït. Percepció que es 
va mantenir a Hollywood fins 
ben entrat 2012, moment en 
el qual 20th Century Fox per-
dia els drets d’explotació de 
l’heroi cec, que tornaven així 
a Marvel Studios, permetent 
la possibilitat d’integrar el 
personatge dins del seu uni-
vers cinematogràfic. Un any 
mes tard, el canal de televi-
sió sota demanda Netflix es 
convertia en el triat per por-
tar a les nostres llars quatre 
sèries dramàtiques de mar-
ca Marvel, entre les quals es 
trobava Daredevil. D’aquesta 
manera, el febrer de 2014 la 
gran firma de còmics anunci-
ava que la sèrie es rodaria a 
New York i que Charlie Cox 
havia estat l’actor escollit per 
encarnar el superheroi. Una 
mica més d’un any després 

Cartell promocional de 
la sèrie ‘Daredevil’, en 
el qual veiem l’actor 
Scott Glenn encarnant 
l’heroi emmascarat.

Els seus 
tretze episodis

arribaran el
10 d’abril

per fi podrem ser testimonis 
del resultat. Encara que he 
de dir, i mira que jo no és que 
sigui molt fan de les històries 
de superherois, que la nova 
Daredevil pinta increïble. Ja 
estàs trigant a fer una ullada 
al seu últim tràiler, en el qual 
podreu veure la nova aparen-
ça del superheroi, a propòsit 
de la qual els seus productors 
han dedicat unes paraules: 
“Hem passat per un munt de 
diferents versions abans d’ar-
ribar al que es veu en el trài-
ler. Si et fixes molt bé, pots 

veure que el vestit evoluci-
ona subtilment en el que 

emulem el joc del ninja 
negre. Com els can-
vis de la màscara. Ell 
comença a usar uns 
coixinets protectors. 
Amb el temps es 
transforma en el ves-
tit clàssic, perquè no 

seria Daredevil sense 
ell. Arribar fins aquí ha 

estat molt divertit”. 
Donava per fet que tots co-

neixem la base de la trama de 
Daredevil, però per si de cas... 
La sèrie gira entorn de Matt 
Murdoch, un advocat de dia 
i superheroi de nit. Malgrat 
ser cec, posseeix una oïda, un 
olfacte, una força i una agili-
tat increïblement desenvolu-
pades. Sense descans, Matt 

Murdoch recorrerà els carrers 
de New York a la caça de tot 
tipus de criminals als quals no 
pot castigar un tribunal.
La nova ficció de Netflix serà 
la primera de quatre més 
(Jessica Jones, Iron Fist i Luke 
Cage) dedicades a l’univers 
cinematogràfic de Marvel i 

que culminaran en la minisè-
rie The Defenders. Daredevil 
comptarà amb tretze episodis 
que es publicaran de forma 
íntegra el proper 10 d’abril.
Al costat de Charlie Cox (The 
Theory of Everything i The 
Merchant of Venice), Deborah 
Ann Woll (True Blood i Ruby 
Sparks), Elden Henson (Cast 
Away i The Butterfly Effect), 
Rosario Dawson (Death Pro-
of i Sin City), Vincent D’Ono-
frio (Men in Black i Full Metal 
Jacket), Ayelet Zurer (Man of 
Steel i Vantage Point), Bob 
Gunton (The Shawshank Re-
demption i Demolition Man), 
Toby Leonard Moorem (John 
Wick y Taxi 4) y Vondie Cur-
tis-Hall (Die Hard 2 i Broken 
Arrow) completen el reparti-
ment de la primera sèrie de 
superherois que emetrà el ca-
nal nord-americà Netflix.

