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editorial
El futur es diu Segarra-Garrigues
Dediquem aquest setmanari a 
avaluar en profunditat una de 
les obres més significatives de la 
història de la demarcació lleida-
tana: el canal Segarra-Garrigues, 
la clau discreta i alhora porten-
tosa del futur.
Els ciutadans en general no han 
copsat encara la importància 
transcendent d’aquesta infra-
estructura hidràulica, perfecta-
ment comparable a l’arribada 

de l’AVE a Lleida i, per suposat, 
també al seu il·lustre predeces-
sor, el canal d’Urgell. És una fita 
un pèl desconeguda i, fins i tot, 
ignorada en el debat públic quo-
tidià, potser perquè les obres 
han estat complexes per les di-
ficultats amb què arriba l’aigua 
a les finques, unit a la lentitud 
inversora dels regants privats.
I, no obstant això, el canal Se-
garra-Garrigues és ben bé la ga-

rantia de la prosperitat futura de 
les comarques lleidatanes que 
travessa. Qui entre nosaltres di-
ria que el Pla d’Urgell i la Mo-
llerussa comercial d’avui eren 
terres ermes i de secà abans del 
canal d’Urgell? La transformació 
que comporten els canals son 
espectaculars i no tenen altres 
límits que la nostra pròpia em-
prenedoria, no solament per a 
l’agricultura, sinó per a tota l’ac-

tivitat econòmica.
A més, la seva construcció de-
mostra que els lleidatans, quan 
saben i volen fer-ho, són ca-
paços de convèncer Catalunya 
(Barcelona) i Espanya (Madrid) 
per fer les inversions essencials 
per al territori. El Segarra-Gar-
rigues ha vingut per quedar-se 
i fer realitat els fruits que espe-
rem d’aquesta obra immensa, 
que és tota una política de país.

Vull escamPAU, ostiqueta!
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La història 
recent i la trans-

formació de la 
ciutat de Lleida 

no es podrien 
entendre sense 
la valoració del 

pas dels tres 
paers que han 

dirigit la Paeria 
en l’època de-

mocràtica

Els
alcaldes 
de la 
democràcia

 LAIA 
DOLCET

 LLEIDA
www.7accents.cat

La història recent de la ciutat 
de Lleida està marcada pel 
pas dels tres alcaldes que han 
dirigit la capital del Segrià 
des de la fi de la dictadura 
franquista, un cop instaurada 
la democràcia. Els protago-
nistes: dos paers socialistes, 
Antoni Siurana i Àngel Ros, 
que han governat la major 
part del període democràtic, 
i un petit parèntesi de dos 
anys encapçalat pel conver-
gent Manel Oronich. Repre-

sentant d’un color polític que 
no ha tingut més l’alcaldia de 
l’Ajuntament de Lleida. 
Per entendre l’evolució de la 
capital, hem de tenir en con-
sideració, com a la resta de 
localitats, els efectes de la 
Guerra Civil i la postguerra, 
períodes que van suposar un 
autèntic trencament respec-
te de la ciutat que es venia 
desenvolupant en anys ante-
riors. A més, segons s’extreu 
d’apunts com els del geògraf 
Joan Vilagrasa, durant la seva 
recuperació, Lleida no es va 
començar a construir des 
d’una perspectiva global, sinó 
que les actuacions es feien so-
bre la marxa, sense cap idea 

de conjunt. En aquesta línia, 
el fundador de la revista La-
bor, Francesc Porta, deixava 
palès en un dels seus escrits 
que el problema emergent 
de la ciutat era la falta d’una 
classe dirigent autòctona que 
en guiés el seu crei-
xement. Per a 
molts autors 
com  Jo-
sep Lla-
donosa, 
el princi-
pal his-
toriador 
l l e i d a t à 
del segle 
XX, a partir 
del segle XVIII 

Lleida es va convertir en una 
ciutat “provinciana i grisa”. 
Des dels seus inicis va tenir 
l’agricultura i el comerç com a 
principals activitats econòmi-
ques i, també des de temps 
ancestrals, l’esperança de la 

industrialització com a 
màxima aspiració. 

A partir dels anys 
cinquanta, l’ori-
entació de 
l’horta cap al 
conreu inten-
siu d’arbres 
fruiters marca 
un punt d’in-

flexió i permet 
que el pagès 

abandoni l’auto-

Lleida era
 considerada 

una ciutat 
“provinciana 

i grisa”
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Siurana RosOronich



Els tres alcaldes, en la 
celebració dels trenta anys 
d’ajuntaments democràtics 
el 19 d’abril de 2009. 
Foto: Hermínia Sirvent
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consum i la subsistència com 
a formes de producció i s’en-
dinsi dins del sistema capita-
lista. El 1957 s’aprova el Pla 
d’Ordenació Urbanística, en 
què es planteja les aspiraci-
ons de convertir la ciutat en 
un territori industrialitzat. 
El seu progrés va lligat a l’in-
crement demogràfic que pas-
sa de tenir 40.000 habitants 
durant els anys quaranta a 
superar-ne els 100.000 l’any 
1975, sobretot a causa de les 
onades migratòries. Una im-
migració que es va instal·lar 
a les zones perifèriques de la 
ciutat, als barris com Magra-
ners o el Secà de Sant Pere, 
i també en zones on es cons-
truïa pisos de protecció oficial 
com ara Balàfia, Cappont, la 
Mariola... 

‘Leridanismo’
El leridanismo va ser un movi-
ment cultural i ideològic que 
pretenia ressaltar les caracte-
rístiques de la pro-
víncia lleidata-
na. Va ser un 
m o v i m e n t 
sorgit a la 
Lleida de 
la post-
g u e r r a 
entre sim-
patitzants 
del règim 
franquista. 
Es basava en 
l’exaltació del 
sentiment de 
pertinença 
a la pro-
víncia. Els 
leridanis-
tas soli-
en rela-
tivitzar la 
catalanitat 
de Lleida ba-
sant-se en una 

sèrie de suposats trets dife-
rencials que l’allunyaven de la 
resta de Catalunya i l’empla-
çaven a mig camí amb l’Ara-
gó. La fi del franquisme, la 
restauració de la democràcia 
i la consolidació de l’autono-
mia catalana van conduir a la 
pràctica desaparició del movi-
ment. 

Antoni Siurana
Antoni Siurana va ser paer en 
cap de Lleida durant 23 anys 
intermitents; separats per un 
període de dos anys (de 1987 
a 1989) en què va governar 
Manel Oronich, líder conver-
gent que seria destronat amb 
una de les primeres mocions 
de censura de la història de-
mocràtica d’Espanya, conver-
tint la capital del Segrià en 
el primer lloc amb un cas de 
transfuguisme (vegeu desta-
cat).
Durant l’època del govern 
de Pasqual Maragall, Siura-

na, que havia perdut la 
majoria absoluta a 

l’Ajuntament de 
Lleida i s’havia 

vist obligat a 
pactar amb 
una Esquerra 
Republicana 
de Catalu-
nya encapa-

çalada per   
la seva bèstia 

negra a nivell po-
lític, Xavier Sàez,  

va ser cridat in 
extremis per 

ocupar el lloc 
de conseller 
d’Agricultu-
ra, Ramade-
ria i Pesca de 

la Generalitat 
de Catalunya, 

un càrrec que va 
desenvolupar del 

desembre de 2003 a l’abril de 
2006. D’aquesta manera, Siu-
rana es va salvar no només de 
governar conjuntament amb 
Sàez sinó de lidiar amb un 
jove i agressiu polític, Isidre 
Gavín, alcaldable per CiU i 
cap de l’oposició. El seu relleu 
el prendria l’actual alcalde de 
Lleida, Àngel Ros. Davant 
l’eternització en el poder, Siu-
rana es justifica afirmant que 
els governs que millor funcio-
nen són els de llarga durada. 
Un dels punts més controver-
tits de la seva carrera va ser 
un dinar que va tenir lloc amb 

el general Armada abans del 
cop d’estat de Tejero el 23-F. 
Durant el seu mandat com al-
calde, Siurana va ser un dels 
màxims responsables de de-
senvolupar dos dels plans 
generals de la ciutat; el pri-
mer, de 1979, i el segon, l’any 
1995. En aquell temps, Lleida 
era una ciutat partida pel riu 
amb els barris desconnectats 
entre si que calia reunificar 
per millorar les comunicaci-
ons i aconseguir equipaments 
similars per a tots els barris. 
Ara, però, afirma que s’ha 
descuidat el centre de Lleida.

Manel Oronich
El polític Manel Oronich va 
ocupar l’alcaldia de la Paeria 
entre 1987 i 1989. També va 
ser delegat del Govern de la 
Generalitat durant vuit anys. 
El seu pas per l’alcaldia va ser 
fugaç, interrompent la trajec-
tòria de l’alcalde Siurana des-
prés de tres legislatures. Oro-
nich defensa que la lluita pel 
poder va ser molt dura i que 
la seva sortida va ser prota-
gonitzada per la compra dels 
vots de dos membres del seu 
partit que li van fer el llit per 
una quantitat que mai s’ha 

Antoni 
Siurana va ser 

alcalde
durant 23 

anys

Oronich va 
passar

per l’alcaldia 
només dos 

anys

Siurana
Oronich

Ros
Siurana

11 de juny de 1987 
a 28 d’abril de 1989

15 de maig de 1979 
a 10 de juny de 1987

8 de gener de 2004 a l’actualitat 

29 d’abril de 1989 a
29 de desembre de 2003

TRES ALCALDES PER A QUATRE ALCALDIES



Una moció de censura, 
amb dos trànsfugues, 

desbanca Oronich 
Aquest abril de 2015 es compliran 26 anys de la moció de censura 
amb la qual Antoni Siurana va recuperar el govern de la Paeria que 

Manel Oronich li havia arrabassat dos anys abans. Ho va fer mitjançant 
una de les primeres mocions de censura a Espanya i que va comptar 
amb el suport de dos trànsfugues (Manuel Arbonés i Josep Antorn). 

Edils que alguns mitjans de l’època van afirmar que havien sigut com-
prats per 25 milions de pessetes; xifres mai confirmades pels propis 

implicats. Com aquesta, més d’un quart de segle després encara que-
den altres incògnites per resoldre. Qüestions que, malgrat el temps 
transcorregut i la insistència dels periodistes, cap dels dos alcaldes 

implicats han volgut mai respondre. I és que el ple extraordinari 
de la moció de censura va acabar amb una nova sorpresa. A 

banda dels dotze vots del PSC favorables a la moció, així 
com del suport manifest dels dos trànsfugues, hi va ha-

ver un tercer desobedient (el famós regidor número 
15) que va votar en favor de la moció. Una per-

sona que encara avui resta en l’anonimat 
ja que ningú n’ha volgut destapar 

la seva identitat.  
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confirmat 
però que 
t a x e n 
en 25 
mi l ions 
de pes-
s e t e s . 
E n t r e 
els seus 
projec-
tes de 

legislatu-
ra desta-

ca un pas 
s o t e r r a n i 

per la plaça 
Ricard Vinyes 

(no realitzat), el 
pont de Pardinyes 

i el de la Universitat. 
Oronich sempre ha de-

fensat que Lleida està go-
vernada per diversos poders 

fàctics, entre els quals 
hi ha l’existència de 

catorze famílies de 
la ciutat i, també, 
per l’Opus Dei. 
Dels seus projec-
tes que no van 
arribar a dur-se a 

terme hi ha l’en-
derrocament de tot 

el Nucli Antic, amb la 
incorporació d’una gran 

zona verda, i la construcció 
d’un aeroport de mercaderia 
a Alfés.

Àngel Ros
L’actual alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, va entrar l’any 2003 
com a paer en cap en subs-
titució d’Antoni Siurana, que 
va passar a ocupar la conse-
lleria d’Agricultura. Ros ho va 
ser després de la renuncia for-
mal de la segona de la llista, 
Maria Burgués. Dels projectes 
de mandat en destaca el Parc 
Científic de Gardeny, el cobri-
ment de les vies (que encara 
no està acabat) i la construc-
ció del Palau de Congressos. 
En aquesta última legislatura, 
el seu mandat s’ha vist es-
quitxat per una denúncia a la 
Fiscalia Anticorrupció i a l’Ofi-
cina Antifrau per presumptes 

irregularitats a l’Ajuntament. 
Un episodi obscur de la seva 
trajectòria, pendent de re-
solució, iniciat per la seva ex 
primera mà dreta durant onze 
anys, Marta Camps. A més, 
durant el seu primer mandat 
va patir la pressió d’una opo-
sició molt dura i incisiva en-
capçalada per un prometedor 
Isidre Gavín, també president 
de la Diputació de Lleida du-
rant quatre anys, la qual va ser 
substituïda per la tebiesa de 
Zaballos i Postius en el seu se-
gon mandat.
Des dels anys cinquanta, els 
diversos governs de la Pae-
ria han intentat promocionar 
la ciutat per fer-la atractiva al 
turisme però, ja sigui per una 
promoció errònia o per falta 
d’atractius turístics, la visita 
dels turistes ha estat més avi-
at minsa a la plana. A més, des 
del segle XIX, Lleida ha volgut 
encaminar-se a la industrialit-
zació, un desig i una frustració 
latent encara avui en dia. En 
aquest sentit, tot apunta que 
Ros, en aquests comicis, cen-
trarà part de la seva campa-
nya en l’ampliació del polígon 
industrial del Segre.

La indústria, 
una de les 

grans tasques 
pendents

Fonts consultades: La idea de ciutat a Lleida (Segles 
XVIII-XX), de Joan Ganau, i Història de la ciutat de 
Lleida, de Josep Lladonosa
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Eduard 
Baches

El candidat d’ICV a l’alcaldia de Lleida 
creu que el futur de Lleida i el del país 
passa per la unió de les esquerres

 ARES 
VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Primer, federalista. Ara, inde-
pendentista. Eduard Baches 
lidera la candidatura d’ICV a 
les eleccions municipals del 
24 maig de Lleida. Sap per-
fectament que el poder de 
Ros és suprem, però assegura 
que la ciutat demana una for-
ça plural que destroni la ma-
joria absoluta del PSC, i veu 
ICV com la millor opció per 
liderar un projecte de ciutat 
que tindrà com a base la jus-
tícia social. 

ARES VALDÉS
Entraràs a la Paeria?

EDUARD BACHES
Segur. La ciutadania de Llei-
da està farta que no hi hagi 
una representació més plu-
ral a l’Ajuntament. PSC, PP i 
CiU l’únic que han demostrat 
és que els tres defensen els 
mateixos interessos, que són 
els de les classes dominants, 
i el que necessitem són grups 
d’esquerres que defensin els 
interessos de les classes mit-
janes i populars, que són els 
més afectats per la suposada 
crisi, l’atur, especialment les 
dones majors de 45 anys, la 
emigració juvenil, la impuni-
tat dels bancs, el tema nacio-
nal... Calen partits d’esquerra 
dintre de l’Ajuntament i, en 
aquest sentit, nosaltres som 
un dels partits que més pos-
sibilitats té per entrar.

A. V.
De quina forma i en quina 
posició?

E. B.
Aspirem a governar i amb 
MES som l’única organització 
que hem arribat a una conflu-
ència a Lleida i crec que això 
ha estat un exercici de gene-
rositat per ambdues parts. 
Hem marcat una diferència 
entre un abans i un després 
i creiem que som capaços 
d’assumir la responsabilitat 
de Govern. Hem de parlar de 
model de ciutat i el nostre ho 
és per la ciutadania, l’eix ver-

tebrador ha d’estar en la justí-
cia social, en la transparència 
i en la participació democràti-
ca. Per mi és bàsic que la ciu-
tat pugui decidir el seu futur i, 
si vol, una república catalana. 
Sempre m’he manifestat inde-
pendentista i és el que segui-
ré fent si surto escollit com a 
regidor.

A. V.
A l’enquesta formulada per 
Ua1 al desembre, es deia 
que ICV entraria a la Paeria 
amb dos regidors. És sufici-
ent per a tu?

E. B.
Cometríem un error si mirés-
sim aquestes eleccions pel 
nombre de regidors, és un 
moment clau per parlar de 
projectes de ciutat.

A. V.
Amb qui no pactaries?

E. B.
Amb el PP, mai de la vida. Ni 
amb el PP, ni amb Ciutadans 

ni amb Plataforma per Ca-
talunya. Considero  que són 
partits que van en contra de 
la democràcia i els drets hu-
mans. Avui en dia no té sentit 
que hi hagi partits que neguin 
la possibilitat del poble cata-
là a decidir el seu futur amb 
un referèndum, com es volia 
fer amb el 9-N. El PP i Ciu-
tadans s’hi neguen, però és 
que Plataforma per Catalunya 
té unes actituds parafeixistes 
que no es poden permetre i 
s’ha de tenir en compte que 
a les últimes municipals van 
treure mil vots. S’ha d’evitar 
que tota aquesta gentussa 
de la Plataforma, perquè no 
tenen un altre nom, entrin a 
l’Ajuntament.

A. V.
I amb Toni Postius (CiU)?

E. B.
Postius... (riu). Nosaltres tenim 
un programa molt important. 
Aspirem a governar, amb la 
qual cosa totes aquelles per-
sones que assumeixin el nos-

tre programa al 100% seran 
benvinguts a pactar amb nos-
altres. No és una qüestió de 
noms ni de sigles. Si Postius 
està disposat a remunicipalit-
zar els serveis públics, a por-
tar a terme una democràcia 
més participativa, a fer una 
auditoria a l’Ajuntament, a 
portar un consistori profunda-
ment transparent a l’estil dels 
països nòrdics, a garantir els 
drets i els subministraments 
bàsics a les famílies lleidata-
nes que ho estan passant ma-
lament, a que Lleida sigui una 
ciutat lliure de desnonaments 
i sigui capaç d’enfrontar-se 
a la banca i a no treba-
llar amb aquells bancs 
que desdonen i esta-
fen amb les partici-
pacions referents... 
assentem-nos i par-
lem-ne. Però dubto 
molt que compar-
tim alguna cosa amb 
Convergència, ja que 
es dedica a les retalla-
des i a salvaguardar els 
interessos de la banca i de 

les grans empreses.

A. V.
I amb Àngel Ros (PSC)?

E. B.
El mateix. Si Ros està disposat 
a fer el contrari que ha estat 
fent durant aquests vuit anys 
de majoria absoluta, assen-
tem-nos i parlem-ne, però 
dubto molt que estigui dispo-
sat a això. Per això nosaltres 
aspirem a governar, perquè 
cap dels dos és una alterna-

Pactaré amb 
CiU i PSC si 
segueixen el 

meu programa
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Eduard Baches aposta per la
 independència, però 
creu que perquè funcio-
ni ha d’anar acompanya-
da de projectes socials 
per millorar la vida de 
les persones

tiva. Cal trencar aquest bipar-
tidisme i crear una alternativa 
nova. No és una qüestió de 
amb qui pactes, sinó de go-
vernar una ciutat i de canvi-
ar-la de dalt a baix. Les classes 
populars i mitjanes ho neces-
siten com aigua de maig. Per 
molt que l’alcalde digui que 
l’atur és el més baix de les 
quatre províncies catalanes, 
aquí l’emigració és molt més 
forta. Som la primera província 
catalana amb número d’emi-
gració i majoritàriament de 
joves. Estem parlant de 9.000 
joves que han anat a treballar 
a altres províncies de l’Estat i 
15.000 que ho han fet a Eu-
ropa perquè aquí no tenen 
un futur ni una aspiració. Ge-
nerarem futur si som capaços 
de crear i generar futur per a 
tota la gent. Cal crear un estat 
nòrdic al sud d’Europa perquè 
Catalunya sigui independent, 
on l’eix vertebrador siguin les 

polítiques socials. Només així 
tindrà sentit canviar de país.

A. V.
Heu pactat amb MES, però 
en quin punt estan les ne-
gociacions amb ERC, Comú, 
Crida per Lleida...?

E. B.
Estem oberts a tothom. El que 
passa és que tothom significa 
que la gent vingui. Al final 
hem pactat amb MES perquè 
són els únics que han volgut 
fer-ho i estem molt contents. 
S’ha de dir que s’ha intentat 
amb moltes forces polítiques. 
Els únics que no han intentat 
res ha estat la CUP i això ha 
de quedar clar. No han volgut 
crear cap tipus de confluència 
amb cap partit d’esquerres i 
això crec que és un error aquí 
i a Barcelona. I no em serveix 
l’excusa de que som un mo-
del vell de ciutat. Estic segur 
que si ens assentem arribem a 
acords en el 90% de les coses. 
El que passa és que no hi ha 
voluntat per fer-ho. Es va fer 
els anys 1931 i 1936 amb gent 
molt diferent amb el front 
d’esquerres, si ells ho van 
aconseguir, per què nosaltres 
no en som capaços?

A. V.
La unió de les esquerres és 
el que necessita Lleida?

E. B.
És el futur del país. No pot 
haver-hi futur per les classes 
mitjanes i populars del nostre 
país si no està tota l’esquerra 
unida. Si l’esquerra va dividida 
sempre guanyaran els matei-
xos i defensaran els interessos 
dels mateixos. Si no som ca-
paços de separar les ximpleri-

L’alcaldable 
d’Iniciativa per 
Catalunya Verds 
(ICV) a Lleida, 
Eduard Baches. 
Foto: Judit 
Gómez



 És un error 
que la CUP 

no hagi volgut 
pactar

No sóc el 
Pablo Iglesias 
de Lleida i no 
m’agrada ara

DIVENDRES 10 d’ABRIL DE 201510

es que ens separen, ens esta-
vellarem plegats i qui sortirà 
perdent serà la ciutadania. 
Només hi ha una manera i 
s’ha demostrat històricament 
que només es pot portar la 
justícia social per a tothom, 
universalitzar la veritat i cons-
truir democràcia unificant les 
esquerres. 

A. V.
ICV ha presentat un full de 
ruta que evita la indepen-
dència, però tu n’ets un clar 
defensor. Com hi encaixes 
aquí?

E. B.
Iniciativa és un partit plural i 
amb terra de frontera entre 
independentistes i federalis-
tes. La gent independentista 
d’ICV hauria de ser molt re-
coneguda perquè estan co-
lonitzant una gran part del 
federalisme i poden fer créi-
xer l’independentisme d’una 
forma molt gran. Per això, 
quan es va crear el full de 
ruta d’ICV, els independentis-
tes vam decidir que crearíem 
Compromís amb la Indepen-
dència, que és la vessant del 
partit que treballarà per la 
independència dins de l’or-
ganització. Hem de tenir clar 
que si la independència no va 
de la mà de projectes socials 
no tirarà endavant, perquè 
només així podem convèncer 
una gran part de la població. 
A les classes populars no els 
serveix crear un estat nou si 
no va lligat de la mà de tot 
allò que l’Estat espanyol no 
els dóna.

A. V.
Aquesta separació pot crear 
una crisi dins el partit?

E. B.
No, el partit és plural i en tot 
moment es respecten les 
dues posicions. Jo tinc una 
opinió diferenciada d’al-
guns membres importants 
del partit com ara el Joan 
Herrera, però no significa 
que hi hagi una crisi. Són 
dues postures dife-
rents però que 
d i a l o g u e n 
en un ma-
teix àm-
bit i han 
d ’ a r r i -
bar a 
a l g u n 
t i p u s 
d’acord.

A. V.
Quin resul-
tat predius de 

cara a les eleccions 
autonòmiques?

E. B.
M’agradaria molt que 
acabés amb una con-

fluència de les es-
querres so-

biranistes 
i que 

totes 
e s 

presentessin. M’encantaria 
que hi fossin Esquerra Repu-
blicana, Iniciativa, la CUP i 
Procés Constituent. Aquest 
seria el meu somni i és pel 
que treballaré, on la inde-
pendència anirà acompanya-
da d’un projecte social molt 
complet.

A. V.
Quina és la base del teu pro-
grama electoral?

E. B.
S’estructura en tres eixos bà-
sics. El primer és el nacional 
o unionista: el govern munici-
pal no ha estat a l’altura dels 
moviments que està vivint 
Catalunya i ha d’haver-hi una 
majoria sobiranista. El segon 

eix és la nova o vella política: 
hem d’anar creant els instru-
ments que la societat vol per 
fer política. Significa que ne-
cessitem crear un Ajuntament 
absolutament transparent, on 
tota la informació sigui públi-
ca (despeses, sous, agenda...). 
Apostem per una auditoria 
pública només arribar al con-
sistori per saber què ha pas-
sat durant els últims vuit anys. 
Per construir de nou hem de 
saber de quina realitat partim. 
Hi ha d’haver més participació 
ciutadana amb més consultes 
populars perquè hi ha temes 
que no els pot elegir un Ple, 
com el futur de les Basses o 
el Consorci Sanitari. L’altra és 
la limitació de sous i mandats. 
El correcte hauria de ser tres 

La 
independència 
va lligada a la 
justícia social
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Només arribar 
a la Paeria faré 
una auditoria 

pública
Per parar els 

desnonaments, 
l’Ajuntament 

ha de ser valent

PP i CiU fan 
ús del cas de la 

Mónica per 
atacar el barri

vegades menys de l’actual, 
que seria un sou de 2.000 eu-
ros com a màxim al mes. I el 
tercer eix és el d’esquerra a 
dreta: durant vuit anys l’Ajun-
tament de Lleida no ha tingut 
esquerres i cal crear-les per-
què les polítiques d’esquer-
res signifiquen justícia social, 
i a Lleida hi ha molts temes 
que no s’estan tractant, com 
l’atur. Ens omplim molt la 
boca dels llocs de treball que 
genera el Parc Científic i Tec-
nològic, i els sous no arriben 
a 1.000 euros, i estem parlant 
d’enginyers. Les dones ma-
jors de 45 anys no troben un 
lloc per treballar i les admi-
nistracions haurien de fer un 
esforç per fer que trobin feina 
perquè estan molt capacita-

des i poden aportar molt. Els 
desnonaments s’han d’acabar 
i per això cal crear un Ajunta-
ment que no treballi amb cap 
entitat bancaria que desnoni 
o estafi a la ciutadania i crear 
una alcaldia valenta. Quant a 
pobresa energètica, no s’es-
tà fent suficient. Hi ha molta 
gent que, tot i les ajudes de 
l’Ajuntament de Lleida, no 
pot pagar l’aigua i el gas. Hi 
ha ajuntaments com el de 
Blanes que han posat comp-
tadors solidaris i els paga 
l’Ajuntament. Si això s’orga-
nitza des de serveis socials es 
pot portar a terme. I diners 
n’hi ha, com s’ha demostrat 
en temes de protocol, però 
fa falta la voluntat política de 
repartir-los.

A. V.
Com es poden parar els des-
nonaments?

E. B.
A Lleida hi ha 4.000 pisos 
buits, majoritàriament en 
mans d’especuladors i de la 
banca. Aquests s’han de po-
sar en una xarxa de lloguer 
social perquè hi ha una barba-
ritat de gent que està dema-
nant habitatge social. Abans 
que es comencés a parlar de 
desnonaments, a l’EMU ja 
hi havia 2.500 persones que 
demanaven un habitatge so-
cial. La Paeria ha d’acabar 
aquests drames i sobretot 
amb la impunitat dels bancs. 
Ens hem assabentat que els 
bancs arriben a acords amb 
les persones si aquestes per-
tanyen a alguna plataforma 
com la PAH, però si no és així, 
els bancs les deixen amb els 
mateixos problemes bancaris. 
Per tant, animo a tothom qui 
tingui problemes d’aquests 
que acudeixi a les entitats per 
trobar suport. I cal dir que a 
aquella gent que va especular 
durant la bombolla immobili-
ària ara se’ls ha rebaixat l’IBI 
d’urbà a rústic i, per tant, ha 
de pagar molt menys. I això 
és abominable, perquè si tu 
com a ciutadà no pagues l’IBI, 
et trobes amb problemes.

A. V.
Parlant em recordes a Pablo 
Iglesias...

E. B.
(Riu) No sóc el Pablo Iglesias 
de Lleida i tampoc m’agra-
da la figura actual que man-
té. M’agraden moltes de 
les seves idees, sobretot les 
d’abans que entrés a Pode-
mos. Però no m’agrada la 
deriva centrista que ha agafat 

a nivell estatal. A 
mesura que han 
anat creixent, 
han caigut 
en una 
d e r i v a 
d ’ inten-
tar acon-
t e n t a r 
t o t h o m 
i assaltar 
el centre 
polític i han 
perdut molt 
esde les seves 
essències, encara 
que hi ha persones que me-
reixen el meu reconeixement 
per haver estat lluitant a les 
trinxeres.

A. V.
Se’t vincula molt amb la 
gent de carrer. Si no et de-
diquessis a la política també 
hi series?

E. B.
Sí, de fet és una idea que 
em plantejo des de la políti-
ca com a qüestió personal. 
M’agradaria dedicar-me l’any 
que ve, quan hagin passat 
les eleccions, a muntar una 
cooperativa que doni llocs 
de treball dignes a persones 
aturades, a poder ser dones 
aturades majors de 45 anys. 
De fet, a la llista hi va la Rosa 
Penyafiel, que porta una em-
presa que només contracta 
dones de més de 45 anys i 
està posicionada en el primer 
lloc de l’Estat espanyol en la 
seva categoria.

A. V.
Què passarà si s’acaba for-
mant el Consorci Sanitari?

E. B.
Es veu clara-
ment que no 
s’acabarà 
e f e c t u -
a n t . 
El dia 
que va 
so r t i r 
el de-
l e g a t 
d e l 
Govern, 
R a m o n 
Farré, di-
ent que no 
hi havia data per 
a la constitució del 
Consorci, vaig pensar que la 
victòria està a prop. La ciuta-
dania ha sortit al carrer, s’han 
recollit més de 35.000 signa-
tures i ara s’estan fent unes 
al·legacions, manifestacions, 
posicionaments... No ho han 
aconseguit i estan a punt de 

fracassar. Si re-
alment es 

vol unificar 
l ’ H o s -
p i t a l 
S a n t a 
Mar ia 
a m b 
l ’ A r -
n a u 

de Vi-
l a n o v a 

c r e a n t 
una ciutat 

hospitalària 
com a Barcelona 

amb la Vall d’Hebron 
estic d’acord que es faci, però  
dins de la sanitat pública.

A. V.
Quin paper ha jugat l’opinió 
pública en l’assassinat de la 
noia de la Mariola?

E. B.
El tema de l’assassinat de la 
Mónica té moltes cares. Pri-
mer de tot, cal dir que m’ha 
sabut molt greu com la gent 
ha aprofitat el tema per ata-
car el barri de la Mariola, so-
bretot per part del PP i CiU. 
Estic segur que si s’hagués 
produït al Clot de les Grano-
tes, per exemple, del barri no 
se n’hauria parlat absoluta-
ment gens, perquè la violèn-
cia de gènere és transversal 
i no entén  de classes socials 
ni de barris. Després s’ha de-
mostrat que falten temes de 
pedagogia per acabar amb el 
patriarcat i la mentalitat mas-
clista de la nostra societat, 
tant a Lleida com a tot l’Estat. 
Però m’ha sorprès positiva-
ment com el grup de dones 
del barri s’està organitzant, ja 
que volen fer cada dia 30 una 

manifestació. Crec que 
són un motor per 

donar-li un tomb 
al barri i que 

el seu futur 
passa per 
a q u e s t 
g r u p 

d e 
perso-
nes.
 

A. V.
Parles de la 
Mariola, però la 
resta de polítics ho 
fan del Centre Històric. Tam-

bé l’inclouràs en la llista de 
campanya?

E. B.
Quan parlo del Centre His-
tòric m’agrada parlar de la 
Seu Vella. Lleida té una ci-
catriu molt gran que succe-
eix el 1907, quan es tanca la 
Catedral, es construeix una 
caserna militar i s’edifiquen 
les grans muralles que sepa-
ren la ciutat de la Seu Vella, 
deixant un espai perquè no es 
construeixi cap edifici. Crec 
que qualsevol política del 
Centre Històric ha de passar 
per un pla directiu important 
que centralitzi la Seu Vella. 
No significa que em semblin 
malament algunes de les po-
lítiques que s’han fet com la 
idea del Mercat del Pla, però 
tindrà més sentit si se centra-
litza a la Seu Vella. 

A. V.
Com valores els onze anys 
d’Àngel Ros al capdavant 
de l’Ajuntamaent de Lleida?

E. B.
Àngel Ros és fruit d’una altra 
època on una institució s’ha-
via de gestionar com una em-
presa. En el seu moment va 
semblar un revulsiu contra els 
anys del Siurana, però Ros va 
portar a terme un model de 
ciutat que s’ha demostrat que 
està esgotat. Cal crear un mo-
del nou de manera col·lectiva 
i aquest no val fer-lo des d’un 
partit, sinó des de tots els sec-
tors de la ciutat i de manera 
democràtica. Aquest model 
no avança i ho podem veure 
en les grans infraestructures 
que ha construït. De què ha 
servit la Llotja? Ha estat un 
forat negre de deute com el 
Magical. 

A. V.
Us ha beneficiat el conflic-
te entre Àngel Ros i Marta 
Camps?

E. B.
Ha perjudicat la 

ciutat, no ha 
bene f i c i a t 

ningú. A 
les elec-
cions el 
que els 
a f e c t a -
rà serà 
l’esgota-

ment del 
model de 

ciutat i els 
vuit anys de 

majoria absoluta.
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El gener de 2015, 24 joves de Lleida
membres de Lobos Callejeros eren

detinguts per la policia autonòmica acusats de 
diversos delictes i pertinença a grup criminal

Imatge de la 
detenció d’alguns 
dels membres de 
Lobos Callejeros.

Foto: Gerard 
Martínez

GRUPS
JUVENILSORGANITZATS
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Disseccionant 

 LAIA 
DOLCET

 LLEIDA
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Què és una banda juvenil 
organitzada? Qui en forma 
part? Per què tenen aquesta 
connotació negativa si ens 
referim al terme fora de l’àm-
bit musical? Sovint, apunta el 
catedràtic d’Antropologia So-
cial de la Universitat de Llei-
da, Carles Feixa, es tendeix a 
creure que les anomenades 
bandes són un producte im-
portat i recent, però, “com a 
formes de sociabilitat juvenil 
de carrer, existeixen des de fa 
molt temps. A la Lleida de la 
postguerra -remarca Feixa- ja 
hi havia bandes de barri que 
s’enfrontaven a pedrades a 
llocs com el castell”. 
En aquests últims anys, a la 
demarcació de Lleida, hi ha 
hagut dos grups representa-
tius: els Trinitaris, amb presèn-
cia a Tàrrega i a Lleida ciutat, 
i l’organització juvenil, recent-
ment desmantellada, Lobos 
Callejeros. Aquesta última va 
saltar al panorama mediàtic 
després d’una batuda polici-
al, el passat 21 de gener, que 
va culminar amb la detenció 
de 24 del seus membres, la 
majoria d’origen magrebí. 
Se’ls acusava d’un delicte de 
pertinença a grup criminal, a 
més de nombrosos delictes 
de robatori amb violència, ro-
batori amb força, amenaces, 
lesions i coaccions. 
Ara bé, malgrat la quantitat 
d’informació apareguda als 

de les bandes
fenomenel
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mitjans de comunicació sobre 
aquests col·lectius, la majoria 
només ha fet referència als 
actes vandàlics que cometen 
o han comès, sense anar més 
enllà i esbrinar els motius de 
la seva formació. N’aprofun-
dim en els seus orígens. 

Aparició dels Latin Kings
El fenomen a Espanya agafa 
embranzida amb l’aparició de 
les anomenades bandes lla-
tines i, més en concret, dels 
Latin Kings o Reis Llatins. Es 
tracta d’un grup organitzat 
que, mitjançant la imposició 
de la violència, sorgeix per 
defensar el que consideren 
la “supremacia” de la raça 
llatina. Actualment, més de 
mil membres en formen part, 
amb vinculació directa a Ma-
drid i a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. Els seus orí-
gens els trobem a la dècada 
dels quaranta entre els immi-
grants de Puerto Rico. Una 
època en què, compartint el 
sentiment de discriminació i 
desarrelament, el col·lectiu 
decideix agrupar-se per com-
batre el racisme de la societat 
anglosaxona de Chicago. 
Els Reis Llatins van arribar a 
Espanya el febrer de l’any 
2000. El naixement de la tribu 
espanyola es dóna a conèixer 
arran d’una investigació poli-
cial de la brigada de la Policia 
Judicial de Madrid, que 
perseguia l’autoria 
d’un seguit de 
violacions i ro-
batoris amb 
v i o l è n c i a 
que havien 
tingut lloc a 
la Latina, un 
districte de la 
capital espa-
nyola. 
Segons el sergent 
Robert Rodríguez, 
de la Unitat Central dels 
Grups Juvenils Organitzats, 
amb seu a Sabadell, la poli-
cia autonòmica va començar 
a tenir consciència de l’exis-
tència d’aquest tipus de ban-
des el 2003. Des d’aleshores 
i fins a l’any 2012 es realitza 
una tasca preventiva però 
“insuficient”, donada la mitja-
na de tres o quatre homicidis 
anuals relacionats. És a partir 
del 2012, explica el sergent, 
que es canvia d’estratègia 
i es crea una unitat central 
dedicada exclusivament al 
fenomen de les bandes. De 
fet, segons Rodríguez, des 
d’aleshores no consten homi-
cidis vinculats a agressions de 
bandes rivals. 

Els Ñetas, l’enemic a batre
Els Ñetas són un col·lectiu 
nascut durant la dècada dels 
setanta a Puerto Rico, de ca-
racterístiques similars, que 
van erigir-se als ulls dels Latin 
Kings com el principal enemic 
a batre. Aquests últims volien 

ser l’únic grup llati-
noamericà que 

defensés els 
seus ideals 
i, en no 
a c o n s e -
gu i r-ho , 
van ini-
ciar afer-
r i s s a d e s 

o n a d e s 
de violència 

amb diversos 
homicidis com a 

conseqüència. 
En anys posteriors, però, 
s’han dut a terme diversos in-
tents per aproximar les dues 
bandes, amb més o menys 
èxit, com el projecte artístic 
que va donar lloc a l’edició 
del disc Unidos por el Flow.

Les noves bandes
Puntualment apareixen nous 
grups juvenils organitzats, 
sense presència a altres pa-
ïsos, que poden actuar per 
mimetisme, tot emulant l’estil 
i el funcionament de les pri-
meres bandes nascudes de la 
mà de l’emigració llatinoame-
ricana. Segons apunta Carles 
Feixa, aquestes noves forma-
cions sovint tenen un caràcter 

transnacional (com els Trinita-
ris); no són bandes territorials 
sinó globals, ja que han nas-
cut a l’era digital, i es difonen 
en un moment en què els jo-
ves han perdut el carrer com 
a lloc de relació, creant una 
“alarma social exagerada”.  
Com agrupacions juvenils de 
carrer que sorgeixen en àm-
bits urbans populars són un 
reflex de la composició social 
dels barris on neixen, i tam-
bé de l’evolució del fenomen 
migratori. A mesura que els 
immigrants es van assentant, 
les seves formes de sociabili-
tat es van fent més híbrides. 
Per exemple, el nom Lobos 
Callejeros uneix un terme que 
remet al terrorisme gihadis-
ta global actual – Llops soli-
taris – i un altre que recorda 
les bandes dels 80’s: Perros 
Callejeros. Sobretot, desta-
ca Feixa, és “una hibridació 
simbòlica, que té per objecte 
reclamar l’atenció”. 

Organització
L’arrest, per part dels 
Mossos d’Esqua-
dra, de 24 perso-
nes pertinents 
a la banda 
Lobos Calle-
jeros va reo-
brir de nou 
el fenomen 
dels grups ju-
venils organit-
zats. Segons va 
informar la policia 

autonòmica, la banda estava 
estructurada jeràrquicament 
i es dedicava, principalment, 
a cometre robatoris i a man-
tenir reunions diàries a la via 
pública per tal de controlar el 
territori, sobretot a la zona de 
la Seu Vella i l’Eix Comercial.
Segons la investigació polici-
al, s’anomenava Lobos Calle-
jeros  als menors d’edat i Ma-
fia K1 als veterans. Una doble 
denominació fruït de la pròpia 
estructura jeràrquica del grup 
que “podria respondre a una 
estratègia delinqüencial de 
la banda”, amb vinculacions 
al territori francès. El sergent 
Rodríguez apunta que dos 
persones controlaven la ban-
da i, arran de la investigació, 
“vam començar a observar la 
implantació de disciplines de 
grup, agressions, coincidènci-
es estètiques i diversos mar-
catges del territori que podi-
en indicar la pertinença a un 
grup organitzat”. Per contra, 
el catedràtic de la UdL afirma 
que “no s’han aportat pro-

ves clares de que 
es tracti d’una 

banda orga-
nitzada prò-
piament”, 
tot i que 
a l g u n s 
joves po-
den utilit-
zar-ne el 

nom com 
aixopluc. El 

cas dels Trini-

taris,  però, –remarca–  sí que 
era un grup organitzat i jerar-
quitzat, a l’interior del qual hi 
havia gent que podia haver 
seguit una carrera delinqüen-
cial. Tot i això, destaca, “ara 
fa temps que està inactiu a 
Lleida, des que alguns dels 
seus líders van marxar a l’es-
tranger o van retornar al seu 
lloc d’origen: la República 
Dominicana”. 
 
Marginalitat
El nom de “banda” ha adqui-
rit un caire clarament nega-
tiu. Segons Carles Feixa, “el 
problema és que només les 
anomenen bandes quan els 
seus membres són de grups 
que considerem marginals o 
foranis”; a més, “un altre pro-
blema és la seva identificació 
amb bandes criminals, ja que 
n’hi ha que ho són, però en 
la majoria dels casos es con-
fon qualsevol grup de joves al 
carrer –sobretot si són d’ori-
gen estranger– amb la delin-
qüència” i això “és una iden-
tificació abusiva”.

Violència
El sergent Rodríguez apunta 
que l’ús de la violència és un 
tret característic a nivell intern 
(càstig a les persones que 
no abonen la quota, no acu-
deixen a les reunions o com 
a ritual d’iniciació) i també 
a nivell extern (agressions a 
persones alienes a la banda). 
Segons Carles Feixa, llevat 

Els 
Latin Kings 

tenen 
uns mil 

membres 
actius

Les bandes 
reflecteixen 

la composició 
dels barris on 

neixen

Diverses imatges 
dels simbolismes 
que utilitzen els 
membres de les 
bandes organit-
zades, compor-

tint rituals de 
salutació i trets 

estètics.
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Orgull i prejudici
Fa uns dies vaig rebre al meu despatx 
de la universitat una visita especial. Eren 
un grup  de  joves  nascuts al  Marroc,  
arribats  a Lleida durant  la  seva infància  
i  primera adolescència. 
Tenien entre 15 i 20 anys i vivien amb 
la seva família: la majoria estaven estu-
diant  la  secundària,  mòduls  profes-
sionals  o  cursos  d’inserció  laboral,  
encara  que alguns també feien feines  
eventuals. Res d’estrany si no fos que al-
guns d’ells es van despertar el passat 21 
de gener, a trenc d’alba, per més d’un 
centenar de policies, que van irrompre  
a  les  seves  cases, acusant-los de  for-
mar  part  d’una  banda criminal:  els 
‘Lobos Callejeros’.  Llavors  vaig  pensar  
que  a  jutjar  pel  nom,  podia  tractar-se  
d’un  grup  híbrid,  que mesclava ele-
ments  simbòlics i culturals de la societat 
d’origen –Llops Solitaris és un nom  que  
remet  a  l’integrisme  islàmic-  amb  al-

tres  originats  en  la  societat  de  des-
tí  –Perros callejeros és el  nom  d’una  
famosa  pel·lícula espanyola del 1977, 
dirigida  per José Antonio de la Loma 
i protagonitzada per Ángel Fernández, 
àlies El Torete, que va generar tota un 
gènere entorn altres bandes més nos-
trades: els ‘quinquis’. 
També vaig qüestionar l’escenografia  
de  l’operació  policial,  habitual  en  la  
persecució  de  les anomenades ‘ban-
des’, doncs sol causar més mals dels 
que pretén solventar.  
Després de conèixer i escoltar aquests 
nois parlar del seu sentiment d’asset-
jament i d’injustícia, em refermo en la 
meva primera impressió: la por al pre-
judici es confon amb l’orgull de l’amis-
tat. Ni són llops ,ni estan sols, ni viuen al 
carrer: són nois i noies, algun dels quals 
pot haver comès algun error, però que 
només reclamen una oportunitat. 

Carles Feixa
Catedràtic d’Antropologia de la UdL

OPiNiÓ

d’alguns casos concrets, és 
una violència més espectacu-
lar que efectiva: “És cert que 
hi ha hagut baralles a l’espai 
públic, però també n’hi ha en-
tre joves d’aquí i no se’ls dóna 
tanta importància”. Un 
tema més preocu-
pant poden ser els 
rituals d’iniciació 
violents, contra els 

q u a l s 
ca l 

lluitar, tot i que “les mesures 
educatives i preventives són 
sempre més eficaces que les 
únicament repressives”. 

Normes i rituals
Tota organització d’aquest 

tipus se sustenta d’unes 
normes, unes lleis pac-
tades que actuen com a 
element cohesionador. 
En el cas dels Latin 
Kings, el col·lectiu 
compta-
v a 

amb un manuscrit, de 42 
pàgines, que rebia el nom 
de Literatura Sagrada, Ma-
nifest o Bíblia. Un dels punts 
clau és la llei del silenci i els 
rituals d’iniciació que inclo-
uen càstigs corporals. Entre 
aquests, el més conegut és 
el que s’anomena “La 360º”. 
Consisteix en deixar-se en-
voltar per un grup de mem-
bres que formen un cercle i 
aguantar una pallissa d’una 
durada determinada. Segons 
el manuscrit, el cercle simbo-
litza un grup que comparteix 
uns mateixos interessos. Els 
reis llatins concentren gran 
part del seu poder en la seva 
simbologia secreta. La corona 
de cinc puntes, el número 5, 
el lleó... Només en són alguns 
dels exemples. 

Finançament
Segons la policia autonòmica, 
la font de finançament “és el 

camp delictiu vinculat 
als delictes contra el 
patrimoni o la venda 
de substàncies es-
tupefaents a petita 
escala”. El perfil del 
poder adquisitiu és 

heterogeni. 
Hi ha moltes persones 

que no escullen formar 
part d’una banda, sinó 

que s’hi veuen 
i n v o l u c r a t s 
perquè no 
veuen alter-
nativa;  els 
ideals de 
lluita con-
tra el racis-
me ja han 
quedat en un 
segon pla. Se-
gons Feixa, en la 
batuda contra els Lo-
bos Callejeros “no consta que 
es decomissessin drogues. La 
seva organització, de fet, és 
molt precària, per la qual cosa 
no necessiten grans recursos 
per subsistir. Una altra cosa és 
que les autèntiques bandes –
el narcotràfic– els puguin uti-
litzar com a carn de canó”. 

La desarticulació
Les operacions policials de-
biliten molt aquest tipus de 
grups, que sovint acaben 
amb sentències condemnatò-
ries (dotze dels membres de 
Lobos Callejeros van acabar 
a la presó). El sergent Robert 
Rodríguez explica que la ban-
da començava a gaudir d’una 
forta incidència a Lleida i “vo-
líem evitar que es consolidés i 
que es fes més forta”, ja que 
“si no s’hagués tractat d’una 
forma ràpida i contundent 

hagués pogut 
c o m p o r t a r 

p rob lemes 
posteriors”.  
Per la seva 
banda, Fei-
xa apunta 
que aques-

tes actua-
cions poden 

estar justifica-
des en casos molt 

puntuals, quan hi ha 
proves clares d’una organit-
zació delictiva; però quan es 
duen a terme sistemàticament 
i periòdicament, sempre con-
tra els mateixos grups, i amb 
una escenificació molt medià-
tica, “els dubtes sobre la seva 
eficàcia són legítims”. 
Carles Feixa creu que “amb 
la reforma del codi penal del 
2010, en què es van introduir 
nous delictes de pertinença a 
grup criminal, aquests s’apli-
quen de forma molt lleugera i 
exagerada”, i des de les altes 
instàncies de l’Estat, alguns 
partits polítics, i determina-
des forces policials, “s’ha op-
tat explícitament per la mà 
dura, alhora que s’han supri-
mit o retallat molts projectes 
d’acció social“ i això “és un 
greu error”.