OPiNiÓ
Com més gran, millor! Està molt clar
M’he comprat un mòbil molt “xulo”, 
els que m’envolten ja ho saben. Quan 
adquireixo alguna cosa nova, ho can-
to als quatre vents fins que em quedo 
sense veu. No ho faig per afany de ser 
posseïdor de tecnologia puntera (o el 
que sigui en cada cas). És la forma que 
tinc d’expressar el meu entusiasme per 
alguna cosa. Repetir-ho fins a la sacie-
tat i fins que deixi de fer-me gràcia. Ja 
queda menys... Us explico això del mò-
bil perquè últimament (fa ja uns mesos) 
he passat de veure les meves sèries 

preferides a la pantalla de l’ordinador a 
fer-ho a la del mòbil. He canviat la dis-
tribució de la meva habitació i ara és 
físicament impossible que pugui veure 
el monitor del PC mentre estic estirat 
en el meu llit, així que no me’n queda-
va una altra. És possible que dins de no 
gaire hagi de començar a portar ulle-
res, els subtítols es veuen més petits, 
i més quan el mòbil està trencat i no 
pots girar la pantalla horitzontalment. 
Heus aquí la raó per la qual ara tinc te-
lèfon nou. Per cert, X-Files torna!

Dani Martínez realitzador



VISUAL

Fox estrenarà una sèrie sobre l’amistat 
d’Arthur Conan Doyle i Harry Houdini

 D. M.

www.7accents.cat

Serà un drama sobrenatural 
inspirat en l’amistat real que 
va haver-hi entre l’autor de 
Sherlock Holmes Sir Arthur 
Conan Doyle i l’il·lusionista 
Harry Houdini. Així ho confir-
mava el canal nord-americà 
Fox, que acaba de comprar 
a Sony Pictures Television la 
sèrie de deu episodis titula-

da Houdini and Doyle. Una 
ficció que explicarà la histò-
ria de Houdini i Doyle en el 
s. XX quan uneixen les seves 
forces a contracor per inves-
tigar crims amb inclinacions 
sobrenaturals, formant una 
estranya parella, ja que Hou-
dini no creu en res i Doyle sí 
ho fa. La sèrie està creada 
per David Titcher (The Libra-
rians), David Shore (House) i 
David Hoselton.

Imatge d’Arthur Conan Doyle al costat del 
seu amic Harry Houdini.

7accents.cat

‘Codes of conduct’ serà la sèrie 
del director de ‘12 years a slave’

El director de cinema Steve Mqueen, durant el rodatge de ‘12 years a
slave’, guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula l’any 2014.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

HBO acaba de donar llum 
verda al nou projecte del di-
rector de pel·lícules com Sha-
me o 12 years a slave. Parlem 
del genial Steve McQueen. 
Codes of conduct serà el nom 
del nou i esperat fill del canal 
nord-americà per cable.
Es tractarà d’una sèrie limita-
da de sis episodis que seguirà 
així el model d’altres ficcions 
actuals de la cadena com True 
Detective o True Justice, en-
cara en desenvolupament.

La nova ficció de McQueen 
reflectirà la vida d’un jove 
afroamericà que entra en l’al-
ta societat de New York. El 
protagonista, Beverly Snow, 
a qui donarà vida Devon Ter-
rell, és un noi de Queens amb 
un talent innat. La confiança 
en si mateix li permet entrar 
en els cercles socials més dis-
tingits de l’elit de Manhat-
tan, posant a prova els límits 
d’accés i la mobilitat social. Al 
costat de Terrell, participen 
en aquest projecte el genial 
Paul Dano (Little Miss Sunshi-
ne, Looper), Helena Bonham 

Carter (BigFish, Fight Club) i 
Rebecca Hall (The Prestige). 
McQueen dirigirà tots els epi-
sodis de la minisèrie, el guió 
de la qual anirà a càrrec d’ell 
mateix i de Matthew Michael 
Carnahan (World War Z). Al 
seu costat, Russell Simmons, 
Iain Canning, Emile Sherman 
(The King’s Speech) i Alan 
Poul (The Newsroom, Six Feet 
Under) formaran l’equip de 
producció executiva. Noms 
d’alt calibre que donen suport 
a l’aposta segura de HBO per 
aquest nou drama que no po-
dràs perdre’t.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Running
Cada cop que surto a fer un tomb 
pel riu, quedo perplex de la ger-
nació que hi veig fent esport. Jo, 
en aquesta fal·lera, hi trobo un 
punt amarg. En el ventet que ai-
xeca cada runner en fregant-me 
el costellam, hi ensumo la tristesa 
del que persegueix un ideal ine-
xistent. D’uns anys ençà, sembla 
que s’ha escampat la profecia 
del somni americà: programes 
com Operación Triunfo o sofistes 
de contraportada, entre d’altres, 