El narcotràfic 
pot utilitzar 

aquestes
bandes com a 
carn de canó

Un dels símbols 
dels Latin Kings.
Foto: 7accents



Tot allò que envolta el canal 
Segarra-Garrigues no és clar 
com l’aigua, ni molt menys, 
i és que es tracta d’una obra 
caríssima que, ara per ara, 
no ha generat res més que 
despeses, però en cap cas 
beneficis per als pagesos, els 
grans perjudicats pels 
continus retards

Clar com 
l’aigua

Segarra-Garrigues
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La diputada d’ICV-EUiA per 
la demarcació de Lleida, Sara 
Vilà, ha portat a la Fiscalia 
l’informe de la Sindicatura de 
Comptes relatiu als comptes 
de Regsega entre els anys 
2010 i 2011, on es van apre-
ciar registres incorrectes en 
la liquidació del pressupost, i 
un informe jurídic realitzat per 
advocats independents de la 
Segarra davant d’una possi-
ble “xarxa clientelar” entorn 
de la infraestructura delatada 
pels contractes que havien de 
fer-se per concurs públic i que 
“han estat adjudicats a dit”. 
“Diferents informes ja han 
constatat la inviabilitat del ca-
nal, mentre el Govern i altres 
partits semblen xiular i mirar 
cap a una altra banda, ocul-
tant aquests informes”, afir-
ma Vilà en clara referència a 
l’actitud del conseller d’Agri-
cultura, Josep Maria Pelegrí, 
que, al seu torn, destaca el 
compromís ferm del Govern 
amb l’impuls dels regadius 
en general, i del Segarra-
Garrigues en particular, com 
a infraestructures estratègi-
ques de país “essencials per 
al desenvolupament socioe-
conòmic del territori i per a 
la cura i gestió del paisatge. 
L’aigua és essencial per a la 
sostenibilitat del territori, tant 
a nivell ambiental com econò-
mic i social, i per a les activi-
tats que s’hi desenvolupen”. 
En resposta, Vilà exposa que 
la ciutadania de la zona de 
la Segarra, de l’Urgell, de les 
Garrigues i del Segrià i els 
pagesos “van ser enganyats 
a consciència quan se’ls va 
prometre reg de transforma-
ció arreu”, és a dir, que allò 
que era secà es convertiria 
tot en regadiu “per art de 
màgia” i sense tenir en comp-
te l’impacte ambiental ni les 
directives que ja existeixen a 
Europa. El Ple del Parlament 
acordava quinze dies després 
de les denúncies d’ICV-EUiA 
fer una auditoria indepen-
dent sobre el cost del canal 
Segarra-Garrigues per avalu-
ar la gestió d’aquest projecte 
amb els vots a favor de tots 
els grups a excepció del PSC.
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Inicialment, el projecte del 
canal Segarra-Garrigues es 
va dividir en dues parts: la 
construcció dels 85 quilòme-
tres del canal principal, que 
va quedar a càrrec de l’Estat 
per valor de 444,75 milions, 
a repartir en un 50% entre el 
Ministeri d’Agricultura i els re-
gants a mesura que s’anessin 
incorporant al regadiu, i la cre-
ació de la xarxa secundària de 
regadius, és a dir, les conne-
xions entre el canal principal i 

les finques que es transforma-
ran en regadiu (70.000 hec-
tàrees en el projecte inicial), 
que va recaure en la Genera-
litat. És justament en aquesta 
part on  s’estan generant més 
problemes. De fet, el pro-
jecte es va adjudicar el 2002 
per 1.100 milions d’euros i el 
2013 havia d’estar enllestit. 
En canvi, el 31 de desembre 
de 2012 l’empresa concessi-
onària havia gastat 677 mili-
ons i només havia aconseguit 
posar a disposició de regadiu 
5.532 hectàrees, molt lluny 
de les 70.000 inicials i de les 
68.200 projectades finalment 
arran de l’obligació europea 
de respectar les zones de 

protecció d’aus (ZEPA). Així, 
doncs, amb més del 50% gas-
tat només s’havia aconseguit 
sotmetre a algun tipus de reg 
un 7% dels terrenys. Aigües 
del Segarra-Garrigues (ASG), 
l’empresa concessionària, ad-
vertia el 2012 que, amb els 
diners de l’adjudicació inicial, 
1.100 milions d’euros, i amb 
les correccions introduïdes 
per la UE, només seria pos-
sible dur a terme el 34% del 
projecte. Un informe posteri-

or de l’empresa pública que 
va encarregar l’obra, Gisa, 
apuntava que, en el pitjor es-
cenari, el sobrecost de l’obra 
podria elevar-se al 81% res-
pecte de l’adjudicació.
Amb l’objectiu d’estalviar 9 
milions d’euros a les arques 
públiques, la Generalitat va 
fusionar la seva empresa de 
gestió d’infraestructures, 
Gisa, amb Regs de Catalunya 
(Regsa), empresa pública vin-
culada al Govern que s’havia 
constituït el 1991 per realitzar 
actuacions de promoció i exe-
cució de reg, i  Reg Sistema 
Segarra-Garrigues (Regsega), 
empresa dependent d’Agri-
cultura i encarregada de la 

construcció de les obres se-
cundàries del canal.
Poc després, però, la direcció 
de Gisa (actualment Infraes-
tructures.cat) va fer oficial 
l’acomiadament de 100 dels 
seus 211 empleats, segons els 
sindicats una privatització en-
coberta de la gestió de l’obra 
pública de la Generalitat, atès 
que la reducció d’un terç del 
personal “convertirà la soci-
etat en totalment inoperati-
va i es derivarà bona part de 

la seva escomesa a l’àmbit 
privat”. Les paraules dels re-
presentants sindicats feien re-
ferència directa a ASG, grup 
empresarial adjudicatari del 
contracte per a l’execució 
de les obres de concentració 
parcel·lària i per a la redacció 
dels projectes, execució, ex-
plotació i manteniment de la 
xarxa de distribució del siste-
ma Segarra-Garrigues.
El president d’Infraestructu-
res.cat, Josep Antoni Rosell, 

va ser l’encarregat de presen-
tar l’ERO que afectava Gisa. 
Curiosament, l’any 2002 Ro-
sell era sotsdirector d’Infraes-
tructures i membre del consell 
d’administració de Regsega, 
empresa pública adjudicatària 
del contracte de 1.100 mili-
ons d’euros a l’empresa priva-
da ASG. Quatre mesos abans 
de les eleccions que deixarien 
CiU fora del Govern, un cop 
el contracte amb ASG ja es-
tava totalment tancat, Rosell 
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El canal Segar-
ra-Garrigues, 

al seu pas per 
diferents punts 

del territori 
lleidatà.

Fotos: Carlos 
Bonfill i Javi 

Enjuanes

abandonava el seu càrrec. Un 
mes després era contractat 
com a director general de la 
pròpia ASG, etapa durant la 
qual es va executar el 40% de 
l’obra amb el 70% del pressu-
post. D’aquesta manera, Ro-
sell es convertia en el gerent 
d’ASG, encara que amb el re-
torn de CiU a la Generalitat, 
l’any 2010, Rosell tornaria a 
l’empresa pública en qualitat 
de director general de Gestió 
d’Infraestructures (Gisa) per 
treure’s de la màniga un sis-
tema per tal que els pagesos 
es construïssin la seva part de 
l’obra, emparant-se en la Llei 
Òmnibus, segons la qual “el 
regant contribueix al finança-

ment de les obres de reg dins 
de la seva finca si les assumeix 
directament. Això permet a la 
Generalitat estalviar un per-
centatge del cost de les obres 
que realitza”, la qual cosa 
obligaria a aturar les obres.
Mentrestant, altres problemà-
tiques feien acte de presèn-
cia, i és que diversos mitjans 
d’aquella època afirmaven 
que el president i conseller 
delegat de Gisa, Joan Lluís 
Quer, tenia interessos eco-
nòmics en l’empresa d’en-
ginyeria Auding Intraesa. En 
aquest sentit, dies després de 
l’ERO un alt càrrec de Gisa es 
posava en contacte amb un 
diari digital per tal de donar 

a conèixer una sèrie d’irregu-
laritats que, en el seu parer, 
s’havien començat a produir 
amb l’entrada del nou equip 
l’abril de 2011. El treballador 
relatava que “un mes després 
només s’havia de mirar el web 
de Gisa per comprovar que 
l’empresa que més s’havia 
afavorit de contractes per la 
pròpia Gisa era precisament 
Auding Intraesa. A més, asse-
nyalava Tec 4, Inalba, Ayesa, 
GPO, Cicsa i, és clar Auding, 
“les enginyeries més afins a la 
direcció actual”, com les em-
preses que s’haurien endut 
més del 40% de l’import total 
de les adjudicacions.
D’altra banda, cal destacar 

que ASG, amb CiU al Go-
vern i Rosell a Infrastructu-
res, compta actualment amb 
el convergent Josep Grau 
com a president, després que 
exercís el càrrec de conseller 
d’Agricultura de 1999 a 2003, 
etapa en què també formava 
part d’Agricultura Rossell i 
en què el mateix Grau anun-
ciava la decisió del Govern 
d’adjudicar la construcció de 
la xarxa de regadiu del canal 
Segarra-Garrigues al consorci 
de constructores Aigües del 
Segarra Garrigues (ASG) per 
un total de 1.102,6 milions 
d’euros. Que el mateix Grau 
presideixi ara aquest consorci 
presenta més incerteses so-

bre el futur d’aquesta obra 
milionària de la Generalitat 
pel que fa al seu finançament, 
el seu ús social i la seva gestió 
ambiental, tal com asseguren 
la Sindicatura de Comptes, 
els regants afectats i la Unió 
Europea respectivament. 
Així, doncs, el canal Segarra-
Garrigues continua represen-
tant una oportunitat de des-
envolupament per als secans 
ponentins, però la concepció 
del projecte planteja molts 
interrogants sobre els resul-
tats de la inversió dels milions 
d’euros d’infraestructura pre-
vista. Es pot dir més clar (que 
l’aigua), però no més alt.
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El voleibol masculí 
La disputa a Lleida de la Final a Quatre 
de Primera Catalana evidencia que 
el voleibol masculí torna a tenir força 
gràcies al treball del Balàfia Volei
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El voleibol masculí torna a es-
tar viu a Lleida. Així va quedar 
demostrat al pavelló Juanjo 
Garra, on es va disputar la Fi-
nal Four de Primera Catalana 
sènior masculina. Els quatre 
millors equips de la categoria 
van lluitar per les dues places 
que donaven accés a la fase 
d’ascens a Primera Nacional. 
Però aconseguir aquesta fita 
no ha estat fàcil, com bé sap 
el club organitzador, el Balà-
fia Volei, que va jugar amb la 
seva primera formació.
“Ens vam plantejar l’organit-
zació a principi de tempora-
da i, a poc a poc, hem anat 
cobrint les passes per clas-
sificar-nos esportivament. A 
més, la vam preparar amb il-
lusió per fer una bona promo-
ció del nostre esport”; així de 
reflexiu es mostra el president 
de l’entitat, alhora que capi-
tà i jugador del primer equip, 
Juan Campillos. 
En aquest sentit, l’entrenador 
del CTI Balàfia Volei, Mario 
Martínez, remarca que es va 
optar per la final a quatre en 
comptes de la fase d’ascens 
perquè “si l’organitzes és que 
tens possibilitats de pujar de 
categoria”. Cal esmentar que 
aquest ha estat el primer any 
que s’ha celebrat una Final a 
Quatre a Primera Catalana. 
“Ens va agradar la idea per 
ser un únic dia i un format 
molt simplificat que ajuda 
força a l’hora de demanar les 
instal·lacions o els correspo-
nents recursos econòmics”, 
afegeix Campillos. A més, el 
suport de les institucions com 

El voleibol masculí està viu
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la Paeria de Lleida va ser fo-
namental.

Satisfacció per la feina
Tot i que la satisfacció per la 
feina feta és evident, arriba el 
moment de fer una anàlisi ex-
haustiva de què es podria mi-
llorar en les futures edicions. 
El president, Juan Campillos, 
posa com a exemple la millo-
ra de la interacció amb la Fe-
deració Catalana, “perquè ha 
estat el primer any i nosaltres 
hem volgut anar més enllà” 
amb la retransmissió per In-
ternet o la promoció a través 
de les xarxes socials.
Per la seva banda, Mario Mar-
tínez apunta a una aturada 
de la resta de competicions 
per tal que tots els equips 
poguessin veure l’espectacle 
esportiu, ”sobretot els nens 
de la base”. Però “hem de 
millorar de la mà de la Fede-
ració. Nosaltres no podem fer 
més del que hem fet”, indica 
el president. Fent una re-
passada en el temps, 
el dia 19 de març 
es va comuni-
car que Lleida 
acolliria la 
Final Four, i 
aquesta es 
va disputar 
el dia 28, 
mentre que 
la candidatura 
es va presentar 

la setmana anterior a la co-
municació. Així, l’èxit va ser 
possible perquè ja s’hi estava 
treballant des de feia molt de 
temps endarrere. Per això, 
tenint en compte l’estructu-
ra del club, també va ser una 
bona manera de posar-se a 
prova.
En el record també està la in-
tensitat amb la qual es va pre-
parar tot, els nervis i l’estrès. 
“Eren dies de trenta hores. El 
nostre esport no és professi-
onal, però s’hi dediquen mol-
tes hores perquè ens agrada 
i sentim molta satisfacció”, 
indica Campillos. Per tant, la 
bona organització va ser vital 
tant per a la ciutat com per 
al club, demostrant serietat i 
que es vol créixer i “fent ca-
liu amb la gent del club i de 
Lleida”.
 
Fer ressò del voleibol
La supervivència del voleibol 
masculí s’ha convertit en una 

qüestió primordial 
per a l’entitat 

l l e i d a t a n a . 
Per aquesta 

raó, que 
els juga-
dors de la 
pedrera, 
així com 
aque l les 

pe r sones 
que en el 

seu moment 

van gaudir del voleibol a Llei-
da, puguin veure partits d’alta 
intensitat és bàsic. “Tenir un 
equip referent a dalt és molt 
important, perquè si no, a la 
llarga, els nens no tenen cap 
objectiu”, argumenta Martí-
nez. I el gran nombre de nens 
que es van citar en la final va 
donar fe d’això, ja que no es 
volien perdre l’estil de joc 
dels locals amb dos juvenils, 
el CV Olot, el CV Sant Pere i 
Sant Pau i el FC Barcelona B. 
“Saber que poden arribar es-
tar a la pista amb tanta gent 
animant i en un ambient tan 
bo de competició, per ells és 

engrescant i fonamental”, ex-
pressa Campillos.
D’altra banda, el 26 i 27 d’abril 
es durà a terme el Campionat 
de Catalunya infantil. Tot i que 
seran dos dies de competició, 
l’experiència del sènior serà 
important. “És un premi a la 
base. Volem demostrar que 
apostem per ells”, argumenta 
el president. Tampoc es pot 
deixar de banda que la visi-
bilitat del voleibol també va 
tenir un cost econòmic, però 
“només de veure a les grades 
gent que no està acostumada 
a veure partits de voleibol i 
que va gaudir ja és una gran 

satisfacció. Aquesta promo-
ció, per nosaltres, no té preu”.
Per tant, l’aposta per orga-
nitzar esdeveniments és més 
present que mai. “La idea del 
club és que tothom se senti 
partícip i que és important. 
Totes les categories han de 
saber que són bàsiques per a 
la supervivència del club”, ex-
pressa Campillos. Fins al punt 
que tenir sinergies positives 
amb altres clubs lleidatans, 
com el Força Lleida, és vital 
per arribar a més gent.

El primer equip, un referent
És una realitat que el CTI Ba-

Assentar les 
bases del club 
és primordial 
per ascendir 
de categoria
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El CTI Balàfia Volei va 
demostrar el seu potencial 
durant la Final Four, la qual 
es va dur a terme amb el 
suport institucional.
Fotos: Ò. B. / B. V.

làfia Volei s’ha convertit en 
tot un referent per a aquells 
nens que juguen a voleibol. 
Un equip que és com una 
família, format per jugadors 
que compaginen el seu tre-
ball amb l’esport. Tots estan 
conscienciats que “si fas una 
cosa, ho has de fer bé”, indi-
ca l’entrenador. Els èxits del 
vestidor requereixen molt 
d’esforç i dedicació, sobretot 
per part del cos tècnic i d’uns 
jugadors amb una trajectòria 
important en el voleibol, arri-
bant inclús a la Superlliga, la 
màxima categoria.

La preparació de la tempo-
rada es realitza a conscièn-
cia, encara que “ha estat una 
campanya amb altibaixos. Les 
lesions i la falta de continuïtat 
van provocar això, però a fi-
nals de gener ens vam posar 
les piles. La gent necessita 
motivació, com una fase d’as-
cens”, assenyala l’entrenador.
Així, arribar a la final de la 
Final a Quatre, la qual cosa 
va suposar la corresponent 
classificació per a la fase d’as-
cens, es va viure amb molta 
emoció: “Ens vam plantejar 
guanyar la semifinal i després 

passar-nos-ho bé. Ara hem 
de viure el que vingui”. Tot i 
perdre la final contra el Sant 
Pere i Sant Pau, la motivació 
és molt gran.
Ara és el moment de pensar 
en la fase d’ascens a Primera 
Nacional, que es disputarà del 
7 al 10 de maig. El club lleida-
tà va descartar en el seu mo-
ment presentar la seva can-
didatura com a organitzador. 
“S’ha de ser molt ambiciós a 
nivell esportiu. Per això ne-
cessitaríem més potencial es-
portivament i gent renovada, 
perquè, si no, seria destrossar 
el pressupost del club”, diu 
Martínez. Per la seva banda, 
el president apunta que as-
solir l’ascens serà molt difí-
cil. El recanvi encara no està 

preparat i si ho 
aconsegu im 
i volem pu-
jar, a dia 
d’avui, pot-
ser compli-
quem la vida 
de l’entitat. 
L’objectiu és 
estar a Primera 
Nacional, però en 
un futur”. D’aquestes 
paraules es desprèn que es 
podria renunciar a la plaça 
si s’aconseguís l’ascens: “A 
vegades és millor fer un pas 
endarrere per fer-ne dos cap 
endavant. El club ha de te-
nir maduresa i una Primera 
Nacional requereix un gran 
compromís, a més d’un gran 
pressupost. El club ara s’està 
formant per estar preparat”.
Molt jugadors tenen com a 
mirall un dels conjunts més 
forts a nivell espanyol, el CAI 
Teruel, amb una gran massa 
social darrere. “Volem invo-
lucrar el màxim de gent pos-
sible, fent-ho bé per tal que 
la gent estigui contenta”, diu 
Campillos, i tocant de peus 
a terra Mario Martínez expo-
sa que “per estar en l’elit és 
necessari un mecenes impor-
tant, un gran patrocinador. 
Però si hi arribés, nosaltres 
seguiríem apostant fort per 
la nostra pedrera i preparant 
els jugadors per ser el nucli 
important del primer equip”, 
sense dependre exclusiva-
ment d’ajudes institucionals.

La salut del voleibol masculí
El Balàfia Volei va néixer fa 
quatre temporades i no ha 
parat de créixer, encara que 
no ha estat fàcil. “Hem hagut 
d’anar rascant i el treball dels 
entrenadors de la base ha es-
tat clau. Per exemple, l’equip 
infantil ens ha sobrepassat pel 
que fa a previsions”, indica 
Mario Martínez. De fet, Cam-
pillos també mostra la seva 

satisfacció amb 
les famílies, 

la qual cosa 
ha per-
mès que 
existeixi 
un equip 
s è n i o r , 

j u v e n i l , 
cadet i in-

fantil, a més 
de l’escola de 

voleibol amb nens 
d’entre 6 i 10 anys. “La 

clau és mantenir la serietat, 
els entrenadors amb ganes 
i que motivin. A poc a poc 
estem recuperant el que ha-
via estat”, comenta Campi-
llos. Així, Martínez fa un símil 
molt significatiu: “El voleibol 
masculí estava a l’UVI. Ara 
hem aconseguit que estigui a 
planta i esperem que a poc a 
poc es vagi recuperant”. S’ha 
d’esmentar que en el seu mo-
ment es va fer un projecte del 
2013 al 2017, “i aquest se’ns 
ha avançat molt. Estem al 
2015 i hem assolit objectius 
del 2017, com tenir un equip 
a cada categoria, i per això 
consolidar totes les formaci-
ons és quelcom primordial”.
Però no es pot passar per alt 
la bona relació amb el Cecell 
de voleibol femení. “De cara 
a final de temporada ens hem 
de reunir i estudiar els hora-
ris i organitzar temes comuns. 
Som clubs diferents, però 
podríem funcionar com una 
única entitat amb secció mas-
culina i femenina. Si tingués-
sim una secció femenina, es 
cometrien errors del passat. 
No podem fer-nos competèn-
cia”, indiquen els directius, 
amb el cap fred.
Així doncs, el que està clar és 
que de mica en mica el volei-
bol masculí està guanyant pes 
a la ciutat de Lleida, fet que 
demostra que hi ha esports 
minoritaris integrats per per-
sones que fan siguin grans.

El treball amb 
la base ha de 
ser bàsic per 
aconseguir 
grans fites
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Són les deu del matí del pri-
mer dimarts després de Set-
mana Santa, i per alguna es-
tranya raó fa un fred que pela. 
Em trobo davant de la porta 
de Guerssen. A través del seu 
cristall solament sóc capaç 
d’albirar caixes i més caixes 
de vinils que s’apilen gairebé 
en qualsevol racó. De darrere 
d’una d’elles veig un cap, que 
em somriu i veloç es dirigeix 
cap a mi. “T’has equivocat 
de porta, aquesta és la del 
magatzem” (riu). Entra, l’An-
toni t’està esperant”. En un 
any se’n compliran vint des 
que Antoni Gorgues decidís 
fundar Guerssen. Avui em re-
uneixo amb ell perquè m’ex-
pliqui a què es dediquen i per 
què dimonis fins a fa només 
uns dies no sabia de la seva 
existència.

DANI MARTÍNEZ
Com i quan neix Guerssen?

ANTONI GORGUES
Neix l’any 96, fruit de la meva 
inquietud personal, com qual-
sevol cosa d’aquestes carac-
terístiques tan específica com 
és el nostre cas. Quan vaig 
tenir una edat suficient per 
adonar-me que era el que vo-
lia i que no volia, vaig saber 
que el que no volia era seguir 

Viatge a la   Lleida dels vinils“Cada proposta té el 
seu lloc, i nosaltres 
tractem de trobar 
aquell lloc i la forma 
d’arribar-hi. Des de 
Guerssen distribuïm 
les nostres edicions 
pràcticament per tot 
el món”

portant la vida d’oficinista 
que llavors tenia. I dins de tot 
allò que m’agradava i que, 
a més, podia convertir en la 
meva professió, estava la mú-
sica. Concretament les músi-
ques una mica més fosques, 
amb les quals hem continuat 
treballant durant tots aquests 
anys. D’aquesta forma, vaig 
provar per aquí i la veritat és 
que he tingut la sort que hagi 
funcionat, per a sorpresa de 
gairebé tothom. (riu)

D. M.
A què es dedica Guerssen?

A. G.
Guerssen va néixer principal-
ment com una discogràfica 
de venda per correu de mate-
rial d’importació. Es tractava 
d’un material fosc, sobretot 
de discos de vinil, amb estils 
que van des de la psicodèlica 
fins al folk, el rock de garage 
dels seixanta o el funk. Quan 
va néixer era molt petita, bas-
tant amateur en el fons. Pri-
mer vaig començar editant 
algun disc de grups 
d’amics meus. En 
aquells dies 
estava molt 
ficat en 
l ’ e s c e n a 
de la mú-
sica ga-
rage dels 
n o r a n t a . 
Va ser en 
aquest mo-
ment quan 

vaig editar el disc d’una ban-
da anomenada The Flashback 
Five, de Barcelona, que es va 
convertir en la nostra primera 
referència. Amb el temps vaig 
anant fent més contactes. 
Quan et dediques full time a 
una cosa, vas absorbint mol-
tíssimes influències d’aquí i 
d’allà. D’alguna manera. vas 
obrint el teu ràdi d’acció. Fi-
nalment, vaig acabar dedi-
cant-me, sobretot, a reeditar 
discos antics, la qual cosa fins 
a dia d’avui s’ha mantingut 
com l’activitat principal de 
Guerssen. Aquí reeditem dis-
cos de col·leccionista, una mi-
queta rars, que abasten des 
dels anys 64 i 65 fins a princi-
pis dels vuitanta, tot això dins 
dels estils que comentava 
abans. A més, ara també res-
catem enregistraments que 
mai es van arribar a editar. 
De tant en tant tenim la sort 
de descobrir-ne algun que no 
dubtem a posar en circulació.

D. M.
Però el vinil no havia mort?

A. G.
Jo vaig comen-

çar en això en 
un moment 
en el qual hi 
havia gent 
que et mi-
rava amb 
estranyesa si 

anaves amb 
un vinil. (riu) 

Ara mateix, les 

multinacionals han vist que 
aquí hi ha negoci a fer. Han 
entrat al drap i fan chatarre-
ría. Es tracta d’edicions no 
tan cuidades com a nosaltres 
ens agradaria. Veig que és 
molt possible que acabin car-
regant-s’ho tot. Que acabin 
matant a la gallina. Al final 
és possible que acabem que-
dant els de sempre quan això 
passi, perquè jo crec que pas-
sarà. No descarto tampoc que 
d’aquí a deu anys hi hagi un 
retorn del CD. De fet, a EEUU 
hi ha hagut una tornada del 
casset tremenda, cosa que no 
acabo d’entendre. Al món de 
la música sempre quedarà un 
reducte col·leccionista, el fe-
titxista.

D. M.
Com és el vostre dia a dia?

A. G.
És una mica atropellat. (riu) 
Sobretot ens dediquem a in-
vestigar sobre músiques que 
encara estan per descobrir. 
En aquest sentit, tenim molta 
feina de cerca, encara que In-
ternet ens ha facilitat bastant 
el treball des que vam comen-
çar. D’altra banda, pensa que 
no solament és el nostre tre-
ball, sinó també la nostra pas-
sió. De tot el que ja portem 
reeditat, que són més de 300 
títols, existeix una gran part 
de material que a nosaltres 
sempre ens ha agradat i que 
coneixem sobradament des 
de fa molts anys. En aquest 

Investiguem 
sobre músiques 

que encara
estan per
descobrir
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Disc de Wic-
ked Lady 
i algunes 

edi-
cions de 

Guers-
sen 

Foto: 
Dani

Martínez

Lleida és una 
de les ciutats 

que menys 
grups ha 
aportat

A la música  
sempre

quedarà un
reducte

fetitxista

Guerssen omple de 
bona música la ciutat 

de Lleida
Al marge del seu bon fer com a discogràfica de vinils, Guerssen 

també dedica part del seu esforç a portar als carrers de Lleida una 
àmplia varietat d’oferta musical a través de dues propostes diferents. 

Una d’elles és el Festival de Musiques Disperses, o MUD per als amics. 
“És un festival de neo-folk, per dir-ho d’alguna manera, de petit format. 
Intenta oferir una versió extremadament oberta del que és el nou folk, 
abordant l’estil amb una absoluta falta de prejudicis. D’alguna manera, 
volem donar espai a propostes més alternatives que arrisquin una mica 

més per intentar que el gènere evolucioni Acabem de fer la novena 
edició del MUD. Estem molt contents, especialment aquest any, 
perquè ha estat el millor. A nivell artístic ha estat fantàstic i el ni-
vell d’impacte mediàtic ha estat molt positiu. Hi ha hagut bones 

influències”. Una altra proposta interessant és el Mercat de 
la Música, que porta celebrant-se vint anys. “Durant un 
temps va deixar de celebrar-se, fins que la Paeria ens 

va donar la possibilitat de continuar-lo, d’això ja 
fa deu anys. Ofereix molta varietat de pro-

postes que arriben a molta més gent 
de la ciutat”, afirma.

cas, hem tingut la sort de 
localitzar el propietari dels 
discos i hem aconseguit po-
sar-los en circulació. També 
hem buscat sons inèdits, so-
bretot en els últims anys. Bus-
quem sons del Mig Orient, de 
Turquia, d’Iran i d’Afganistan, 
on també hem fet alguna 
cosa. Estem regiran sons que 
són d’alguna manera un punt 
de trobada entre Orient i Oc-
cident. Iran, curiosament, és 
un país on, malgrat que ara 
mateix pugui xocar molt, en 
els anys setanta hi havia una 
escena pop molt important. 
Tot allò va quedar apartat i 
oblidat, i hem tingut la sort 
d’accedir a tots aquells ca-
tàlegs i tornar-los a posar en 
circulació. És una cosa que 
ens omple moltíssim. També 
diposem d’un departament 
gràfic molt posat en la músi-
ca que reeditem, de manera 
que tot el que s’hi es faci tin-
gui una estreta relació amb 
l’obra sonora sobre la qual es 
treballa. Posem especial èm-
fasi a fer edicions que tinguin 
un cert atractiu i una qualitat 
diferent a les d’algunes mul-
tinacionals, que només es 
dediquen a editar i reeditar 
vinils com a xurros. Jo diria 
que més de la meitat de les 
nostres edicions les hem fet 
directament amb l’artista. Ells 
són els que ho revisen tot i els 
que registren entre els seus 
arxius personals de fotos 
i ens passen les que 
consideren que 
estan bé, en-
cara que 

de tant en tant et trobes amb 
alguna sorpresa. (riu) És curi-
ós com després de quaranta 
o cinquanta anys encara ho 
tenen tot guardat. També hi 
ha una altra persona aquí que 
s’encarrega més del que és el 
tema de distribució de ma-
terial d’altres segells. A més 
de donar sortida a material 
de multinacionals més comú, 
també ens agrada seleccionar 
aquelles propostes més pro-
peres o que ens criden més 
l’atenció. Intentem facilitar 
l’arribada a les tendes de se-
gons quins títols, atès que un 
dels problemes principals que 
tenen les bandes d’avui dia és 
la distribució. No hi ha moltes 
tendes de discos, i les que hi 
ha tampoc s’arrisquen massa 
a comprar títols que no vegin 
molt clar que tinguin una sor-
tida segura. És el cas de Píc-
nic, per exemple, que vindrà 
a tocar al Cafè del Teatre du-
rant el mes que ve. Es tracta 
d’un grandíssim artista al qual 
per alguna raó ningú fa ni 
puto cas. I coses com aques-
ta ens motiven moltíssim per 
cridar l’atenció de la gent. 
També és una satisfacció per 
a nosaltres. Cada proposta té 
el seu lloc, i nosaltres tractem 
de trobar aquell lloc i la forma 
d’arribar-hi. Des de Guerssen, 
distribuïm les nostres edicions 
pràcticament per tot el món. 

Ú n i c a -

ment se’ns escapa Àfrica.

D. M.
Parla’m dels vostres segells

A. G.
Ara mateix comptem amb 
cinc segells. Guerssen és el 
principal. És amb el qual vam 
començar, i d’alguna mane-
ra engloba les propostes de 
rock, per generalitzar-ho, 
amb les quals més identi-
ficats ens sentim. Es tracta 
de quelcom molt personal i 
molt interior per a nosaltres. 
Més tard vam crear Sommor 
i Out-Sider, amb els quals en-
globem un tipus d’edicions 
que, dins d’uns paràmetres 
estilístics que també hi ha a 
Guerssen, a nosaltres no ens 
arriben tant, però de les quals 
existeix una demanda real. 
Això no vol dir que no siguin 
bons títols. De fet, n’hi ha al-
gun que és molt més celebrat 
que uns altres de Guerssen.  
Moltes vegades editem dis-

cos que sabem que no seran 
un èxit comercial. Considero 
que el nostre treball ve amb 
una part de responsabilitat 
que ens empeny a sumar al-
guna cosa a nivell artístic. Es 
tracta de no deixar-nos por-
tar estrictament pels resul-

tats, sinó de fer coses que 
considerem que la gent ha 
de conèixer, o almenys que 
tingui l’oportunitat de fer-ho, 
perquè creiem que la músi-
ca ho mereix. Després tenim 
Pharaway Sounds, en el qual 
principalment té cabuda tot 
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el tema oriental que comen-
tàvem abans. Hem tret molta 
música de Turquia. Es tracta 
d’una de les coses que per-
sonalment més m’agraden, la 
música dels setanta i vuitanta 
de Turquia. També tenim una 
mica d’Iran i ara hem tret una 
mica de Cambodja. Busquem 

tota aquesta mescla entre 
Orient i Occident dels seixan-
ta i principis dels setanta. L’úl-
tim segell que hem creat és 
Got Kinda Lost, que engloba 
diferents produccions de rock 
americà sota un prisma molt 
concret: reeditem discos que 
en el moment que van veure 

la llum per primera vegada 
estaven fora de lloc.

D. M.
Què opines de l’escena mu-
sical lleidatana?

A. G.
Si mirem a nivell de tot l’Estat, 

Lleida és una de les ciutats 
que menys grups ha aportat 
mai. Hi ha molt poques ban-
des de la ciutat que conegui 
algú de fora. És una mica trist. 
Però la impressió que tinc ara 
mateix és que no estem en un 
mal moment. Considero que 
la música feta a Lleida a nivell 
independent està en el millor 
moment que ha estat des que 
soc capaç de recordar.

D. M.
Algun projecte nou en 
ment?

A. G.
Estem pensant a treure un 
altre segell. Farem un intent, 
després de molts anys, de tor-
nar a editar discos contempo-
ranis. Començarem editant 
dos discos de grups japone-
sos, que fan heavy i psicodè-
lica amb moltíssima guitarra. 
A Japó hi ha molts grups que 
graven però no editen. Tam-
bé estem començant a editar, 
amb Pharaway Sounds, discos 
de remescles de música turca 
fetes per un DJ que vam te-
nir l’any passat en el MUD. 
Es tracta de Kabus Kerim, un 
fenomen que agafa música 
turca dels setanta, que és fol-

klore barrejat amb psicodèli-
ca i funk, i fa remescles amb 
hip-hop, dub i ambient.

D. M.
S’ha donat el cas d’alguna 
reedició que hagi acabat 
convertint-se en èxit?

A. G.
Si, de fet és el nostre super-
vendes. Es tracta de la banda 
Wicked Lady, que en el seu 
moment ni tan sols van poder 
editar el que van gravar. És 
una banda anglesa de finals 
dels seixanta, anterior a Black 
Sabbath, que va rebre aten-
ció cero en el seu moment. 
Nosaltres vam decidir editar 
els seus enregistraments en 
dos àlbums dobles i des de 
llavors que estan arrasant. 
Fins al punt que hem arribat 
a llicenciar la seva música per 
a pel·lícules i anuncis. De fet, 
pensem editar una edició li-
mitada de luxe que contindrà 
marxandatge, com xapes, ad-
hesius i una bossa. Ara és un 
grup de culte molt conegut 
dins d’aquest submón. Segu-
rament és el cas més curiós i 
espectacular. 

Polígon El Segre, 407 · 25191 Lleida

Bars, restaurants, grups
i particulars

SERVEI A DOMICILI

VENDA de GEL
i CÒCTELS



El Hollywood 
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Hores, minuts, segons. Resten 
menys de dotze hores perquè 
Lleida es converteixi en la ca-
pital del Hollywood llatinoa-
mericà. Per una nit, la Mostra 
de Cinema Llatinoamericà 
de Catalunya, que se celebra 
a Lleida del 10 al 17 d’abril, 
portarà a la capital del Segrià 
el glamur que li pertoca amb 
la presència dels actors An-
tonio de la Torre i Àlex Bren-
demühl, l’actriu Vicky Peña 
i el cineasta argentí Carlos 
Sorín, que recolliran els seus 
respectius premis. Els acom-
panyaran la vicepresidenta 
de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas 
de España, Judith Colell, i les 
lleidatanes Aida Flix i Marta 
Betriu, entre més d’una cin-
quantena de personalitats del 
món del cinema català, es-
panyol i llatinoamericà. 
L’acte inaugural i el que com-
porta més repercussió és el 
que se celebra aquesta nit 
(21.00 h), en què el vestíbul 
de la Llotja esdevindrà un es-
pai de pel·lícula (mai millor 
dit) on circularan per l’allar-
gassada catifa els convidats 
de la nit, que desfilaran en-
lluernats per les càmeres de 
televisió i fotogràfiques que 
captivaran cada gest, cada 
paraula i cada moviment per-
què romangui en la memòria 
d’una Lleida que porta 21 
anys celebrant un dels dos 
únics festivals d’Espanya de-
dicats al cinema llatinoameri-
cà amb 63 projeccions. 

Lleida suma una edició més de la Mostra 
de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, 
que se celebrarà del 10 al 17 d‘abril, amb
la rebuda dels actors Antonio de la Torre 
i Vicky Peña per la llarga catifa de la Llotja

21a
edició
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Captures 
de pantalla 

d’alguna de les 
pel·lícules 

estrella de la 
Mostra. Fotos: 

MCLC

Cartells mítics que 
componen l’exposició 
“MAC, Cartellista” de 

la Mostra a l’IEI. 
Fotos: MCLC

Com cada edició, la Mos-
tra premia dues persones 
del món del cinema amb 
els Premis d’Honor, distintiu 
amb què es valora el seu re-
corregut cinematogràfic. Els 
guardonats d’aquesta 21a 
edició són l’actor Antonio de 
la Torre, nominat doblement 
als Goya com a millor actor 
protagonista i de repartiment 
pels seus papers a Grupo 7 i 
Invasor el 2012, i el director 
de cinema argentí Carlos So-
rín, “un dels tres millors cine-
astes d’Argentina” i guanya-
dor de dos Premis Goya, un 
el 1986 per La película del rey 
i l’altre el 2002 per Historias 
mínimas. Antonio de la Torre 
i Carlos Sorín recolliran els 
premis aquesta nit al llarg de 
la inauguració del certamen, 
juntament amb els Premis Jor-
di Dauder, atorgats a l’actriu 
Vicky Peña i l’actor Àlex Bren-
demühl. L’any 2011 la divuite-
na edició de la Mostra inau-
gurava el Premi Jordi Dauder 
a la Creativitat en el Cinema 
Català, un guardó que porta 
el nom del desaparegut actor 
i fidel col·laborador del certa-
men des de la primera edició. 
També es premiarà durant 
la nit la revista de cine més 
longeva de la història, fun-
dada a Nova York l’any 1905 
per Sime Silverman,  Weekly 
Variety, amb el Premi Àngel 
Fernández-Santos, que pre-
mia la tasca informativa i la 
professionalitat d’una publi-
cació, un programa de ràdio 
o televisió o una persona que 
s’ha distingit pel seu treball 
informatiu i divulgatiu a l’hora 
d’apropar el cinema al públic. 
La cerimònia de la nit culmi-
narà amb la projecció de Li-
bertador (2014), del director 
Alberto Arvelo, “una de les 
produccions més cares entre 
Veneçuela i Espanya”, segons 
explica el director de la Mos-
tra, Juan Ferrer. 
La Mostra, però, no se cen-
tra només en aquesta nit de 
glamur. Fins al divendres 17 
d’abril Lleida respirarà l’aire 
càlid dels països llatinoameri-
cans, ja que hi ha programa-
des sessions i activitats per 
a tota la setmana. Deu 
llargmetratges i deu 
curtmetratges de 
set nacionali-
tats diferents 
competiran 
en la Secció 
Oficial de 
Llargmetrat-
ges i en la 
Secció Oficial 
de Curtmetrat-
ges, a banda de 

vuit documentals de sis nacio-
nalitats diferents en la Secció 
Oficial de Documentals. Totes 
elles es projectaran durant la 
setmana al CaixaForum Lleida 
i el jurat, format per persona-
litats del cinema com Judith 
Colell, Julia Vargas,  Aida Flix 
o Víctor Masip,  elegirà la pro-
jecció guanyadora de cada 
categoria. 
Entre els llargmetratges 
destaca Cantinflas (México, 
2014), una de les pel·lícules 
de més èxit a Mèxic en el 
darrer any sobre una figura 
cabdal de la cinematografia 
mexicana, i Güeros (México, 
2014), guanyadora de pre-
mis molt importants a nivell 
internacional, destacant els 
de la Berlinale i el del Festival 
de San Sebastián. Entre els 
curtmetratges destaca Cafè 
para llevar (Espanya, 2014), 
Goya al millor curtmetratge, i 
El Corredor (Espanya, 2014), 
Gaudí al millor curtmetratge. 
I pel que fa als documentals, 
Marmato (Estats Units-Co-
lòmbia, 2014), que retrata la 
situació d’un poble de mine-
ria aurífera artesanal a Co-
lòmbia, o El triángulo rosa y 

la cura nazi para la 
homosexualidad 

( A rg e n t i n a , 
2014), que 

parla sobre 
la supo-
sada cura 
nazi de 
l ’ h o m o -
sexualitat 

duta a ter-
me per un 

metge danès 

que va experimentar amb jo-
ves homosexuals en un camp 
de concentració.
Encara que el programa de 
la Mostra es resumeix per les 
sessions cinematogràfiques, 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI) acull sempre una exposi-
ció, aquesta vegada dedicada  
als cartells de les pel·lícules 
amb la figura de Macario Gó-
mez Quibus, més conegut 
com a Mac. Fins al 26 d’abril 
es podrà veure “MAC, Carte-
llista”, que es compon d’una 
quarantena d’imatges  i sis 
cartells oficials. A banda, el 15 
d’abril se celebrarà la Palma 
Produccions, un projecte edu-
catiu en què joves d’entre 13 

i 25 anys tenen la possibilitat 
d’enregistrar un curtmetratge 
o un documental i, per un dia, 
els guanyadors es convertiran 
en estrelles del cinema mit-
jans una paròdia dels Oscar. I 
per primera vegada tindrà lloc 
Moviement, un projecte de la 
Fundació Sorigué que reuneix  
reconeguts artistes nacionals 
i internacionals, professionals 
del món audiovisual i estu-
diants de cinema provinents 
de l’Escola Nacional d’Expe-
rimentació i Realització Cine-
matogràfica de Buenos Aires, 
l’Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya 
(Universitat de Barcelona), 
l’Escola de la Cinematografia 

Per primera 
vegada tindrà 

lloc el
projecte 

Moviement

i de l’Audiovisual de la Comu-
nitat Autònoma de Madrid i 
la Universitat de Lleida. Entre 
el 9 i el 12 d’abril, els parti-
cipants d’aquesta primera 
edició compartiran coneixe-
ments, establiran vincles pro-
fessionals i idearan una peça 
audiovisual inspirada en el 
projecte Planta, espai de cre-
ació artística i innovació em-
presarial de Sorigué.
Un any més, Lleida esdevin-
drà glamurosa i, com la Ven-
tafocs, passada la mitjanit, 
l’encís s’esfumarà i tornarà a 
la realitat. 
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Juan Ferrer
ARES VALDÉS

Té la mateixa repercussió 
la Mostra aquí que a Llati-
noamèrica?

JUAN FERRER
No, allà és molt més res·
pectada que aquí, perquè 
només nosaltres i Huelva 
celebren un festival dedicat 
a la seva cinematografia. Si 
tenim en compte la quanti·
tat de festivals que es fan a 
l’Estat, encaixa un per dia. 
Ara, no tots tenen el mateix 
pressupost i, per tant, la re·
percussió no és comparable.

A. V. 
S’ha vist molt afectat el 
vostre pressupost?

J. F. 
Bastant, encara que amb el 
que tenim fem màgia. Som 
un grup molt nombrós de 
persones que treballen en 
el Festival, no només sóc jo, 
i l’esforç d’aquestes supera 
qualsevol cosa. En relació 
amb la qualitat que oferim, 
el resultat és més que excel·

Premis d’Honor i Jordi 
Dauder 2015Àlex 

Brendemühl

Vicky 
Peña

Antonio 
de la Torre

Carlos
Sorín

lent. 

A. V. 
Com se sentiria Jordi Dau-
der en saber que s’ha es-
collit l’Àlex Brendemühl i 
la Vicky Peña com a pre-
miats?

J. F.
Encantat. Dauder va treba·
llar amb Vicky Peña i el re·
sultat va ser grandiós. I tam·
poc tinc cap dubte de l’Àlex 
Brendemühl, perquè es 
convertirà en un dels actors 
més internacionals del món 
del cinema. Tots ells tenen 
en comú que són persones 
senzilles a banda d’actors. 

A. V. 
Després de 21 anys al cap-
davant, has pensat a dei-
xar-ho?

J. F. 
No és una decisió meva, 
sinó de l’equip. Em sento 
privilegiat de poder fer el 
que m’agrada. 

Els actors Àlex Brendemühl i Vicky 
Peña es passejaran per la Mostra el 

divendres, ja que han estat elegits per 
aquesta 21a edició Premis Jordi Dau·
der a la Creativitat 2015 pels papers 

interpretats. De la mateixa manera que 
ho faran l’actor Antonio de la Torre i el 

cineasta Carlos Sorín,  elegits Premis 
d’Honor.
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la teva 
opinió és 

important

Ros té pressa!
A dos mesos vista de renovar 
l’Ajuntament, el ple de la Pae-
ria del mes de març va prendre 
dos decisions que afectaran de 
manera important la capacitat 
de maniobra del proper go-
vern municipal: el plec de con-
dicions per a la construcció del 
parc dels Barrufets a les Basses 
i la pròrroga de la concessió 
de neteja viària i recollida d’es-
combraries. Quin sentit té, ho-
res d’ara, fer-ho? O cap o tot.
Més enllà de l’insult a la de-
mocràcia que suposa la decisió 
de PSC i CiU de no respectar 
el resultat del procés partici-
patiu sobre les Basses d’Al-
picat, el projecte no és més 
que una quimera. Res més 
que fum. Perquè, tal com s’ha 
fet la cosa, pot passar molt de 
temps abans no hi veiem la pri-
mera palada: publicació de la 
convocatòria, presentació de 

pliques, concurs d’idees, elec-
ció de la proposta guanyadora, 
nou concurs per a licitar-ne la 
construcció i la concessió, pu-
blicació de la convocatòria del 
nou concurs, resolució del nou 
concurs... Tot això que ha ocu-
pat unes quantes línies, ocu-
parà quasi el mateix nombre 
d’anys.
Per tant, la finalitat d’aprovar, 
hores d’ara, l’inici del llarg pro-
cés per construir el ja conegut 
–i objecte de mofa gairebé 
internacional– parc dels Bar-
rufets és doble: la primera, 
presentar un projecte que su-
pleixi la falta d’obra de govern 
d’aquesta darrera legislatura. 
A falta d’inauguracions i xoco-
latades, projectes estel·lars... 
Encara que sigui per privatitzar 
l’ús d’un espai públic, per ven-
dre’s les Basses. I encara que 
vagi en detriment del comerç 
de Lleida. A qui fa tant temps 
que governa, se li pot oblidar 
l’interès públic. Ros fa massa 
temps que governa. Massa 
temps que el bé comú no és la 
seua prioritat.

D’altra banda, no pot escapar 
a ningú que una altra raó per 
aprovar ara això dels Barrufets 
és que, si s’espera al canvi de 
legislatura, corre el perill que 
no prosperi. Que el llegat de 
Ros com a alcalde i de Zaballos 
com a cap de l’oposició quedi 
en no res. Per tant, s’aprova 
ara i així estarà “atado y bien 
atado”, com pretenia el Cau-
dillo. Doncs bé: malgrat que 
PSC i CiU ho hagin complicat, 
quan formem la nova Paeria 
farem el que calgui per desfer 
aquest disbarat. Pel bé del co-
merç de Lleida i de les famílies 
que en depenen, evitarem que 
algú faci negoci al parc de les 
Basses!
L’altre acord pres en el ple 
municipal de març, el de la 
pròrroga de la concessió de 
neteja viària i de recollida 
d’escombraries, resulta tan in-
comprensible com el primer. 
Si la concessió acaba d’aquí a 
un any. Per què tanta pressa? 
I per què amb tanta unanimi-
tat? A la pràctica, la pròrroga 
suposa que l’actual concessio-

nària podrà continuar prestant 
el servei més enllà del temps 
atorgat quan va tenir la con-
cessió sense necessitat de pas-
sar per un altre concurs. Amb 
això, la totalitat dels grups 
municipals han polvoritzat una 
de les màximes garanties que 
ha de donar una administració 
pública: la lliure concurrència 
i la igualtat. És cert que la llei 
ho permet. És que no és cap 
irregularitat, però... que tal, ses 
senyories de l’actual Paeria, si 
deixaven que prengués la de-
cisió un nou Ajuntament, més 
oxigenat, i no aquest, amb un 
govern tacat pel dubte de la 
irregularitat i un alcalde sota 
investigació? O és que també 
pretenen, entre tots, deixar-ho 
“atado y bien atado”? Darrera-
ment, les concessions a l’Ajun-
tament de Lleida estan envol-
tades de polèmica i de coses 
que “sonen” rares: semàfors, 
enllumenat, autobusos... I ara, 
neteja i escombraries.
Preocupen les decisions preses 
darrerament en una Paeria res-
closa en ella mateixa. Algunes 

d’aquestes decisions poden 
apretar una mica més la soga 
que el comerç local té al coll 
d’un temps cap aquí (i, curiosa-
ment, qui ho promou és una re-
gidoria anomenada de promo-
ció econòmica, industrial i DE 
COMERÇ, mercats i consum!). 
Altres decisions afavoreixen 
clarament empreses concessi-
onàries, les quals, poden con-
tinuar la concessió passant per 
la porta del darrere.
Però el que més preocupa 
és que aquestes decisions es 
prenguin sense cap vot contra-
ri. És més, en el cas de la pròr-
roga del servei d’escombrari-
es, sense ni tan sols debat en 
el ple. Com passant-hi de pun-
tetes. Pretenen govern i oposi-
ció seguir l’exemple d’aquelles 
instruccions secretes del cen-
tralisme borbònic més tronat 
de “que se consiga el efecto 
sin que se note el cuidado”? 
Com cada cop diu més gent, 
aquest Ajuntament no barrufa. 
Haurem de fer net, i de pressa!

CARLES VEGA
CANDIDAT ERC LLEIDA

...  opinio@7accents.cat  ...  @7accents  ...  facebook.com/7accents  ...  
instagram.com/7accents  ...  vimeo.com/7accents  ...  

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Ara es mostra, ara no es mostra
Ara hi és, ara no hi és, com la 
màgia de tota la vida, aque-
lla que t’entreobre la boca i 
t’obliga a forçar la vista. Així 
és el glamur de Lleida, que ara 
es mostra, ara no es mostra. I 
aquests resulten uns dies idonis 
per descobrir-hi el truc, la tram-
pa, el secret que els mags de 
renom guarden amb absoluta 
vehemència.
Res millor que exemplificar-ho 
amb la màgia del cinema, en 
aquest cas de la Mostra de Ci-
nema Llatinoamericà de Cata-
lunya, que se celebra a la capi-
tal del Segrià al llarg d’aquests 
propers dies. El certamen en 

qüestió té una durada concre-
ta, limitada, curta, breu, fugaç...  
En el fons, potser és millor així, 
ja que els trucs massa llargs es 
poden convertir en tediosos, i 
això és el pitjor que li pot ocór-
rer a qualsevol espectacle, in-
dependentment de la seva ín-
dole (també de màgia). A més, 
en relació amb la indústria ci-
nematogràfica, aquesta ciutat 
s’assembla tant a Los Angeles 
com el diari Segre a La Maña-
na. Bé, no, aquesta comparació 
ja no em serveix... Però m’heu 
entès, oi?
Així, doncs, la ciutat de Lleida 
esdevé la capital del cinema 

llatinoamericà a nivell interna-
cional durant una setmana, la 
qual cosa imagino que deu sor-
prendre tots aquells individus 
que encara pensen que a Llei-
da munyim vaques al bell mig 
del carrer, que els garrins de 
cua rinxolada ens fan la funció 
d’animals de companyia i que 
els carruatges empesos per ca-
valls han esdevingut la darrera 
novetat en l’àmbit de l’automo-
ció a casa nostra.
I és que Lleida també pot ser 
glamurosa, almenys un dia a 
l’any, tal com la Ventafocs (ho 
assenyala la periodista Ares 
Valdés en el seu article sobre la 

Mostra). Amb ella (amb la Ven-
tafocs, no amb l’Ares) també 
compartim que, passades les 
dotze de la mitjanit, l’encís s’es-
fuma i tot retorna a la normali-
tat, altrament dita crua realitat. 
És a dir, la Llotja torna a ser tan 
lletja com sempre, l’espectacle 
del cinema deixa pas als xous 
circenses que tenen lloc en els 
Plens de la Paeria, l’Àngel Ros 
s’enfunda de nou les seves 
americanes XXL en lloc de l’es-
mòquing de gala i la indústria  
de cinema passa a formar part 
de les teranyines del Magical, 
on la màgia ara es mostra, ara 
no es mostra...