ens han assegurat que la felicitat 
és possible; que l’ésser humà és 
meravellós i que pot caminar so-
bre l’aigua o convertir-la en vi si 
hi posa esforç i voluntat. I a mi, 
què voleu que us digui, tot això 
em fa mandra i em fa por. Por 
perquè la cultura de l’esforç ge-
nera éssers cansats que sotme-
ten la llibertat individual als dic-
tats d’un espavilat que sempre 
acaba aprofitant-se’n. I mandra 
perquè prefereixo acumular ins-

tants prenyats 
de lírica –got 
de vi, cigar-
ret, lluna 
plena i es-
t i m a d a – 
que sa-
crificar-me 
amb esforços 
estèrils per un 
paradís d’anunci de 
perfums que és tan il·lusori com 
tots els paradisos promesos.

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

Albert López
Amb només 21 anys, l’Albert intenta superar el seu tercer càncer. Amb optimisme i sense deixar de 
perdre el somriure, difon la seva filosofia de vida a través del seu blog #viviracontracorriente

 ARES VALDÉS
 GIRONA

1. Com va començar la teva 
aventura?
La meva aventura comença quan 
l’1 desembre de 2014 em detecten 
el meu tercer càncer. Lluny de voler 
tirar la tovallola, decideixo comen-
çar a gravar el meu dia a dia i expli-
car al món la meva història.   

2. Quina és la teva filosofia de 
vida?
És senzilla, fins i tot tant, que sem-
bla treta d’un conte. La meva filo-
sofia és fer el que vull, sense im-
portar el que puguin pensar de mi. 
Viure la vida al màxim. Aprofitant 
cada oportunitat.

3. Com es decideix deixar de 
banda els consells mèdics i viure 
la teva vida?
No és una cosa fàcil, ja que t’ex-
poses a fortes crítiques, tant mèdi-
ques com dels familiars i amics que 

tens al teu voltant. Malgrat tot, al 
final l’objectiu de tots és el mateix: 
viure. Agafo força sent conscient 
que cada decisió és vital per seguir 
en el camí i valorant cadascun dels 
bàndols.

4. Quina és la reacció de la gent 
en saber la teva decisió?
Al principi em van titllar de boig, 
però després de veure que la cosa 
donava resultats, van començar a 
prendrem més seriosament i a do-
nar-me suport en tot moment. Mai 
he estat sol en aquesta aventura. 

5. Com et sents?
Em sento genial, tranquil i feliç.

6. Com ajudes a les persones 
a través de les teves xerrades i 
mostrant el teu dia a dia?
Costa de creure que pugui ajudar 
els altres, ja que simplement em 
dedico a explicar el que he viscut 
i la meva història i a transmetre els 
valors que m’han fet seguir enda-

vant malgrat les adversitats que se 
m’han posat en el camí. Suposo 
que moltes de les persones se sen-
ten identificades amb el meu cas, 
i això els ajuda a agafar motivació 
per lluitar en el seu propi camí

7. Després de tot esperes algu-
na recompensa?
No hi ha major recompensa ara ma-
teix que la de poder curar-me d’un 
càncer. La resta, per mi, és terra, 
sorra que se l’emporta el vent

8. Pròxims esdeveniments, acti-
vitats, xerrades...?
Presentaré el meu primer llibre, la 
meva primera cançó, un documen-
tal, fins i tot pretenc arribar a més 
municipis per fer conferèn-
cies, ja que m’encanta 
veure la reacció de 
les persones des-
prés de sentir la 
meva història.

9. Justament, 

el 14 de maig vindràs a Lleida...
Sí, em fa molta il·lusió perquè fins 
ara no havia trepitjat les terres de 
Ponent. Amb 7accents hem orga-
nitzat una jornada 
molt maca 
on pre-
sentaré el 
meu 
llibre, 
a banda 
d’altres 
activitats 
sorpresa.
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