DIVENDRES 10 d’ABRIL DE 201532



OPI
NIÓ

7accents és un diari lliure i plural, que fomenta el debat 
ciutadà i acull totes les opinions, sempre que es manifestin de 
manera argumentada i respectuosa. Els col·laboradors literaris 
i gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició 
d’aquest setmanari es reflecteix en el seu editorial.

opinio@
7accents.cat

la teva 
opinió és 

important

Crida per un altre mo-
del de serveis públics
Ja fa gairebé dos anys  que a Lleida 
s’ha iniciat  un procés de denúncia 
de la privatització dels serveis pú-
blics, tot i que els combatius anys 
90 del sindicalisme de classe i l’es-
querra anticapitalista i antifeixista  
ja van posar el debat sobre la taula. 
El govern de la Paeria ha conver-
tit, des de fa anys, la privatització  
en un dels eixos puntals del seu 
programa polític. Al llarg d’aquest 
procés hi han hagut dues potes 
que han estructurat el debat entre 
gestió pública i la mal anomenada 
“externalització” de serveis, que 
en llenguatge transparent i popular 
no vol dir res més que privatització. 
Una, va ser el camí que va portar a 
la celebració de l’audiència pública 
de l’any passat, i, l’altra, va ser la 
constitució de l’Assemblea en De-
fensa dels Serveis Públics de Lleida 
(ADSP),  en què hi participen més 
d’una quinzena d’organitzacions 
polítiques, socials i sindicals de la 
ciutat. Tota aquesta lluita s’ha cen-
trat en una denúncia del model de 
ciutat neoliberal i excloent que  els 
diferents governs que han passat 
per la Paeria han gestat, gestionat i 
ara pretenen perpetuar.
Ja amb anterioritat a la crisi econò-
mica i financera, la Paeria va apos-
tar per la  privatització dels serveis 
públics, una decisió que s’enfronta 
de manera directa a la construcció 
d’una ciutat inclusiva, cohesionada 
i socialment justa. Drets essenci-
als per al desenvolupament de 
les persones,  com és l’accés a 
l’aigua potable, la sanitat, la reco-
llida d’escombraries, el transport 
públic urbà, els menjadors esco-
lars, l’enllumenat públic, l’atenció 
domiciliària, els mercats munici-
pals, els parcs públics... passen de 
gestionar-se sota criteris d’igualtat, 
equitat o d’universalitat en l’ac-
cés,  a transformar-se en simples 
mercaderies sotmeses a la llei del 
màxim benefici (per exemples di-
rectes, només cal veure el consorci 

sanitari, la privatització del mercat 
de Cappont i l’absurditat del pro-
jecte de barrufets a Les Basses). 
Drets i serveis que ens han usurpat 
per beneficiar  empreses privades 
d’amics, familiars i coneguts.
Aquesta pràctica política respon a 
una ideologia capitalista neoliberal 
molt marcada i implica  la renúncia 
de la funció de gestors municipals 
de la res pública. Els mal anome-
nats servidors públics s’han trans-
format en simples putxinel·lis dels 
grans depredadors del mercat 
capitalista financer, i evidencien la 
subordinació de la Paeria als inte-
ressos econòmics de les grans em-
preses, interessades en fer negoci 
a partir de la mercantilització dels 
drets col·lectius. La tàctica per fer 
creure a la ciutadania que la priva-
tització és la solució fantàstica per 
millorar els serveis és molt fàcil: tan 
sols es tracta de desprestigiar-los 
al màxim, per desprès fagoci-
tar-los i regalar-los al capital.  S’ha 
menystingut el valor i la qualitat 
dels serveis i les condicions d’ús i 
accés, s’han precaritzat les condi-
cions laborals dels treballadors i 
treballadores i s’ha  arribat a casos 
extrems com el vergonyant tall del 
subministrament d’aigua a algunes 
famílies. Aquests són alguns dels 
exemples sagnants del que pro-
voquen les privatitzacions i que cal 
aturar i revertir pel bé col·lectiu.
Últimament han emergit a la llum 
irregularitats que evidencien el que 
aquest mal govern comporta: una 
política privatitzadora que suposa 
carències en la transparència de 
concessions, manca de participa-
ció ciutadana, manipulació en les 
formes administratives, etc. Totes 
aquestes denúncies, que han sor-
tit a la llum i que han de continuar 
sortint per tal de regular-les, rever-
tir-les i eliminar les males praxis, 
perden el sentit si no van de la mà 
del debat transcendental que s’ha 
de fer: quin és el model de ciutat 
què volem i necessitem?
Des de la Crida per Lleida volem 
mostrar la nostra preocupació pel 
model de ciutat que s’està conso-

lidant com a conseqüència de les 
polítiques aprovades i desenvolu-
pades des de la Paeria. Una exe-
cució de polítiques que ens allunya 
completament del model de ciutat 
que considerem adequat i digne: 
inclusiu, just i per a tots i totes. La 
privatització implica la pèrdua de 
control sobre els serveis bàsics fo-
namentals, els quals han de garan-
tir la cohesió social de la població, 
a més precaritza les condicions de 
vida dels lleidatans i lleidatanes en 
benefici d’empreses privades pre-
ocupades fonamentalment pel seu 
benefici i no pel nostre benestar.
Avui és un fet reconegut i acceptat 
que la fórmula de la privatització 
de serveis representa un fracàs 
generalitzat,  és un model obsolet 
que esdevé cruent per a la pobla-
ció empobrida econòmicament, 
ja que elimina la idea de benestar 
social.  A més, és injustificable sota 
criteris economicistes d’estalvi de 
l’erari públic, els càlculs de les ci-
ències econòmiques mostren com 
ens costa més diners públics rega-
lar els serveis a les empreses que 
fer-ne la gestió des dels ens muni-
cipals.  A la Crida per Lleida apos-
tem per la municipalització i remu-
nicipalització dels serveis públics 
actualment privatitzats, proposem 
recuperar-ne el control municipal 
per garantir uns serveis públics a 
l’abast de tothom, gratuïts i sense 
exclusions de cap tipus. Ens com-
prometem a aturar noves privatit-
zacions i preservar els béns i serveis 
que conformen el sector públic 
municipal des de la bona gestió, la 
transparència i la participació ciuta-
dana. I en cas extrem de necessi-
tat de gestió indirecta, aquesta ha 
d’anar a càrrec d’entitats del tercer 
sector i empreses d’economia so-
cial que funcionin amb horitzonta-
litat, copropietat i reinversió social 
del benefici, tot establint clàusules 
socials i feministes per contractar 
prioritàriament les persones. Tam-
bé proposem recuperar i promo-
cionar una ciutat d’escala humana, 
popular i sostenible, per tant elimi-
nar les ambicions de grans obres 

faraòniques i personalistes insoste-
nibles i que no són de gaudi per a 
totes. Per a tot això ens calen uns 
pressupostos socials, participatius i 
centrats en les necessitats reals de 
la població, poder dir allà on abo-
quem els diners de totes i tots.
Vivim un moment en el que la ciu-
tadania ens juguem el nostre futur. 
En aquest context ens cal recupe-
rar de nou el sentit de la democrà-
cia real i aproximar-nos al control 
col·lectiu directe i autogestionat 
d’uns serveis públics. Cal una im-
plicació de tota la comunitat, des 
dels treballadors i treballadores 
fins a les usuàries, que ens permeti 
allunyar-nos del control “adminis-
tratiu” perquè serà la forma més 
eficaç de defensa contra l’espoli 
col·lectiu de les classes populars. 
Cal  estendre la municipalització 
a qualsevol servei que la població 
creguem necessari, i sempre per 
sobre dels interessos del capital. 
Aquesta manera d’organitzar-nos 
i autogestionar-nos ha d’esdevenir 
un pilar central de la regeneració 
política i ciutadana que necessita la 
ciutat de Lleida.
Des de la Crida per Lleida treba-
llem per generar i consolidar una 
societat autoorganitzada, activa 
i atenta que reivindica amb força 
el dret a poder viure en una ciutat 
justa, viva, combativa, participativa, 
oberta, coeducadora, sostenible, 
digna, creativa, feminista, solidària, 
antifeixista, sobirana, compromesa 
i rebel per a tothom. 

AGUSTÍ LIÑAN, NOÈLIA
JIMENEZ I JAVIER LÓPEZ

CRIDA PER LLEIDA
 

La filantropia  i la 
cadena de favors
La filantropia és l’amor al gènere 
humà d’una forma especial que 
consisteix en l’ajuda als altres sense 
que necessàriament hi hagi interes-
sos o contraprestacions.
Els esforços filantròpics són realit-
zats per part de tot tipus de perso-
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nes. Donar a una organització hu-
manitària, individuals, comunitats o 
treballar per ajudar als altres, direc-
tament o a través d’una organitza-
ció no governamental amb fins no 
lucratius, acostuma a ser la forma 
habitual d’actuar dels filantrops.
Tots nosaltres som herència d’unes 
experiències. Alguns hem crescut 
en un entorn més religiós, altres en 
un ambient ètic però sense con-
viccions religioses. Tant una forma 
com l’altra són maneres molt dig-
nes i respectables per créixer en 
harmonia i respecte cap als altres.
Un gran exemple de solidaritat es 
fa en els dies de La Marató de TV3, 
on les persones d’arreu es posen 
d’acord per lluitar per una finalitat 
molt justa i necessària: la recerca de 
la salut de les persones.
Catalunya és sens dubte un exem-
ple clar de model de país solidari 
i ric en entitats i organismes que 
aposten per l’ajuda als altres, com 
es pot veure amb els bancs dels ali-
ments, lassociacions no lucratives, 
Associacions de veïns, ONG, asso-
ciacions culturals que fomenten la 
cultura a través de les xarxes socials 
o al carrer, entre d’altres.
A partir de les creences, l’ètica i la 
pràctica de l’assertivitat se’n pot fer 
una cadena de favors. En concret, 
la cadena de favors, habitualment 
practicada per filantrops i persones 
amb clara voluntat d’ajudar a la 
societat no requereix molts diners 
ni cap recurs ni bé o propietat sinó 
que ho pot fer qualsevol persona 
només amb la seva voluntat.
Per tant, canviar les actituds cap als 
altres, ajudar a persones amb difi-
cultats afegides o persones grans 
n’és un exemple molt clar. Com 
també ho seria ajudar a una asso-
ciació no lucrativa a fer-la més gran 
o participar de forma desinteressa-
da, entre d’altres.
En definitiva, la filantropia i la cade-
na de favors és possible i positiva 
en una societat com la que tenim. 
Fem que entre tots el món sigui 
més just! Construïm una història 
millor per la humanitat!

JOSEP M. CASTELLS
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Allau d’estrelles solitàries
Aquest disc ha rebut el pre-
mi Enderrock de la crítica 
al millor disc folk de l’any. 
Aprofitem l’avinentesa 
per donar-ne a Xavier 
Baró l’enhorabona. Des-
prés d’haver gaudit de l’au-
dició de l’obra, ens disposem a 
remarcar-ne quatre coses.
La primera cançó, “Allau d’es-
trelles solitàries”, és un poema 
de desesperança colpidor que 
ens situa en l’estat emocional  
del disc. “Sense el ressò del 
dring” és la cançó del Paradís 
que s’aferma al marge de les 
rutines de la societat. Baró en-
llaça, per mitjà de la figura de 
Salvat-Papasseit, amb una de-
terminada tradició cultural i polí-
tica, i alhora remarca unes coor-
denades estètiques realistes. El 
cantant estira la vena patètica, 
a “Allau d’estrelles solitàries” i 
a “Daus negres”; crea personat-
ges, pinta escenaris desencisats. 
La cançó popular no és exempta 
d’aqueixa sentimentalitat, ni del 
dramatisme que tenen aques-
tes cançons de Baró, que fa en 
aquest disc la mitificació de la 
realitat social. Les referències 

Víctor Verdú
La lluita
verdmart@gmail.com

a la realitat immediata i la críti-
ca de la desigualtat social s’hi 
combinen amb elements mitifi-
cadors que poden canalitzar-se 
per mitjà de la tradició bíblica o 
de la romàntica (el Paradís per-
dut), de manera que queden 
inserides en una poesia de to 
tràgic. Cal dir que aquesta miti-
ficació xoca una mica amb ver-
sos més anecdòtics. En “Daus 
negres” el cantant reivindica 
la tradició popular, d’arran de 
terra, relacionada amb la classe 
humil. En les lletres Baró integra 
castellanismes històrics, mostres 
dels que es troben en el canço-
ner popular. En “Daus negres” 
el cantant crea, alhora, un altre 
poema fosc, del Paradís perdut, 
amb les notes lluminoses de Jo-
sep M. Ribelles a l’arpa. “El jove 
joglar”, la versió de Dylan, tam-

bé compleix aquella condició de 
la càrrega patètica (“Qui llançarà 
uns cèntims a aquest joglar?”). 
L’estrofa és folk, i la tornada és 
música soul. El cant de l’alegria, 
el cant del poble –atenció al 
nombre de col·laboradors. “Les 
noies treballadores” presenta la 
marginació d’uns personatges 
enclaustrats, explotats, encade-
nats, dels quals es tracta amb 
sentiment de nostàlgia i una cer-
ta ironia de la melodia. El violí de 
David Esterri s’afegeix a un pai-
satge crepuscular que ens recor-
da les planures de Nord-amèri-
ca. En l’última cançó del disc, “El 
nen d’Hiroshima”, es fa, potser, 
encara més evident la cerca de 
la implicació sentimental de 
l’oient. Aquesta peça el posa de 
cara a la mort de l’innocent. No-
més la veu i la guitarra elèctrica 
de Xavier Baró, que contrapunta 
amb alguns efectes còsmics el 
greu silenci. Aquesta versió co-
hesiona encara més el disc en 
la direcció del folk, de la cançó 
d’autor, de la cançó protesta.
En resum, Allau d’estrelles soli-
tàries és un disc de gran interès. 
Dins la discografia de l’autor, 

constitueix una obra de caràcter 
propi, un producte molt perso-
nal, dotat d’una unitat clara tant 
pel que fa a la lletra com a la mú-
sica. El format d’EP afavoreix la 
síntesi, la reducció, l’essencialit-
zació, la concentració. En aquest 
disc, Xavier Baró, musicalment, 
tendeix cap a l’essencialitat i la 
puresa del so; pel que fa a la lle-
tra, el discurs se centra en els pà-
ries de la història, en la injustícia 
social. La manera de concebre 
Allau d’estrelles solitàries, com 
un producte controlat quasi to-
talment per l’artista, evita les 
produccions condicionades per 
factors industrials i afirma la in-
dependència de pensament. En 
tots els aspectes del disc Baró fa 
un exercici de llibertat, i el pro-
ducte musical, que exhibeix el 
component crític del folk, està 
guiat per l’intent d’alliberar l’és-
ser de convencions imposades. 
Hi ha la indispensable vindicació 
d’un camí individual d’alegria i 
de dolor –solitud obligada per 
l’orientació dels temps (els dies 
foscos)–, i alhora implicació amb 
els semblants i crítica de l’orien-
tació econòmica del món.

 El discurs de
Baró se centra 
en els pàries de 
la història i la
injustícia social

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

Política quàntica
Durant els anys de la Gran 
Depressió, els trenta del 
segle passat, països d’ar-
reu van patir una reces-
sió com no s’havia vist: la 
indústria va fer fallida, el 
comerç es va frenar fins a 
gairebé aturar-se, milions 
de persones van perdre la 
feina i la demanda de tota 
mena de béns va caure en 
picat. La manca d’ingressos 
va provocar un descens en 
el consum i en la recapta-
ció d’impostos, cosa que va 
causar més crisi i menys ca-
pacitat pública per atendre 
els més necessitats. Les cues 
dels menjadors socials, als 

Estats Units d’Amèrica, eren 
insòlites, però encara és més 
insòlit qui proporcionava els 
aliments que es donaven, per 
exemple, als de Chicago: Al 
Capone.
Fa uns dies va acabar el ter-
mini per inaugurar. La Llei 
orgànica del règim electoral 
general és molt clara al res-
pecte: “Des de la convocatò-
ria de les eleccions i fins a la 
seva celebració queda prohi-
bit qualsevol acte organitzat 
o finançat, directament o in-
directa, pels poders públics 
que contingui al·lusions a les 
realitzacions o èxits obtin-
guts” (art. 50.2); així mateix, 

durant el període electoral, 
“queda prohibit realitzar 
qualsevol acte d’inaugura-
ció d’obres o serveis públics 
o projectes d’aquests, sigui 
quina sigui la denominació 
utilitzada, sense perjudici 
que aquestes obres o serveis 
puguin entrar en funciona-
ment en l’esmentat període” 
(art. 50.3). Això pot derivar 
en tres pràctiques: accelerar 
les obres a risc d’executar-les 
malament, posposar l’entra-
da en funcionament d’un ser-
vei tot i que estigui a punt o 
bé el que es coneix com a no-
inauguració.
Estigueu atents, perquè al 

llarg de les properes setma-
nes assistireu a fenòmens 
propis de la política quàntica: 
obres i serveis que s’inaugu-
ren i que, alhora, no s’inaugu-
ren. Dades, xifres i estadísti-
ques que es difonen però no 
es difonen, enquestes d’in-
tenció de vot que condicio-
nen sense condicionar, notíci-
es als mitjans que alaben una 
tasca de govern tot i que no 
ho faci cap membre de cap 
govern...
Una altra cosa: com Al Capo-
ne, els qui acostumen a treu-
re partit dels temps de crisi, 
solen ser els menys recoma-
nables.
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La nostra nova casa
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la
setmana
becària

Arnau Siscart
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Islamofòbia
És conegut per tothom que el ter-
rorisme jihadista es troba en auge 
i que últimament, multitud de fo-
namentalistes musulmans d’arreu 
del món s’estan sumant a la causa. 
El més sorprenent és que alguns 
d’aquests nous reclutes són gent 
amb estudis universitaris i carreres 
prometedores, entre els quals l’únic 
vincle existent amb l’Estat Islàmic és 
la religió. Com a conseqüència, aug-
menta la por als països d’occident i 

molts cops aquesta s’acaba conver-
tint amb odi contra el món musul-
mà i la figura de l’immigrant. La xe-
nofòbia creix a passos agegantats i 
provoca que els partits d’ultradreta, 
ressorgits durant la crisi, guanyin 
cada dia més adeptes. Tot plegat és 
símptoma de la barreja de concep-
tes que sovint fa la societat, i és que 
ni l’islam és terrorisme ni l’immigrant 
és l’enemic. Les dades estan sobre 
la taula, més del 20% de la població 

mundial és musulmana. És evident 
que qualsevol generalització entre 
terrorisme i islam serà absurda. De 
fet, els principals perjudicats per la 
jihad no som els occidentals sinó la 
immensa majoria de musulmans en 
contra de la violència, que veuen 
com la seva presència en països on 
l’islam és minoria, cada cop és més 
hostil. Tot plegat em preocupa i, 
com a estudiant de periodisme que 
sóc, crec que els mitjans de comuni-

cació haurien d’explicar molt millor 
tot el que està passant i per què. 
Tothom culpa la religió, però poca 
gent sap que van ser els Estats Units 
qui van armar i donar suport militar i 
polític als islamistes radicals ara farà 
uns quaranta anys, per vèncer el 
comunisme a Afganistan. Els inte-
ressos polítics i econòmics sempre 
seran la principal causa de qualse-
vol conflicte, i la guerra santa no és 
cap excepció.

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
Aquesta setmana ens estrenem 
amb secció pròpia. Després de 
petites grans aportacions, dos 
becaris tenen el seu apartat en 
un diari. I no hi ha millor mane-
ra de començar que parlant de 
“casa nostra”. Som així d’ego-
cèntrics. I així és com ho vivim... 
Dilluns, tots i totes “monos“ 
i “mones” anem a menjar la 
mona. Estem amb la família, els 
amics, la parella… Un dia perfec-
te per a la foto de “postureig” 
que acabarem penjant a Face-
book. T’agradi o no, tots ens 
“mengem” la mona. I dimarts, 
quan tornem a veure aquelles 

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

fotos de Pasqua, odiem que 
soni el despertador. Que acabin 
aquelles vacances de primavera 
amb olor d’estiu. Aquells qua-
tre dies de festa que, per nos-
altres, els becaris, són quatre 
més. I després d’aquesta -amb 
perdó- esnifada d’estiu, arriba 
dimecres. Apretem les dents. 
És quan arriben les notícies més 
avorrides, les fotos més pesa-
des, la feina que els altres no 
poden (ni volen?) fer. Però millor 
que portar cafès és, no? Discul-
peu-nos, no és així, ens tracten 
molt bé (el cap ens obliga a dir 
a punta de pistola que escrivim 

això sen-
se estar sotme-
sos a cap mena de pressió per 
part seva). Però dijous és el dia 
del caos. Sonen els telèfons, 

gent amunt i avall, pres-
ses i tensions. Ajudem, intentem 
ajudar, i observem amb atenció. 
No volem rebre cap “galeta”, 
nosaltres ens mengem les que 

ens porten 
a redacció, 
som uns 
m i m a t s . 
M a r x e m 
sense res 
més a fer i 

ells es que-
den amb l’au-

rèola de nervio-
sisme. Però, per fi, 

arriba divendres, dia de 
retorn. Una melodia chill out 

envaeix l’oficina. Els cafès són 
la beguda del dia, però aquest 
cop ens els bevem tranquils. I 
no, no els portem nosaltres. 

És difícil tornar de vacances, encara 
que 7accents és com una  brisa d’ai-
re fresc en un calorós dia estival (que 

pilotes som...).



      El barri de la Mariola surt al 
carrer en memòria de la noia 
assassinada el passat dilluns
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UGT demana suport 
contra la privatització 
del Registre Civil

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’FSP-UGT de les Terres 
de Lleida va denunciar di-
mecres que la reforma del 
Ministeri de Justícia, que 
pretén traslladar els tràmits 
del Registre Civil al Registre 
Mercantil, suposarà la pri-
vatització del servei i l’obli-
gació de pagar aranzels. 
La responsable de la Secció 
de Justícia d’UGT a Lleida, 
Sònia Gatius, va quantifi-
car en uns 500.000 euros el 
cost que suposarà per als 
ciutadans de la demarcació 
haver de fer les inscripcions, 
certificacions i altres tràmits 
amb l’entrada en vigor de 
la nova llei. En aquest sen-
tit, el sindicat ha iniciat una 
campanya per instar els 
ajuntaments i els partits 
polítics amb representació 
al Parlament de Catalunya 
que es posicionin en contra 
de la reforma, prevista per 
al 15 de juliol. 
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Mig miler de persones es manifesten en contra de la violència de gènere. Està previst que 
l’autor confés, la parella de la víctima amb qui tenia dos fills, ingressi en breu a presó

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El barri de la Mariola de Llei-
da va sortir aquest passat diu-
menge al carrer en record de 
la jove de 24 anys morta di-
lluns a trets, presumptament 
a mans de la seva parella. 
Mig miler de persones es van 
manifestar des de davant de 
l’església de la Pau i van ca-
minar amb pancartes i crits de 
“Tots som Mònica” fins arribar 
a casa de la víctima, on van re-
alitzar cinc minuts de silenci i 
hi van dipositar espelmes. 
Durant tota la marxa, les llà-
grimes, els crits i les mostres 
de dolor i impotència van 
estar molt presents. A a crits 
d’”assassí”, van manifestar-se 
davant de la casa de la parella 
de la víctima qui va confessar 
l’autoria dels fets als Mossos. 
La parella tenia dos fills en 
comú, d’1 i 3 anys. 
Així mateix, els amics i fami-
liars de la Mónica, que van 
organitzar la marxa, van de-
manar justícia i que la família 
de l’home abandoni el barri. 
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros 
també va realitzar dimarts a 
les 12.00 a la plaça Paeria un 
acte de rebuig i condemna a 
la violència masclista.
Les investigacions indiquen 

que es tractaria d’un cas de 
violència de gènere. Segons 
els Mossos d’Esquadra, l’ho-
micidi va tenir lloc al carrer 
Júpiter, número 23, cap a les 
15.30 hores de la tarda del 
dilluns 30. El presumpte autor 
també va haver de ser ingres-
sat d’urgència després d’au-
tolesionar-se tot disparant-se 
un tret a l’abdomen, i va ser 
traslladat a un centre de Bar-
celona, per evitar més enfron-
taments entre les dues famíli-
es d’ètnia gitana. Està previst 

Imatge de la con-
centració contra 
la violència de gè-
nere que va tenir 
lloc a la plaça de 
la Paeria.  
Foto: Laia Dolcet 

que ingressi en breu a presó. 
La mare de la Mónica va aler-
tar que ja havia informat feia 
tres mesos a la policia els mal-
tractaments que patia la seva 

filla. 

Dispositiu de vigilància
Es dóna el cas que la matina-
da de divendres van incendiar 
el cotxe del pare de l’autor 
confés a la Mariola i diumen-
ge un cotxe es va encastar 
contra la casa d’un germà 
seu a Pardinyes. La família ha 
assegurat que se n’anirà de 
la Mariola per respecte a la 
víctima i els agents policials 
mantenen obert un dispositiu 
de vigilància a tot el barri. 

SOCIETAT

El Pla Iglú ha allotjat 
518 persones al llarg 
d’aquest hivern

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Pla Iglú ha allotjat 518 
persones des del seu inici, 
el dia 24 de novembre, fins 
el 31 de març. La mitjana di-
ària d’allotjaments ha estat 
de 76 persones.
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SOCIETAT

Els delictes i les faltes disminueixen 

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El nombre de delictes i faltes 
comeses en les regions poli-
cials de Ponent i Pirineu Occi-
dental han disminuït un 7,6% 
i un 1,9% respectivament du-
rant el 2014. Així ho va expli-
car el director general de la 
Policia, Albert Batlle, durant 

la presentació dels princi-
pals indicadors de seguretat 
de la zona. La tendència, si-
milar al conjunt del territori 
català, posiciona les terres 
de Ponent com les que han 
aconseguit un millor resultat. 
Segons Batlle, la tendència 
continua aquest 2015, amb 
la percepció que els robato-
ris d’interior de domicilis han 
incrementat una mica.  
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SOCIETAT

L’al·lèrgia primaveral afectarà algunes 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les pol·linitzacions primave-
rals han començat amb un 
cert retard perquè l’hivern 
ha estat fresc, però es pre-
veuen fortes a causa de les 
pluges de la tardor. Així ho va 
explicar el passat dimarts el 
responsable del Servei d’Al-

lèrgia de Lleida, el doctor 
Lluís Marquès, que va remar-
car que els pics importants 
de pol·linització viscuts en-
guany podrien haver conver-
tit en al·lèrgiques persones 
que fins ara no ho eren. Les 
al·lèrgies afecten un 33% de 
la població i, anualment, el 
nombre d’al·lèrgics diagnos-
ticats a Catalunya incrementa 
entre un 1% i un 2%.
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CULTURA

               Un miler de 
persones desfilen 
en la processó del 
Divendres Sant

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida va acollir el Diven-
dres Sant la processó so-
lemne i penitencial del Sant 
Enterrament. Els lleidatans 
van sortir al carrer per veu-
re desfilar els passos que 
representen la Passió i la 
Mort de Crist. Organitzada 
per la Congregació de la 
Puríssima, va comptar amb 
130 Armats i una quinzena 
de passos.

1·4
SOCIETAT

               Un xoc entre 
vehicles al carrer 
Comerç provoca 
una fuita de gas

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un xoc entre dos vehicles 
a l’encreuament entre els 
carrers Comerç de Lleida i 
Alcalde Fuster va provocar, 
de retruc, el trencament 
d’una canonada de gas 
d’una casa colindant. Els 
dos conductors van haver 
de ser traslladats en ambu-
lància a l’Hospital Arnau de 
Vilanova, a priori, amb feri-
des lleus.

SOCIETAT

      La UdL rectifica i no dóna 
suport al Consorci Sanitari

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Consorci Sanitari conti-
nua donant titulars, l’últim el 
comunicat d’aquest passat 
dimarts del rector de la Uni-
versitat de Lleida, Roberto 
Fernández, que assumeix la 
resolució del Parlament d’atu-
rar el seu procés de consti-
tució: “El Rectorat de la Uni-
versitat de Lleida assumeix 
la resolució del Parlament de 

Catalunya d’aturar el procés 
de constitució del Consorci 
Sanitari i es remet a les futu-
res decisions que al respec-
te prengui el Parlament”. 
D’aquesta manera, queda 
congelada la participació de 
la UdL en el Sistema Integral 
de Salut (SiS) Lleida-Pirineus, 
del qual forma part juntament 
amb el CatSalut, l’ICS i l’IRB-
Lleida. 
La notícia, que també ha estat 
comunicada al personal do-
cent de la Universitat, ha estat 

aplaudida per la majoria de 
professors i personal. El Con-
sell del Govern de la Universi-
tat de Lleida va aprovar el 26 
de novembre el procediment 
de constitució del Consorci 
Sanitari amb 27 vots a favor i 
12 en contra. 
D’altra banda, la Marea 
Blanca de Lleida va iniciar 
una recollida “massiva” d’al-
legacions als estatuts que han 
de regular el Consorci i que va 
posar a informació pública el 
Govern fa dues setmanes.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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SOCIETAT

Fiscalia demana un any i tres mesos de 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Fiscalia de Lleida ha de-
manat un any i tres mesos de 
presó per al raper lleidatà Pau 
Rivadulla, conegut amb el so-
brenom de Pablo Hasél, per 
les amenaces de mort que va 
proferir a l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, en una cançó di-

fosa a través de YouTube. 
Per aquests fets, Ros va pre-
sentar una denúncia, expo-
sant que el vídeo era una cla-
ra apologia  al terrorisme i va 
exigir la retirada de l’emissió, 
tot i que encara es pot visu-
alitzar.  El raper està acusat 
juntament amb el seu com-
pany del grup Prozacs, amb 
qui va interpretar la cançó, i 
podria entrar a la presó. 
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presó per a Hasél per les amenaces a Ros

SOCIETAT

Els Castellers de 
Lleida presenten un 
vi solidari

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els Castellers de Lleida pre-
senten un nou vi de la DO 
Costers del Segre que re-
captarà fons per un projec-
te benèfic de Lleida encara 
per determinar.
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SOCIETAT

El 90% de famílies ateses per la Creu 

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un 40% de les persones amb 
infants ateses per la Creu 
Roja pateixen inseguretat ali-
mentària lleu, el 36,9%, mo-
derada i el 13,1%, severa; un 
fet que afecta tant a la quan-
titat com a la qualitat de la 
seva dieta, que no és òptima 

en un 64,5% dels casos. Així 
ho indica l’últim Observatori 
sobre Vulnerabilitat elaborat 
per l’entitat. En aquest sen-
tit, per millorar la situació, 
la Creu Roja dóna ajudes a 
aquestes famílies amb les 
targetes de prepagament de 
suport alimentari, les beques 
de menjador escolar, els kits 
d’alimentació infantil i les be-
ques de secundària.
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ECONOMIA
              Arrenca el 
Tren dels Llacs amb 
la incorporació d’un  
cinquè cotxe

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Tren dels Llacs es va po-
sar en marxa el passat dis-
sabte i prestarà els seus 
serveis fins al mes de no-
vembre. Aquest servei surt 
de Lleida a les 10.30 ho-
res, fa parada a Balaguer a 
les 10.55  i arriba a la Po-
bla a les 13.30. La tornada 
s’efectua a les 17.30 i arri-
ba a la destinació, Lleida, 
a les 19.30 hores. Aquest 
any és la setena tempora-
da del Tren dels Llacs, que 
s’ha inaugurat amb la incor-
poració d’un cinquè cotxe 
per tal d’oferir més places. 
En concret, l’oferta s’incre-
mentarà un 25%, passant 
de les 224 places per viatge 
a les 280. Durant la tempo-
rada es faran un total de 26 
viatges amb una ocupació 
prevista del 98%; l’objectiu 
és assolir els 7.134 visitants, 
un 23.18% més.
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El Govern s’oposa a la construcció en considerar que la instal·lació 
no és compatible amb la preservació dels valors naturals de l’entorn

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Davant de la forta pressió 
social i política, Endesa ha 
decidit fer-se enrera i no ti-
rarà endavant el projecte de 
construcció d’una nova pre-
sa a Sant Esteve de la Sarga 
(Pallars Jussà), a les portes 
del congost de Mont-rebei, al 
pantà de Canelles. 
El Govern de la Generalitat, a 
través de la Direcció General 
de Polítiques Ambientals, va 

trametre el passat dimecres 
al Ministeri de Medi Ambient 
un informe desfavorable so-
bre el projecte de construcció 
d’una nova presa a les portes 
del Congost de Mont-rebei, a 
Sant Esteve de la Sarga (Pa-
llars Jussà). Considera que 
el projecte no és compatible 
amb la preservació dels va-
lors naturals de l’entorn. En 
concret, considera que les 
actuacions objecte de l’estudi 
d’impacte ambiental presen-
tat són incompatibles amb 
les mesures de conservació 

Espai natural on estava prevista la presa. Foto: Territori i Sostenibilitat

de la Xarxa Natura 2000, que 
preveuen evitar el deteriora-
ment dels hàbitats naturals i 
de les espècies, especialment 
les considerades prioritàri-
es, com la llúdriga. L’informe 
apunta que la construcció 
d’una presa suposaria un can-
vi en les comunitats vegetals 
i en els hàbitats presents ac-
tualment.  Ipcena i entitats 
excursionistes, que han acon-
seguit més de 5.000 firmes 
contra el projecte, han dema-
nat a l’empresa que plasmi 
per escrit la seva renúncia.

ECONOMIA
               La plana 
de Lleida crea una 
vintena de paquets 
turístics

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les comarques de la plana 
de Lleida han creat una vin-
tena de nous paquets turís-
tics. Tots ells inclouen, com 
a mínim, una nit d’allotja-
ment, un menú gastronò-
mic en un restaurant de 
cuina tradicional i diferents 
visites guiades.

ECONOMIA
             El centre de recerca biomèdica de 
Torrelameu ja és una realitat

 REDACCIÓ
 TORRELAMEU

www.7accents.cat

El centre Ciència i Recer-
ca Experimental Biomèdica 
Aplicada (CREBA) ja ha vist la 
llum. Les obres d’aquest equi-
pament situat a Torrelameu 
han finalitzat completament i 
s’està incorporant tecnologia 
puntera aquestes setmanes. 
El CREBA neix amb la volun-
tat de convertir-se en el cen-
tre de referència a nivell de 

Catalunya en la investigació 
biomèdica. De fet, ha estat 
impulsat i finançat amb més 
de 3 milions d’euros per la 
Diputació de Lleida, sota la 
direcció tècnica de l’Institut 
de Recerca Biomèdica (IRB) 
i el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya.
El nou equipament s’ubica 
als espais annexos a l’actu-
al Centre d’Estudis Porcins 
(CEP), on es realitzaran les 
tasques de criança, recepció 
i control d’animals.

POLÍTICA
              L’AMI crea la Declaració de Cervera 
per establir aliances sobiranistes

 REDACCIÓ
 CERVERA

www.7accents.cat

L’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) va 
presentar dimecres la Decla-
ració de Cervera a l’Ajunta-
ment de Girona, que demana 
que els electes municipals 
donin suport a la proclamació 
de “l’Estat català, lliure i sobi-
rà” quan prenguin possessió 
del càrrec i jurin lleialtat al 
Parlament i al Govern escollit 

a les eleccions del proper 27 
de setembre. La Declaració 
de Cervera demana “donar 
prioritat a les aliances de 
govern entre tots els partits 
compromesos a treballar ine-
quívocament per l’exercici de 
l’autodeterminació de Cata-
lunya i amb l’objectiu d’asso-
lir, durant el proper mandat 
municipal, la plena sobirania 
de la nació catalana”. L’acord 
es ratificarà en la propera re-
unió de la junta directiva de 
l’AMI, prevista el 17 d’abril.

2·429·38·4  
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ECONOMIA

             La província 
assoleix el 85% 
d’ocupació per 
Setmana Santa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Satisfacció al sector turístic 
de la demarcació de Lleida 
pel 85% d’ocupació mitja-
na registrada en els quatre 
dies festius des de Diven-
dres Sant fins a Dilluns de 
Pasqua. El bon temps ha 
permès que l’ocupació fins i 
tot arribés al 95% les nits de 
divendres i dissabte, confir-
mant d’aquesta manera les 
previsions fetes inicialment. 
Els sectors d’hoteleria, 
càmpings i turisme rural de 
la demarcació estan satis-
fets pel nivell d’ocupació 
assolit. També ho ha cele-
brat el sector de l’esquí i 
dels empresaris de turisme 
actiu i esports d’aventu-
ra. A Lleida ciutat, l’Ofici-
na de Turisme ha atès un 
miler de persones durant 
aquests dies, xifra que su-
posa un lleuger increment 
respecte de l’any passat. 
En concret, 1.002 persones 
s’han interessat per l’oferta 
patrimonial històrica, cultu-
ral, natural i gastronòmica 
de la ciutat. La majoria de 
visitants provenien de les 
demarcacions de Barcelona 
i de Girona. Per comunitats 
autònomes, l’ordre de més 
a menys visitants ha estat 
Madrid, País Basc, València 
i Aragó. El turisme europeu 
també s’ha deixat veure, 
sobretot de França, Alema-
nya i Itàlia.
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       Endesa retira el projecte 
de presa previst a les portes 
del Congost de Mont-rebei
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El Lleida Esportiu, obligat 
a tornar a guanyar partits

9·4

Els blaus estan a només tres punts del cinquè lloc
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu es troba 
amb l’obligació de guanyar en 
el seu desplaçament al camp 
del Valencia Mestalla, partit 
que es durà a terme el dissab-
te dia 11 a les 18.00 hores. 
Les tres derrotes consecutives 
(contra CF Badalona, Atlético 
Baleares i Hércules CF) han 
provocat que els d’Idiakez 
ocupin la tercera posició, a 
només tres punts del cinquè 
classificat i a onze del líder, el 
Nàstic de Tarragona.
Pel que fa a l’últim xoc dis-
putat pels ilerdencs, el Lleida 
Esportiu va caure derrotat per 
la mínima contra l’Hércules 
CF al Camp d’Esports (0-1) 
en un partit igualat que es va 
decidir a favor dels alacantins 
a la recta final amb un auto-
gol en una jugada desgracia-
da i molt desafortunada. Tots 
dos equips van desplegar un 
plantejament obert que va 
permetre rodar amb fluïdesa 
la pilota, repartida a banda i 
banda. Així, en la represa, el 
conjunt segrianenc va deixar 
clares les seves intencions, 
amb un xut ras i creuat de 
Chamorro que es va perdre 
fregant el pal, seguit, això sí, 
d’un cop de cap d’Atienza 
en un servei de cantonada 

Moment del par-
tit que van dispu-
tar els lleidatans 
contra el poderós 
Hércules.
Foto: S. Iglesias

HOQUEI

L’ICG Lleida, 
a la recerca de 
la salvació 

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida rep 
el diumenge dia 12, a les 
12.00 hores, el CH Mata-
ró en un partit marcat per 
la salvació. Moltes de les 
mirades estaran centrades 
en aquest enfrontament, 
ja que els tres punts que 
estan en joc són de vital 
importància, tant per la 
formació visitant com per 
l’equip local.
L’aturada de la competició 
per la festivitat de Setma-
na Santa ha anat bé a tots 
els vestidors per tal d’ana-
litzar els errors come-
sos fins al moment i que 
aquests no es tornin a pro-
duir. Un factor important 
per als homes d’Albert 
Folguera és que el con-
junt ilerdenc es va tornar 
a retrobar amb la victòria 
en un xoc vibrant contra 
el Noia Freixenent, al qual 
van superar per un ajustat 
4-5. Així doncs, seguint en 
aquest bon camí, els més 
optimistes pensen que la 
salvació és possible.
Però aconseguir-la no serà 
fàcil, ja que davant tindran 
un CH Mataró que sap que 
les oportunitats per salvar 
la categoria se li estan 
acabant. Per aquesta raó, 
viatjarà a la pista del pa-
velló Onze de Setembre a 
la recerca d’un triomf que 
els permeti seguir somi-
ant. D’aquesta manera, tot 
apunta que serà un partit 
emocionant, el qual es po-
dria decidir per petits de-
talls i qualsevol errada es 
pot pagar molt cara.
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BÀSQUET

L’Actel Força Lleida, amb la intenció 
de sorprendre el poderós Ford Burgos

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida rep diven-
dres dia 10, a les 21.00 hores, 
al totpoderós Ford Burgos. 
Aquest enfrontament centra-
rà nombroses mirades, ja que 
l’actual líder de la competició 
arribarà al Barris Nord en un 
excel·lent moment de forma 
després d’haver guanyat dot-
ze partits consecutius i pretén 
certificar el seu ascens mate-

9·4

detingut per Torres. De nou 
per part lleidatana, Miramón 
veuria com un jugador rival 
trauria a la petita, amb el por-
ter batut, una rematada seva 
de cap que anava dins, i just 
a continuació, a l’altre cantó, 
Molo s’introduiria en pròpia 
porteria un intent de refús.
La pitjor notícia va ser la lesió 
d’Álex Albístegui, que pateix 
una fractura del cúbit del braç 
esquerre, de la qual va ser 
intervingut quirúrgicament. 
Cal indicar que el jugador del 
conjunt lleidatà es va lesionar 
en una acció a la primera mei-
tat. Malgrat això, va comple-
tar el xoc sencer.

màtic a la pista lleidatana. Per 
la seva banda, els homes de 
Joaquín Prado intentaran que 
el Barris Nord es mantingui 
com un autèntic fortí perquè 
la victòria es quedi a la Terra 
Ferma i aconseguir així aca-
bar la lliga regular en la cin-
quena posició,  la qual cosa 
suposaria tenir el factor pista 
a favor en el play-off d’ascens. 
A més, els lleidatans també 
volen passar pàgina de les 
dues derrotes consecutives 
que han patit darrerament. Fran Guerra, davant d’un adversari. Foto: C. Minguela

Albístegui 
pateix una 

fractura del 
cúbit del braç 

esquerre
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 Mansilla i Dami 
Edibson guanyen el 
Trofeu Albert Costa

1·4

Les finals van ser molt emocionants
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La 26a edició del Torneig de 
Setmana Santa i la 15a del 
Trofeu Albert Costa va finalit-
zar a les instal·lacions del Club 
Tennis Urgell amb Mario Man-
silla, en categoria masculina, i 
Dami Edibson, en femenina, 
com a campions. 
Mansilla es va imposar a Ma-
tías Montañés en un duel que 
es va decidir en un molt dis-
putat tercer set. En el primer, 
Mansilla va guanyar ràpida-
ment amb un 6-0 al seu favor. 
Quan semblava que faria el 
mateix en el segon set, Mon-
tañés es va refer amb una ex-
cepcional victòria per 1-6. En 
el tercer, el guanyador no va 
donar opció al seu rival impo-
sant-se per 6-3.
En el quadre femení es va po-
der viure una final molt 
ajustada, però la 
cap de sèrie 
número u va 
demostrar el 
seu excel-
lent estat 
de forma. 
Edibson es 
va proclamar 
c a m p i o n a 
amb un doble 

6-3 enfront de Jéssica Bou-
zas. En l’entrega de trofeus 

van participar el pre-
sident del Club 

Tennis Ur-
gell, Ramon 
M e s t r e s ; 
el regidor 
d’Esports 
de la Pae-
ria, Txema 

Alonso; el 
r e p re s e n -

tant territorial 

Foto de família de 
tots els finalistes 
amb les corres-
ponents autori-
tats que es van 
presentar en la ja 
tradicional com-
petició lleidatana.
Foto: Club Tennis 
Urgell

de l’Esport a Lleida, Joan Se-
gura; el president de la Fede-
ració Catalana de Tennis, Joan 
Navarro, i Abert Costa.

ATLETISME

Sícoris i Clariana 
se sumen a la 
Lliga Ponent

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Lliga Ponent ha incor-
porat dues noves curses al 
seu calendari, la Cursa de 
Running Sícoris Club i la 
Cursa Popular de Clariana 
de Cardener, dues proves 
que coincidiran en la data 
de la seva celebració, el 17 
de maig. A més, és un dia 
en què ja hi ha fixada una 
altra prova igualment pun-
tuable, els 10 i 5 quilòme-
tres de Fraga Mercoequip. 
D’una banda, a Lleida ciu-
tat se celebrarà la primera 
edició de la Cursa de Run-
ning 5 i 10 quilòmetros Sí-
coris Club, que s’estrenarà 
en el calendari a partir de 
les 10.00 hores i el centre 
d’operacions estarà situat 
al mateix Sícoris Club. L’al-
tra cita que neix enguany 
és la 1a Cursa Popular de 
Clariana de Cardener, que 
es disputarà a la mateixa 
hora.
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MOTOCICLISME

El cerverí Marc Màrquez torna 
al que ja és el seu circuit talismà

 REDACCIÓ
 AUSTIN
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L’actual bicampió del món 
de MotoGP, el cerverí Marc 
Màrquez, torna al que s’ha 
convertit en el seu traçat ta-
lismà, el Circuit de les Amè-
riques. L’ilerdenc té tots 
els rècords del circuit, com 
volta ràpida i millor pole 

(2:02.773), rècord del circuit 
(2:03.575) i velocitat màxima 
(341.6 km/h). A més, allí va 
aconseguir la seva primera 
victòria en la categoria reina 
el 2013. “Tinc moltes ganes 
de deixar el Gran Premi de 
Qatar enrere. El Circuit de 
les Amèriques és un dels 
meus favorits i guardo molt 
bons records de la meva pri-
mera victòria en MotoGP”.
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Mansilla va 
vèncer 

Montañés 
i Edibson a 

Bouzas

VOLEIBOL

El pavelló Juanjo 
Garra acollirà els 
millors infantils

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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El Balàfia Vòlei organitzarà 
els propers 25 i 26 d’abril, 
al pavelló Juanjo Garra, la 
Fase Final del Campionat 
de Catalunya Infantil Mas-
culí. En aquesta competi-
ció jugaran els set millors 
equips de la categoria, en-
tre ells, l’amfitrió.

9·4

TENNIS

Ares Llobera, 
campiona de 
Catalunya cadet

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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La tennista lleidatana Ares 
Llobera es va proclamar 
campiona i semifinalista 
de Catalunya en catego-
ria cadet a Cornellà. La 
jugadora del Club Tennis 
Urgell va formar parella 
amb Clàudia Bartolomé, 
del Club Tennis Tarrago-
na, per arribar a la final i 
guanyar-la davant Catalina 
Medici, del Club Natació 
Sant Cugat, i Irene More-
no, del Club Tennis Corne-
llà, per 6-1 i 6-4. Malgrat 
tot, la ilerdenca no va tenir 
la sort del seu costat en in-
dividual.
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Llegendes
del futbol

Una derrota 
mai superada

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

Ja hem parlat aquí, en el ca-
pítol dedicat a Nils Liedholm, 
de la final de la Copa d’Euro-
pa disputada el 30 de maig 
de 1984 en què la Roma va 
perdre en els penals davant 
el Liverpool en un partit que 
disputava a casa. No és difí-
cil imaginar l’ànim de la capi-
tal italiana en aquell moment 
i amb ella, el club i tots els 
jugadors, de Falcao a Bruno 
Conti, de Pruzzo a Toninho 
Cerezo. No obstant això, i 
malgrat que ell va marcar el 
seu penal, per a cap jugador 
va suposar una tragèdia tan 
greu a nivell vital com per al 
gran capità, l’home que co-
neixia tots els aficionats per-
què quan va entrar a la Roma 
als 14 anys ja en duia molts 
anant al camp. En definitiva, 
estem davant un home que 
no va poder superar, o potser 
no el van deixar, aquella terri-
ble ferida que finalment el va 
dur al suïcidi.
Agostino Di Bartolomei, nas-
cut a Roma el 1955, és un 
dels grans ídols del club gia-
llorosso i encara se’l nomena 
Il Capitano, i això que després 
hi han passat grans ídols de 
l’afició com Giannini i Totti. 
Cal esmentar que va ser un 
jugador de qualitat extraor-
dinària i molt elegant; de fet, 
sempre va ser considerat lent, 
però ell ho suplia amb el toc 
i la intel·ligència, és a dir, era 
una espècie de Guardiola. A 
més, fet estrany per un orga-
nitzador, va marcar desenes 
de gols, la majoria gràcies a 
un magnífic xut des de fora 
de l’àrea. No només això, fora 

del terreny de joc va ser sem-
pre impecable, negociava les 
primes dels seus companys, 
resolia problemes i tot això 
sent un líder silenciós, intro-
vertit, una rara avis que no 
anava a festes i sí, en canvi, a 
museus.
Després de debutar al pri-
mer equip romanista el 1973, 
Agostino va passar tres tem-
porades sense massa èxits i 
Liedholm va cedir-lo un any 
al Vicenza, després del qual 
va tornar molt més madur. El 
tècnic suec havia anat a entre-
nar i fer campió al Milan, però 
quan va tornar el 1979, tot va 
encaixar de manera perfecta, 
començant per dir-li a Di Bar-
tolomei que havia de ser el 
capità. Es pot afirmar que allí 
va néixer la, probablement, 
millor Roma de la història. Els 
primers títols van ser dues Co-
pes (80 i 81), jugades davant 
el Torino i, també 
les dues, aca-
bant en una 
tanda de 
penals en 
què Di 
Bartolo-
mei va fa-
llar. Però 
l ’ e q u i p 
era el més 
important.
El campionat 
de lliga 82-83 
era molt espe-
rat, perquè Itàlia 
s’acabava de 
proclamar cam-
piona del món 
a Espanya; cert 
és que ningú 
pensava en una 
altra cosa que en 
el títol de la Juven-

tus, que a la constel·lació for-
mada per grans jugadors com 
Bettega, Zoff, Gentile, Ca-
brini, Scirea, Tardelli o 
Rossi hi sumava 
dos estran-
gers mera-
vel losos, 
Boniek i 
el gran 
P l a t i -
ni. Però 
la Roma 
d’Agost ino 
va trencar els 
pronòstics i va fer-se 
amb el triomf després de 41 
anys per jugar el 1984 la fa-
mosa Copa d’Europa del ter-
rible final. El pitjor potser no 
va ser la derrota, sinó que el 
nou tècnic, també suec, Sven 
Goran Eriksson, va decidir 
que Di Bartolomei no li servia 
(futbol modern, físic, etc). Ell 
no s’ho va prendre massa bé, 

va queixar-se amargament 
i va dir que li havien 

robat la seva corba 
(graderia de l’afi-
ció). La mateixa afi-
ció mai va perdo-
nar els dirigents.
El cas és que Li-
edholm se’l va 
endur al primer 

Milan de Berlusco-
ni, el preholandesos, 

però res va ser 
el mateix del 

que ja havia 
passat fins al 
moment. Un 
gol davant 
la Roma, 
que va ce-
lebrar molt 

per la ràbia i 
mil altres sen-

sacions alhora, 

fet que no va agradar als pre-
sumits dirigents, va ser el seu 
moment menys gris. 
Va quedar-se tres anys a Mi-
lan i després va marxar al sud, 
d’on era la seva dona, per en-
rolar-se a la Salernitana de la 
Sèrie C. En el segon any allí 
(1990), sota la seva batuta, el 
modest equip va assolir l’his-
tòric ascens a la Sèrie B 23 
anys després. Al darrer partit, 
en l’entrevista sobre el camp 
encara suat i no massa alegre, 
va comunicar que es retirava.
Mai se li havia vist un caràcter 
depressiu durant la seva vida 
malgrat el revés de la final de 
la Copa d’Europa, però a poc 
a poc va anar enfonsant-se, 
entre d’altres coses més que 
mai sabrem, pel fet que la 
seva Roma no el cridava mai 
per oferir-li treball de qual-
sevol cosa. Malgrat tot, s’ha 
de dir que sempre va ser un 
home amb projectes i fins poc 
abans de morir estava escri-
vint un llibre que, el 2011, el 
seu fill va publicar.
Però clar, qui pot entendre 
una ment suïcida... El 30 de 
maig de 1994, exactament 
deu anys després d’aquella 
fatídica final, Agostino Di Bar-
tolomei va disparar-se al cor 
posant fi a la seva vida amb 
només 39 anys.

: 1973_ Debuta al 
primer equip de la 
Roma.
: 1979_ En la 
segona època de 
Liedholm, passa a 
ser capità.
: 1980_ Guanya el 
seu primer títol, la 
Coppa.
: 1981_ Repeteix 
títol.
: 1983_ Com a 
capità lidera la 
segona lliga
‘giallorossa’.
: 1984_ Perd la 
final de la Copa 
d’Europa.
: 1990_ Assoleix 
l’ascens a Sèrie B 
amb la Salernitana 
i es retira.

Va suïcidar-se 
disparant-se 
un tret al cor 

quan tenia
39 anys

Va ser el 
capità de la 

millor Roma 
de la 

història

Di 
Bartolomei

TRAJECTÒRIA

DIVENDRES 10 d’ABRIL DE 2015 41



ENCREUATS Nº 1

ELS 8 ERRORS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SUDOKU 3

CRIPTOGRAMA SOLUCIONS

HORITZONTALS: 1. La gent que pren part en un acte. Rondalla.
2. Riures sorollosos i alegres. Planta. 3. Meravellats i fora de si.
Vertical i tres horitzontals. 4. Secreció del mesquer. Onoma-
topeia de fred. Produït pel tabac. 5. Senyor. Dones de Sueca. 6.
Lletra amb punxa. Mig zero. Incorpori i immaterial. Urani. 7.
Gens recte. Lletra sense base. Nitrogen. Líder. 8. Mesura ma-
nual. Es tira endavant. 9. Embotir-se per la dreta. Antic cotxe de
Girona. Dues vocals obertes. 10. Lloc ple dʼeres. Petó carinyós.
Cinc-cents. 11. Situació de la G. Cap girat al revés. 12. Home
sense cap ni peus. Color lila. Be de tres anys.
VERTICALS: 1. Fa motlles a pressió. Captiveri. 2. Empleat
subaltern. Fem caires. 3. Pals de beisbol. Territori dʼun comte. 4.
Estanys. Principi de remor. Fruit dʼestiu, al revés. 5. Ells a París.
Encantat i girat. Negació. 6. Arbres tropicals. La segona de la
sèrie més famosa. Té tot el dret, al revés. 7. Embolcalls de mò-
mies. Final de la cua. 8. Principi de coneixement. Part de lʼauto-
pista. Legal. 9. Mascles de lʼoca. Dona molt petita. Article. 10.
Sodi. Llest i acabat. Sʼho passen bé per baix. 11. Deixes fora.
Aquesta cosa. Déu egipci. 12. Preposició girada. Mil. Fa servir
lʼordinador. Tres romanes dʼací.
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Cal trobar les 8 diferències del dibuix de sota respecte al de dalt.
Col·loqueu els números de lʼ1

al 9 dins dels tres grups de
color i a cadascuna de les tres
columnes verticals.

Busqueu una paraula de 9 lletres oculta dins de lʼe-
nigma. La imatge conté la inicial de la paraula bus-

cada. Sʼinclouen 8 de les 9 lletres.
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Gens recte. Lletra sense base. Nitrogen. Líder. 8. Mesura ma-
nual. Es tira endavant. 9. Embotir-se per la dreta. Antic cotxe de
Girona. Dues vocals obertes. 10. Lloc ple dʼeres. Petó carinyós.
Cinc-cents. 11. Situació de la G. Cap girat al revés. 12. Home
sense cap ni peus. Color lila. Be de tres anys.
VERTICALS: 1. Fa motlles a pressió. Captiveri. 2. Empleat
subaltern. Fem caires. 3. Pals de beisbol. Territori dʼun comte. 4.
Estanys. Principi de remor. Fruit dʼestiu, al revés. 5. Ells a París.
Encantat i girat. Negació. 6. Arbres tropicals. La segona de la
sèrie més famosa. Té tot el dret, al revés. 7. Embolcalls de mò-
mies. Final de la cua. 8. Principi de coneixement. Part de lʼauto-
pista. Legal. 9. Mascles de lʼoca. Dona molt petita. Article. 10.
Sodi. Llest i acabat. Sʼho passen bé per baix. 11. Deixes fora.
Aquesta cosa. Déu egipci. 12. Preposició girada. Mil. Fa servir
lʼordinador. Tres romanes dʼací.
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Cal trobar les 8 diferències del dibuix de sota respecte al de dalt.
Col·loqueu els números de lʼ1

al 9 dins dels tres grups de
color i a cadascuna de les tres
columnes verticals.

Busqueu una paraula de 9 lletres oculta dins de lʼe-
nigma. La imatge conté la inicial de la paraula bus-

cada. Sʼinclouen 8 de les 9 lletres.
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LA FISCALIA DEMANA 
PRESÓ PER A PABLO 
HASÉL PER LES 
AMENACES A ROS

S’ha de saber separar el que 
és opinar amb respecte i el 
que resulta un delicte, no 
hi ha més. Dono la raó a la 
Fiscalia que actua amb molta 
responsabilitat.
Arnau Boixaderas

Assassinar famílies amb 
desnonaments i retallades és 
legal, però clamar venjança 
és il·legal. Com es nota que 
manen els dictadors.
Julio Jaime

Tindrà molta raó amb la 
persecució i les maneres com 
l’han tractat, però, enca-
ra que sigui cantant-ho o 
recitant un poema, donar un 
nom i amenaçar-lo de mort 
és donar-los un bon motiu le-
gal per tot el que li ha passat 
i el que li passarà. 
Joan Grané

TONI CANTÓ, D’UPyD, 
DEIXA EL SEU ESCÓ I ES  
PLANTEJA TORNAR A 
ACTUAR

Carrera com actor? Si era 
més dolent d’actor que de 
polític!!!
Jordi Falgarona

PLEGA EL CAP DE JO-
VENTUTS DE CIUTA-
DANS A MADRID PER 
HAVER FET TUITS 
CATALANÒFOBS 

Ai, perdó! Vaig tenir 
un moment de buit 
al cervell durant 
el qual em vaig 

dedicar a comportar-me com 
un feixista analfabet, però 
ara ja estic curat. Lo siento 
mucho, no volverá a ocurrir.
Rosa Saura

SURT A LA LLUM LA 
HISTÒRIA D’ANTHONY 
RAYD, TRENTA ANYS 
AL CORREDOR DE LA 
MORT PER UN CRIM 
QUE NO VA COME-
TRE 

La negativa 
dels fiscals 
estatals 
a 

tornar a examinar aquest cas 
malgrat les evidències con-
vincents d’innocència, decep 
i preocupa, em recorda a cert 
cas q ha passat aquí a Cata-
lunya del q van fer un docu-
mental molt premiat. 
Roger Pàläç

Un motiu més per estar en 
contra de la pena de mort, 
si l’haguessin matat hauria 
estat un assassinat.
Maria Fernández

CATALUNYA CELEBRA 
LA MONA DE PASQUA

He estat a punt de posar 
una foto amb un nebot i una 
mona a l’Instagram, però no 
volia entrar a les estadísti-
ques.
@bloodymary_85

El meu fillol no ha volgut 
mona, aquesta Pasqua! M’ha 
demanat dues entrades per 
anar amb la novieta al Cane-
tRock. N’hi he comprat tres. 
@Iaia_Toneta

EL LLEIDA ESPOR-
TIU PERD, PERÒ NO 
L’ESPERANÇA D’ASCENS

Tres derrotes consecutives 
i el Lleida va acabar pujant 
l’any 50. Recordem-ho. 
#75anysblau #juntspugem
 @FerranMontardit

ELS POLÍTICS A LES 
PROCESSONS 

Les autoritats polítiques 

no haurien 
d’assistir com 
a tals a les 
processons.
Com  a 
delegat,no 
ho vaig fer 
mai.
@MiquelPue-
yo

BONES DA-
DES D’ATUR 
RELATIVES

Les altes i baixes 
a la SS són engan-
yoses: un monitor 
infantil que treballi 
contractat 1h setma-
nal ja consta com a 
ocupat. 
@estanislaufons

LLEIDA, DE DOL PER 
L’ASSASSINAT DE 
MÒNICA

Massa minuts de silenci 
últimament...#Lleida 
@jasokaki

A #Lleida, la dona NO ha 
mort, l’han assassinat. Espero 
que els mitjans ho tingueu en 
compte a l’hora d’explicar els 
fets #feminicidi 
@JoanaSoto

lluistarrega

vigili82

jvillanopow

nuriaalos

juanjofuster

esthergatnau

ariadnamg9

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
TÈCNIC/A DE CONSTRUC-
CIÓ / ENGINYER/A - SUPER-
VISIÓ 
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02382419

RESPONSABLE COMERCIAL 
DE PRODUCTE (ESPANYA I 
EUROPA) 
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama 
Selecció
Ref. FA02198977 

AGENT COMERCIAL FINAN-
CER
Municipi: Lleida 
Empresa: Red Financiera
Ref. FA02382441

TÈCNIC/A DE MANTENI-
MENT DATÁFONS 
Municipi: Lleida 
Empresa: Important Empresa
Ref. FA02382436

COMERCIAL 
Municipi: Lleida 
Empresa: Serveis Professio-
nals
Ref. FA02380351
 
EXPORT AREA MANAGER 
JEWELLERY TRADE
Municipi: Lleida 
Empresa:  Grup Organigrama
Ref. FA01389665

COMERCIAL DE SOLUCIONS 
D’ACCESSIBILITAT PER BAR-
RERES ARQUITECTÒNIQUES
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama 
Selecció
Ref. FA01278516

PEONS FORESTALS
Municipi: Lleida 
Empresa: 
Oficina de Treball del 
SOC 
Ref. 0920156258

DISTRIBUIDORES I CAPS DE 
GRUP URGENT 
Municipi: Lleida 
Empresa: Important 
empresa 
Ref. FA02380428

TÈCNIC SELECCIÓ 
PERSONAL
Municipi: Lleida 
Empresa:
Montañes i Solé 
Ref. FA02377316

INFERMERS/ES HOSPITAL 
PÚBLIC REGNE UNIT
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible 
Ref. FA02209938

TÈCNIC ELÈCTRIC I HIDRÀU-
LIC 
Municipi: Lleida 
Empresa: Imartec Energia SL
Ref. FA02365318

COMERCIAL 
Municipi: Lleida 
Empresa: Imored Num.1 SL
Ref. FA02380415

EXPORT MANAGER 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible 
Ref. FA02376011

ADJUNT A DIRECCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02376003

DIRECTOR DE PRODUCCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02375998

GERENT
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02375997

PROGRAMADOR PLC’S/
ELÉCTRIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02375991

COMERCIAL ALARMES (PRI-
VAT I EMPRESA) 
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA01789083
 
COMERCIAL SECTOR JOIE-

RIA (EXPORTACIÓ EUROPA) 
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama Selec-
ció
Ref. FA01517529 

ASSESSORS/ES PER FORMA-
CIÓ BONIFICADA 
Municipi: Lleida 
Empresa: Maxi Ahorro Se-
gur2 SL.
Ref. FA02375160 

GERENT D’OFICINA
Municipi: Lleida 
Empresa: Imored Num1 SL
Ref. FA02377293

MONITORS/ES PER A ESTA-
DES A L’ESTRANGER 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible 
Ref. FA02375261

ADMINISTRATIU/VA COMP-
TABLE
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02373318

AJUDANT DE MUNTADOR 
Municipi: Lleida 
Empresa: Muntatges Iler-Bany 
SL 
Ref. FA02373286

DIRECTOR/A COMERCIAL 
FRANQUICIA 
Municipi: Lleida 
Empresa: Mail Boxes ETC
Ref. FA02375965

CONDUCTOR DE TRÀILER 
NACIONAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Transport
Ref. FA02368138

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Distribuïdora Ali-
mentària
Ref. FA02368094

TÈCNIC MECÀNIC PER A 
S.A.T AMB ANGLÈS
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama

Ref. FA02368195

RESPONSABLE SECCIÓ FA-
BRICACIÓ DE ROBOTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02368189

TÈCNIC COMERCIAL RAMA-
DERIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02368182

MECÀNIC MAQUINÀRIA 
HOSTALERIA I BUGADERIA 
INDUSTRIAL 
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. FA02367604

CARRETONER / TRANSPALE-
TER
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU 
Ref. FA02367599

PERSONAL AMB EXPERIÈN-
CIA EN PALETITZADORA
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU 
Ref. FA02367598

ENCARREGAT/DA DE FINCA 
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU 
Ref. FA02367596

EMPRENEDOR PER GESTIO-
NAR EL SEU PROPI CENTRO 
D’ESTÈTICA SENSE INVER-
SIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Opencel
Ref. FA02371664

DIETISTA - NUTRICIONISTA
Municipi: Lleida 
Empresa: Asesoramiento Die-
tético Tres Diet S.L. 
Ref. FA02371654

COMERCIALS PER PRODUC-
TES D’ÈXIT
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric

Ref. FA02368167

PROGRAMADOR
PHP/MYSQL 
Municipi: Lleida
Empresa: Shoes Retail 
Ref. FA02371643

FORMADOR D’ANGLÈS 
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestió Patrimonial 
Formació
Ref. FA02365338
 
PEÓ AGRÍCOLA 
Municipi: Lleida
Empresa: Empresa Agrícola
Ref. FA02365335

COMERCIAL EXPORTACIÓ 
(CEREALS) PER EUROPA
Municipi: Lleida
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU 
Ref. FA02365294

COMERCIAL EXPORTACIÓ
Municipi: Lleida
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU 
Ref. FA02365290

PROFESSOR ENGINYERIA 
INDUSTRIAL 
Municipi: Lleida
Empresa: Centre de forma-
ció 
Ref. FA02365275

PROFESSOR/A D’ALEMANY 
Municipi: Lleida
Empresa: Acadèmia idiomes
Ref. FA02365269

publiqueu aquí el vostre anunci
Podeu trucar al 973 254 973 o enviar un correu electrònic a comercial@7accents.cat

amb la
col·laboració de:

breusanuncis
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www.7accents.cat
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Busseig

1.  Amb les pluges, realitzar 
descens d’aigües braves és 
una activitat de gran atractiu 
per a les persones que els 
agrada la natura.

2. Descens de barrancs i 
canons superant els diferents 
desnivells que ens trobarem 
fent ràpel, tobogans naturals 
i salts a pous; en això consis-
teix el barranquisme.

3. Superar parets o mun-
tanyes enmig de la natura-
lesa. Aquest esport d’aven-
tura està guanyant adeptes, 
encara que també es demana 
molta precaució.

4. El surf ha esdevingut un 
dels esports més de moda en 
els últims anys, sobretot en la 
pràctica al País Basc i a Cadis.

5. L’home sempre ha anhelat poder volar. 
Encara no ho ha aconseguit, però sí que 
podem fer-nos una idea de com és si saltem 
des d’una muntanya amb un parapent.

6. Llençar-se al buit amb un bon crit mentre 
estàs lligat és una bona manera d’acabar 
amb l’estrès acumulat per la feina i el nostre 
dia a dia.

7. Descobrir els secrets que amaga el mar; 
això només és possible amb el busseig, on 
és essencial la guia d’un monitor que et por-
ti pel bon camí i per la ruta perfecta, per tal 
de trobar nous tresors i meravelles.

destaquem 
7 esports d’aventura que cap 
lleidatà o lleidatana es pot 
perdre ara que es comencen a 
organitzar les vacances d’estiu.

Barranquisme

Escalada

Surf

Salt de pont

Parapent

Descens d’aigües 
braves
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En bullir l’aigua, la calç es 
desprèn i s’adhereix a les 

parets del recipient on es 
troba. Això fa que hi hagi 
obstrucció dels tubs, es 
redueixi el flux d’aigua i 

formi una barrera, a més 
de provocar al·lèrgies.

? Per què se’ns 
posen els pèls 
de punta amb 
el fred??

Quan el cabell s’eriça es crea una capa d’aire està-
tic entre el cos i l’exterior. Com que l’aire és un mal 
conductor de la calor, aquesta capa d’aire evita que 
la calor corporal marxi. Una altra manera de lluitar 
contra el fred en circumstàncies normals és encon-
gir-se, ja que d’aquesta manera s’aconsegueix re-
duir l’àrea del cos que està en contracte amb l’aire 
fred.

els 7
perquès ?

Per què els deserts que existeixen 
al planeta són tan desèrtics??

Els de-
serts te-
nen unes 
característi-
ques tan peculi-
ars perquè en aquelles zones 
del planeta hi ha unes condi-
cions geològiques que impe-

deixen la pluja. Per ser 
considerada desèr-

tica, una regió ha 
de rebre una pre-
cipitació inferi-
or a 250 mm de 
pluja l’any. Les 
poques pluges es 

deuen a diferents 
factors. Per exem-

ple, hi ha deserts 
com el de Gobi que ho 

són perquè es troben tan 
allunyats de qualsevol mar 
que l’aire que arriba no té 
humitat. En altres casos, una 

gran serralada pot actuar de 
paraigües. També pot succeir 
que la calor de la regió seca 
sigui tan extrema que si cap 
núvol arriba a aquestes terres, 
la pluja es converteix en pluja 
fantasma, és a dir, l’aigua cai-
guda s’evapora en l’aire càlid 
i sec abans d’arribar a terra. A 
més, pot passar que les res-
ponsables siguin les corrents 
fredes de l’oceà o que la pres-
sió atmosfèrica permanent si-
gui elevada. Per tant, recorda 
sempre de portar aigua si et 
perds en un desert.

Per què el riu Segre és important en 
la geografia catalana i lleidatana??

El Segre 
(del llatí 
S i c o r i s 
F lumen , 
que sig-
nifica ‘riu’)
és un riu de 
C a t a l u n y a , 
afluent de l’Ebre 
per l’esquerra. Cal 
destacar que la seva 
conca comprèn territoris de 
tres estats: França, Andorra 
i Espanya. Per un recorregut 
curós, neix en el vessant oc-
cidental del Pic de Segre, al 
nord-oest del Coll d’Er, al 
nord del Pic Petit de Segre, al 

nord-est 
del Puigmal 

de Llo i al capda-
munt dels Clots del Segre, a 
l’Alta Cerdanya, al terme co-
munal de Llo. Finalment, de-
semboca, després de recórrer 
265 quilòmetres, al riu Ebre, 
en el seu pas per Mequinensa 

(Baix Cinca). D’altra banda, es 
troba embassat als pantans 
d’Oliana, Rialb i Sant Llorenç 
de Montgai. Del Segre en sur-
ten diversos canals i sèquies 
de regadiu: el canal Segarra-
Garrigues, el canal d’Urgell i 
les seves diverses sèquies, el 
canal de Balaguer, el canal de 
Seròs, etc. Aquest riu ha tin-
gut, fins i tot, rellevància en 
l’àmbit de la literatura, com 
demostra el fet que en textos 
catalans medievals, escrits en 
llatí tardà, apareix com a Ribo 
Sequere a partir de l’any 815 
o Flumen Secore el 840. En 
definitiva, per la seva longi-
tud, cabal i conca, és el princi-
pal afluent de l’Ebre i els seus 
principals afluents són el Vali-
ra, Valltoba, el riu de la Llosa, 
el Quer, el Noguera Pallaresa, 
el Noguera Ribagorçana i el 
Cinca.

Per què els éssers
humans tenim
celles a la cara??

Les ce-
lles són u n 
element protector que ser-
veix de barrera a l’entrada de 
cossos estranys als ulls. Per 
aquesta raó, el seu cabell és 

més gruixut que el del cap. 
A més contribueixen a millo-
rar la visió, ja que desvien la 
suor o l’aigua de la cara per 
impedir que entelin la vista o 
irritin el globus ocular amb la 
seva particular composició. 
Cal dir que les celles ajuden 
a expressar emocions i tenen 
un paper important en la co-
municació no verbal, sense 
oblidar que aquest és un llen-
guatge universal.

Per què el cabell de 
les persones és llis 
o arrissat??

La presència o absència de 
rínxols es deu als aminoàcids, 
que són les unitats bàsiques 
amb les quals es formen to-
tes les proteïnes. En el cabell 
es poden distingir dues sec-
cions concèntriques: la capa 
externa o cutícula protectora, 
formada per cèl·lules mortes 
que se superposen com es-

cames, i la capa interna, de la 
qual depenen les caracterís-
tiques de to i textura del ca-
bell, ja que s’hi troben els pig-
ments de color i gran part de 
la queratina, la proteïna fibro-
sa que li dóna forma. El cabell 
tindrà una forma determinada 
en funció de la disposició dels 
aminoàcids.

Per què els 
follets vesteixen 
roba de color 
verd??

La raó per la qual els follets vesteixen de color verd 
s’ha de buscar en el mateix nom. La paraula follet 
significa ‘el que habita’, i aquest lloc on, en teo-
ria, habiten aquests éssers màgics és la naturale-
sa, simbolitzada des de l’inici dels temps pel color 
verd. D’aquesta manera, i seguint l’explicació que 
acabem de realitzar, el color de robar amb què ves-
teixen és el verd.

Per què 
s’acumula la 
calç a les 
canonades?
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Inma Manso participa en el 
dinar de Gent de Lleida

Participació de la subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, 
com a ponent en el dinar-col·loqui organitzat per la Plataforma 
Gent de Lleida al restaurant Sicoris de Lleida.

30·3
dilluns

Las Batuqueras de Sucs
recapten 5.100 €
La gala benèfica de Las Batuqueras de Sucs aconsegueix recap-
tar 5.100 euros en benefici a la investigació del càncer infantil 
de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

28·3
dissabte

Moltes felicitats, 
guapíssima!!

Aquesta noia tan guapa està d’aniversari, així que si la veieu 
pel carrer no dubteu a convidar-la a un cafè! Moltes felicitats, 
Marisa! Gaudeix del teu dia, guapa!

14·4
dimarts

Giuseppe Carnevale aconsegueix la medalla d’or 
en promoció cultural de Foro Europa 2001 
El veí de Lleida Giuseppe Carnevale va aconseguir la medalla d’or en promoció cultural de Foro 
Europa 2001 per la seva trajectòria artística al capdavant de la promotora cultural Arte&Evento, 
instal·lada a la capital del Segrià.

La nostra Laia fa 4 anys, que passis un bon dia 
acompanyada dels que t’estimem!

Aquesta nena tan bonica va fer 4 anys el dilluns, el dia de la mona, i acompanyada de la seva 
família ho va celebrar amb un gran pastís. El seu tiet no va voler perdre l’oportunitat de felicitar-
la, per aquest motiu li desitja que passi un gran dia. 

6·4
dilluns

27·3
divendres
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divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

telèfonsCENTRES D’ASSISTÈNCIA 
PRIMÀRIA
Agramunt 973 390 635
Alcarràs 973 795 725
Almacelles 973 742 020
Almenar 973 770 218
Artesa de Segre 973 402 196
Balaguer 973 447 714
Bellpuig 973 337 157
Borges Blanques 973 142 029
Cervera 973 531 048
Lleida
Cappont 973 210 175
Bordeta-Magraners 973 211 477
Balàfia-Pardinyes 973 230 635
Santa Maria 973 727 396
Ronda 1 973 281 567
Ronda 2 973 260 850
Rambla Ferran 973 725 380
Eixample 973 280 957

Rural Nord 973 142 029
Rural Sud 973 142 209
Mollerussa 973 711 164
Tàrrega 973 310 852

CENTRE URGÈNCIES 
ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA
Prat de la Riba   973 221 516 
 973 233 385

HOSPITALS
Arnau de Vilanova 973 248 100
Santa Maria   973 727 222
L’Aliança 973 232 973
Perpetuo Socorro 973 266 100
Montserrat 973 266 300

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

Cervera 973 390 862
Lleida 973 237 206
 973 239 809
Mollerussa 973 330 178
Tàrrega 973 310 212

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

MOSSOS D’ESQUADRA 
Balaguer 973 457 700
Borges Blanques 973 700 000
Cervera 973 701 685
Lleida 973 700 050
Mollerussa 973 701 685
Tàrrega 973 701 650

POLICIA LOCAL
Alcarràs 973 791 755

Agramunt 973 390 843
Almacelles 973 546 351
Almenar 973 770 013
Balaguer 973 450 000
Bellpuig 973 633 306
Borges Blanques   973 142 854
Cervera 973 101 999
Lleida 973 700 600
Mollerussa 973 602 000
Tàrrega 973 500 092

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

TRANSPORTS
Autobusos Lleida 973 272 999
Renfe 902 320 320
Autocars 973 268 500
Lo Teu Taxi 973 223 300

farmàciesde guàrdia

10 ABRIL DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida  973-231664 
Baquero Riu Ebre, 10 
(Dra. Castells) Lleida 973-211855

10 ABRIL NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

11 ABRIL DIA DE 9 A 22
Garrós Prat de la Riba, 53 Lleida 
973-232112
Simó Príncep de Viana, 99 
(pl. Europa) Lleida 973-233765

11 ABRIL NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

12 ABRIL DIA DE 9 A 22
Baquero Riu Ebre, 10 
(Dra. Castells) Lleida 973-211855
Martí Anselm Clavé, 35
Lleida 973-237232

12 ABRIL NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

13 ABRIL DIA DE 9 A 22
Freixinet Passeig de Ronda, 70
Lleida 973-261125
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

13 ABRIL NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

14 ABRIL DIA DE 9 A 22
Baquero Riu Ebre, 10 
(Dra. Castells) Lleida 973-211855
Roca Mariola, 39
Lleida 973-262639

14 ABRIL NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

15 ABRIL DIA DE 9 A 22
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112
Simó Príncep de Viana, 99 
(pl. Europa) Lleida 973-233765

15 ABRIL NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

16 ABRIL DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Baquero Riu Ebre, 10 
(Dra. Castells) Lleida 973-211855

16 ABRIL NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

d’interès

Informació extreta del 
lloc web del COF
www.coflleida.cat

mercolleidacotitzacions

CEREAL

Blat farratger
nacional = Blat de moro

francès scd Lleida =

Ordi 
nacional = Granulat

Alfals 1a =

PORC

Porc normal
o de Lleida = Cerra 

esvieje =

Porcell 20 kg 
Base Lleida 

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta
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Inauguració de la 
Mostra de Cinema 
Llatinoamericà
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
La Mostra de Cinema Llatino-
americà de Catalunya celebra 
la 21a edició amb una aposta 
pels cineastes emergents. El 
certamen, que té lloc del 10 al 
17 d’abril, comença avui amb 
una nit plena de glamur en què 
hi seran presents els actors An-
tonio de la Torre i Vicky Peña, 
Àlex Brendemühl i el cineasta 
Carlos Sorín, entre molts d’al-
tres artistes internacionals. 

‘A Place to Bury 
Strangers’
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 21.00 h
La companyia Enclave Arts 
del Moviment de Roberto Oli-
van presenten A Place to Bury 
Stramgers, Premi Nacional de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 2014 i Premi Ciu-
tat de Barcelona 2013. És un 
espectacle que combina or-
ganicitat amb força i energia, 
proposant sempre un registre 
fresc, emotiu i en què la dan-
sa contemporània s’expressa a 
través de diferents llenguatges 
escènics.

Flamingo Tours, 
en concert
LLOC: Cafè del Teatre

HORA: 22.30 h
Flamingo Tours és una de les 
bandes revelació de la tem-
porada. Amb Myriam Swan-
son al capdavant, coneguda 
de molts altres projectes, li-
dera ara el seu propi projecte. 
Una banda de rock-and-roll 
arrelada en la tradició més 
salvatge de la música popular 
i que respira aromes diversos. 

dis
sabte
11
Sortida en bici 
per l’Horta de 
Lleida-Camí de 
Granyena
LLOC: Sortida i arribada a la 
pl. Font i Quer
HORA: 10.00 h
Ruta en bicicleta per gaudir 
de la floració dels arbres frui-
ters de l’Horta. Es recorreran 
17 km aproximadament. Sor-
tida i arribada a la plaça Font 
i Quer (entrada al parc de la 

Mitjana). Activitat gratuïta, 
però cal inscripció prèvia.

KOA Curses In-
fantils Bombers 
Lleida 2015
LLOC: Pista Municipal d’Atle-
tisme de les Basses d’Alpicat
HORA: 10.00 h
Els més petits continuen sent 
protagonistes de la Cursa dels 
Bombers 2015. Serà un circuit 
tancat amb animació, masco-
tes, música ... Tot allò que farà 
que els/les nens/es visquin no-
vament una experiència. Cal 
inscripció prèvia.

4a Fira Playmo-
bil de Tàrrega
LLOC: Pavelló del Club Nata-
ció Tàrrega (Parc Esportiu)

HORA: 10.00 h a 21.00 h
Tàrrega esdevindrà altre cop 
la capital dels clicks el cap 
de setmana dels dies 11 i 12 
d’abril. La 4a Fira Playmobil 
exhibirà una dotzena d’es-
pectaculars diorames, el més 
gran dels quals ocuparà 20 
metres quadrats i es dedica-
rà a l’època victoriana, entre 
moltes activitats més. 

Ara que tinc 20 
anys...
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.00 h
Per commemorar el 20è ani-
versari de l’Auditori Enric 
Granados de Lleida, la Julià 
Carbonell, l’orquestra titular 
de l’Auditori, ofereix un pro-
grama entorn de compositors 
catalans com Jordi Cervelló, 
Joan Manen o Joan Albert 

Amargós. Es podrà gaudir 
també de les versions simfò-
niques fetes pel propi Joan 
Albert Amargós d’alguns dels 
majors èxits de Joan Manuel 
Serrat en veu de Roger Mas.

Cesk Freixas pre-
senta ‘Protesta’
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Protesta és el cinquè disc 
de Cesk Freixas. Més rítmic i 
contundent que els anteriors. 
acostant-se a una estètica 
propera al rock i recuperant 
la seva vessant més reivindi-
cativa. 

diu
menge
12
VII Marxa popu-
lar del Segrià
LLOC: Sortida de l’estàtua 
Juli César i arribada a la cana-
lització del riu Segre

Taller d’scrapbooking amb 
Mireia Carbonell
LLOC: Restaurant Lola Más Sabores
HORA: de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 a 18.30 h
Retalla, enganxa, crea, somia, dibuixa... Endinsa’t en 
l’’scrapbooking’ amb tot un referent, la Mireia Car-
bonell. Gaudeix del seu talent creatiu i comparteix 
un dia amb ella en un lloc espectacular i molt inspi-
rador. A banda dels dos tallers organitzats, al matí el 
Mixed Media per 45 euros i a la tarda el taller Project 
Life per 20 euros, hi haurà sortejos i regals. 
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HORA: 09.15 h
Torna la Marxa popular del 
Segrià amb tres recorreguts. 
Hi haurà el de 14 km (Calàn-
dria-Lleida-Albatàrrec-peu 
del Tossal de Pedrós-Lleida), 
el de 21 km (Ganga-Lleida-
Albatàrrec-Timoneda d’Alfés-
Tossal de Pedrós-Lleida), i el 
de 32 km (Xamerlic-Lleida-
Albatàrrec-Timoneda-Artesa 
de Lleida-Tossal de Pedrós-
Lleida). Cal inscripció. 

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.

‘Crims’, al Teatre 
de la Llotja
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 19.00 h
En el marc de la commemo-
ració del 750 aniversari de la 
Paeria, l’Ajuntament de Lleida 
posa en escena l’obra de te-
atre Crims. L’espectacle, amb 
guió de Pau Castells i Ramon 
Molins (Zum Zum Teatre), re-
crearà esdeveniments i con-
flictes succeïts a la ciutat de 
Lleida en l’època medieval, 
abordant temàtiques univer-
sals que connecten passat i 
present.

‘Central, 30 años 
de Jazz’
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 19.30 h
Central, 30 años de jazz narra 
la història del veterà i heroic 
club de jazz madrileny Cen-
tral des de la seva obertura el 
1982 fins a la celebració dels 
seus trenta anys de trajectò-
ria. L’acte pertany a la Mostra 
de Cinema Llatinoamericà de 
Catalunya.

Jam-session celta 
amb Lauzeta

LLOC: Antares
HORA: 20.00 h
El bar Antares acull una jam-
session celta amb la partici-
pació de Lauzeta. Entrada 
gratuïta. 

Gloria Gebero-
vich, en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.45 h
El duet argentí format per 
Gloria Geberovich i Manuel 
Klainer presenten el seu disc 
Atardeceres. En aquest tre-
ball es troben temes d’arrel 
folklòrica i altres del canço-
ner popular llatinoamericà, 
sempre en un registre càlid i 
intimista.

dilluns
13

CX Cursa dels Bombers
Lleida 2015 
LLOC: Fira de Lleida
HORA: 10.00 h i 10.20 h
La CX Cursa Bombers arriba a la seva cinquena 
edició amb l’objectiu de repetir els 3.500 runners. 
La cursa disposarà de la possibilitat de triar entre 
10 km i 5 km  amb onze punts d’animació entre ba-
tucades i percussió. Per poder participar has d’es-
tar correctament inscrit. La de 5 km començarà a 
les 10.20 h, mentre que la de 10 km, a les 10.00 h.

Taller: Teràpia de 
riure

LLOC: Centre Cívic del Cen-
tre Històric
HORA: 18.00 h 
Dinàmiques grupals per apren-
dre a alliberar tensions, millo-
rar l’estat d’ànim recuperar el 
benestar emocional. 

di
marts 
14
II Caminada 
Solidària 
LLOC: Sortida i arribada: 
Passarel·la Maristes
HORA: 10.00 h 
Amb motiu del dia Mundial 
de l’Activitat Física, s’orga-
nitza per segona vegada la 

Caminada Solidària amb dos 
recorreguts, el llarg de 9 km 
i el curt de 5 km. Participeu 
portant 1 kg d’aliments pel 
Banc d’Aliments de Lleida.

Secundària 
Rock, 13a 
Trobada de 
Música Rock 
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 18.30 h 
Secundària Rock és un apara-
dor en què el professorat de 
música dels centres de secun-
dària poden mostrar una part 
de la feina quotidiana que es 
du a terme als centres i moti-
var els alumnes.

 dime
cres
15

Exposició de 
Jordi Santanach

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 19.00 h
En el marc de la Fira de Te-
atre de Titelles, s’ha orga-
nitzat una exposició sobre 
Jordi Santanach fins al dia 3 
de maig. Santanach és saxo-
fonista de professió, però es 
dedica a la creació d’objectes 
artístics: quadres, escultures, 
objectes poètics a partir de 
l’assemblat de diferents ma-
terials o objectes trobats o 
comprats.

‘Tenim nassos’

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.30 h
Pallassos Lleida continua el 
seu lliurament mensual de 
provocació i torna a organit-
zar el seu espectacle Tenim 
nassos perquè grans i petits 
es diverteixin. Entrada gratu-
ïta.

dijous
16
F&T Fira de For-
mació Professional 
i Treball

LLOC: Fira de Lleida
HORA: 09.30 h
L’Ajuntament de Lleida, Fira 
de Lleida i la Generalitat de 
Catalunya organitzen la 9a 
F&T perquè els joves es pu-
guin informar sobre les sorti-
des dels cicles formatius. En-
trada gratuïta. 

27a sessió de les 
Tardes de ball per a 
la Gent Gran
LLOC: River Cafè
HORA: 17.30 h
Les sessions de ball, gratuïtes 
i adreçades especialment a la 
gent gran, tenen lloc tots els 
dijous d’abril a les 17.30 h de 
la tarda. En la penúltima ses-
sió, la del 23 d’abril, es farà el 
tradicional i popular concurs 
de ball.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat

DIVENDRES 10 d’ABRIL DE 2015 51



DIVENDRES 10 d’ABRIL DE 201552

Divergente: Insurgente
Tris i Cuatro són fugitius 
que tracten d’eludir la per-
secució del personatge in-
terpretat per Kate Winslet, 
la líder dels erudits. Tris 
pretén esbrinar què era el 
que la seva família va de-
fensar amb tant sacrifici. 
Turmentada per les deci-
sions del seu passat, però 
decidida a protegir els seus, 
Tris, amb l’ajuda de Cuatro, 
s’enfrontarà a un repte da-
rrere l’altre per desbloque-
jar la veritat del seu passat i 
el futur del seu món.

MAJÈSTIC Tàrrega
_La serie divergente: Insurgente 
(12)

dv. 22.30, ds. 18.00, 20.15, dg. 
16.00, 18.15, dll. 19.15
_El nuevo exótico Hotel Marigold 
(7)

dv. 22.30, ds. 20.20, 22.30 dg. 
18.20, 20.30, dll. 22.15
_Cenicienta (Apta)

ds. 18.15, dg. 16.15, dll. 19.15
_Fast & Furious 7 (12)

ds. 22.30, dg 20.40, dll. 22.15

AJUNTAMENT Balaguer
_Cenicienta (Apta)

ds. 17.30, 19.45 dg. 17.30, 19.45, 
dll. 22.00
_Selma (12)

ds. 22.00

ARMENGOL Bellpuig  
_El libro de la vida (Apta)

ds. 18.15, dg. 17.00
_El francotirador (16)

ds. 22.15, dg. 19.30, dll. 22.15

CASAL Agramunt  
_50 Sobras de Grey (18)

ds. 18.15, dg. 19.15, dll. 22.15
_No llores, vuela (7)

dg. 17.00

LA LIRA Tremp  
_Cenicienta (Apta)

dg. 17.30, 19.30, dll. 22.00

PARIS Solsona
 

_Perdiendo el Norte (7)

dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30, dll. 
22.15
_Fast & Furious (12)

ds. 18.30, dg. 17.15

EL CASAL Almacelles  
_Doraemon i les 1001 aventures 
(Apta)

dg. 17.00
_Ida (7)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_Perdiendo el Norte (7)

ds. 18.15, dg. 17.00
_La serie Divergente: Insurgente 
(12)

ds. 22.00, dg. 19.30, dl. 22.00

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Insurgente (12) 17.15-19.35-21.50-00.15 12.45-15.00-17.15-19.35-21.50 17.15-19.35-21.50  
ALPICAT La señal (12)  12.00-13.45  
ALPICAT Felices 140 (12) 15.30-17.25-19.20-21.15-23.10 15.30-17.25-19.20-21.15 15.30-17.25-19.20-21.15  
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  12.00-14.00  
ALPICAT Perdiendo el norte (7) 16.00-18.10-20.15-22.20-00.25 16.00-18.10-20.15-22.20 16.00-18.10-20.15-22.20  
ALPICAT La dama de oro (7) 15.55-18.00-20.05-22.10 11.45-13.50-15.55-18.00-20.05-22.10 15.55-18.00-20.05-22.10  
ALPICAT Puro vicio (16) 00.45   
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)  11.45-13.25-15.05  
ALPICAT El nuevo exótico Hotel Marigold (7) 16.45-19.05-21.30-23.50 16.45-19.05-21.30 16.45-19.05-21.30  
ALPICAT El libro de la vida (7) 15.45 12.15-14.00-15.45 15.45  
ALPICAT Cenicienta (Apta) 17.30-19.40 17.30-19.40 17.30-19.40  
ALPICAT Obsesión (16) 21.45-23.35 21.45 21.45  
ALPICAT El hombre más enfadado de Brooklyn (12) 00.50 12.15  
ALPICAT El último lobo (7) 16.10-18.20-20.30-22.40 13.55-16.10-18.20-20.30-22.40 16.10-18.20-20.30-22.40  
ALPICAT Annie (Apta)  11.30  
ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (Apta) 16.00-17.40 16.00-17.40 16.00-17.40  
ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 19.20-21.40-00.00 13.40-19.20-21.40 19.20-21.40  
ALPICAT Chappie (16) 18.50 12.10-14.20-18.50 18.50  
ALPICAT Kingsman: Servicio secreto (16) 16.30-21.00 16.30-21.00 16.30-21.00  
ALPICAT La conspiración de noviembre (18) 23.20   
ALPICAT Fast and Furios 7 (16) 17.00-19.35-22.10 11.40-14.20-17.00-19.35-22.10 17.00-19.35-22.10  
ALPICAT Fast and Furios 7 (16) 17.50-20.30-23.10 12.30-15.10-17.50-20.30 17.50-20.30  
ALPICAT Fast and Furios 7 (16) 16.00-18.40-21.20-00.00 13.20-16.00-18.40-21.20 16.00-18.40-21.20  
ALPICAT Cenicienta Apta) 16.20-18.30-20.40-22.50 12.00-14.10-16.20-18.30-20.40-22.50 16.20-18.30-20.40-22.501  
ALPICAT La mujer de negro: El ángel de la muerte (16) 00.50   
ALPICAT Mortdecai (12) 15.40-17.45-19.50-22.00-00.05 11.30-13.35-15.40-17.45-19.50-22.00 15.40-17.45-19.50-22.00  
ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (Apta) 18.35 11.30-15.00-18.35 18.35  
ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (CAT) (Apta) 16.50 13.15-16.50 16.50  
ALPICAT El francotirador (16) 20.20-22.35 20.20-22.35 20.20-22.35

LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00  
LAUREN La máscara del Faraón 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 16.30-18.30-20.30-22.20-00.20 16.30-18.30-20.30-22.20 16.30-18.30-20.30-22.20   
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 Museu 3: El secreto del Faraón 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10  
LAUREN El corredor del laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10

FUNATIC El capital humano (12) 15.00-18.30-20.25 15.00-18.30-20.25 15.00-18.30-20.25  
FUNATIC El capital humano (VOS) (12) 22.30 22.30 22.30  
FUNATIC Policía en Israel (VOS) (16) 16.45 16.45 16.45  
FUNATIC Pasolini (18) 15.00 15.00 15.00

FUNATIC Negociador (12) 16.20 16.20 16.20  
FUNATIC La historia de Marie Heurtin (7) 17.40 17.40 17.40  
FUNATIC Calabria (16) 19.15-22.30 19.15-22.30 19.15-22.30  
FUNATIC Mis hijos (12) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC The Guest (16) 16.45-20.55 16.45-20.55 16.45-20.55

FUNATIC Selma (12) 20.25 20.25 20.25  
FUNATIC Pride (7) 18.30-22.15 18.30-22.15 18.30-22.15  

PRINCIPAL Kingsman: Servicio secreto (16) 16.00 16.00 16.00  
PRINCIPAL El nuevo exótico Hotel Marigold (7) 18.15-20.30 18.15-20.30 18.15-20.30  
PRINCIPAL En tercera persona (12) 22.45 22.45 22.45  

RAMBLA Perdiendo el Norte (7) 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15  
RAMBLA 50 Sombras de Grey (18) 16.20-22.10 16.20-22.10 16.20-22.10  
RAMBLA Obsesión (16) 18.40-20.25 18.40-20.25 18.40-20.25  
RAMBLA Ex machina (12) 16.00-22.05 16.00-22.05 16.00-22.05  
RAMBLA No confíes en nadie (16) 18.00 18.00 18.00  
RAMBLA El francotirador 16) 19.40 19.40 19.40   
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El nuevo exótico Hotel 
Marigold 
La Sonny ha complert el 
seu somni, el qual li exi-
geix més temps del que 
té, tenint en compte que 

s’ha cassat amb l’amor 
de la seva vida, Sunaina. 
Sonny li ha posat l’ull a 
un immoble ara que la 
seva primera empresa, El 
Exótico Hotel Marigold 

per a Persones Majors i 
Encantadores, només té 
una habitació lliure, fet 
que planteja la dificultat 
d’allotjar els nouvinguts 
Guy i Lavinia.





Però com dimonis van fer
aquella pel·lícula? Part 1: 
‘Blade Runner’ de Mr. Scott
‘Blade Runner’ celebra els seus 33 anys tornant als nostres cinemes

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

El pas del temps no prova 
malament a tothom, i si no 
que l’hi diguin a Blade Run-
ner, que malgrat que no es 
va menjar ni una rosca en la 
taquilla del moment, els anys 
i el bon fer de la pirateria en 
VHS dels vuitanta van saber 
col·locar-la en el seu lloc, con-
vertint-la en tot un clàssic de 
culte de la història del cine.
M’estranya que encara exis-
teixi alguna ànima que no co-
negui l’argument d’aquesta 
obra mestra de Ridley Scott,  
així que em saltaré la part ar-
gumental per parlar de l’odis-
sea en què es va convertir la 
seva posada a punt i posterior 
rodatge.
Cap al 1968, la prolífica ment 
de Philip K. Dick donava a 
llum Do Androids Dream of 
Electric Sheep?, novel·la de 
ciència-ficció en la qual es 
basa el llibret de Blade Run-
ner. Una obra que parla sobre 
l’imprecís límit entre l’artifici-
al i el natural, així com de la 
decadència de la vida i la so-
cietat, i que no va passar de-
sapercebuda davant els ulls 
de Hollywood. Va ser el 1977 
quan el productor Michael 
Deely va comprar un llibret 
escrit pel guionista novell 
Hampton Fancher, que pos-
teriorment seria modificat de 

Cartell promocional de 
‘Blade Runner’, diri-
gida per Ridley Scott 
i protagonitzada per 
Harrison Ford.

La producció 
va ser una 

de les més dures 
de l’època

dalt a baix per David Peoples 
a petició d’Scott, una vegada 
se li havia encarregat la direc-
ció del projecte. Dangerous 
Days havia de ser el nom ori-
ginal del film, que va acabar 
convertint-se en el que tots ja 
coneixem, Blade Runner, en-
cara que van haver de pagar 
pel títol, ja que aquell nom no 
havia estat idea del bo de Rid-
ley, sinó que era el títol d’un 
guió escrit per William S. Bur-
roughs i que poc tenia a veu-
re amb la història que K. Dick 
havia creat. Aquell futur cru, 

brut i real, allunyat de tota 
utopia, amb el qual el di-

rector d’Alien somiava, 
estava cada vegada 
més prop de fer-se 
realitat. Solament 
quedava trobar el 
càsting apropiat i 
començar a rodar. 
No està de més co-

mentar que Harrison 
Ford no va ser, ni de 

lluny, la primera opció 
per encarnar Rick Deckard. 

Dustin Hoffman, Tommy Lee 
Jones, Jack Nicholson o Al 
Pacino van ser només alguns 
noms que van sonar abans 
que el de Han Solo, que, per 
cert, va arribar per recomana-
ció d’Steven Spielberg (Gràci-
es, Steven!).
Juntament amb l’expert en 

efectes especials Douglas 
Trumbull i el dissenyador de 
producció Syd Pixeu, Scott va 
invertir una quantitat enorme 
d’esforç a recrear una ciutat 
de Los Angeles futurista i con-
taminada. Gairebé 10 quilò-
metres de fibra òptica es van 
usar per il·luminar les fines-

tres de les maquetes que van 
construir per a l’ocasió i que 
doten la pel·lícula d’un realis-
me que no envelleix amb els 
anys. La resta ja va ser qüestió 
de llums, càmera i pluja, mol-
ta pluja, i sobretot llàgrimes. 
Aquestes dues últimes parau-
les podrien definir perfecta-
ment les llargues jornades de 
rodatge, que es van allargar 
fins als nou mesos. Un direc-
tor que no entenia els límits 
de l’exigència i el perfeccio-
nisme, ni tampoc els pressu-
postaris; un actor protagonis-
ta al qual no el convencia en 
absolut el guió i que odiava a 
la seva companya de càsting; 
així com la constant batalla 
entre els membres americans 
i els anglesos de l’equip, van 
convertir la producció de Bla-
de Runner en una de les més 
dures de l’època, en la qual, 
avui dia, qualsevol de nosal-
tres hauria matat per formar 
part.

OPiNiÓ
‘The Guest’, del genial Adam Wingard
No us enganyo si us dic que trobo bas-
tant complicat fer crítica d’estrenes, 
més que res perquè és una mica difícil 
veure-les abans que arribin a les sales 
(riures enllaunats). Per sort per a mi, i 
per desgràcia per a tots, existeixen pel-
lícules que, a pesar de comptar amb 
un llarg recorregut en sales de tot el 
món, encara triguen un temps a arribar 
al nostre país. Aquest és el cas de The 
Guest, una producció nord-americana 
que vaig tenir la sort de gaudir durant 
la passada edició del Festival de Sitges. 

Un excel·lent Dan Stevens interpreta 
David, un soldat de la marina que deci-
deix visitar la família Peterson després 
de tornar de la guerra d’Afganistan, 
per compartir amb ells el sentiment de 
dol per la mort del seu fill, Caleb. A poc 
a poc, David es va guanyant l’estima 
de tots els membres de la família, fins 
que un d’ells comença a sospitar que 
l’hoste potser no sigui qui diu ser. Una 
genial i divertidíssima pel·lícula d’acció 
del director de You are next que no et 
pots perdre.

Dani Martínez realitzador

7è
art
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Bob Odenkirk y David Cross , junts en 
una nova sèrie de comèdia de Netflix

 D. M.

www.7accents.cat

El canal nord-americà de te-
levisió sota demanda Netflix 
acaba de donar llum verda 
a la producció dels quatre 
primers episodis d’una nova 
sèrie de ficció que prota-
gonitzaran els actors Bob 
Odenkirk (Better Call Saul) i 
David Cross (Arrested Deve-
lopment).

La nova comèdia, titulada 
With Bob and David, mos-
trarà dos homes que han 
estat donats de baixa de la 
Marina i que tornen al seu 
país per dedicar-se al que 
més els agrada, fer comè-
dia. A més de protagonitzar 
la sèrie, Odenkirk i Cross són 
guionistes i productors exe-
cutius de la mateixa. Si tot 
va bé, la sèrie podria veure 
la llum durant el 2016.

Els actors Bob Odenkirk i David Cross, en un 
cartell promocional de ‘Mr. Show’.

7accents.cat

David Lynch abandona la
mítica sèrie ‘Twin Peaks’

Imatge del director de cinema David Lynch, creador al costat de Mark Frost 
de la reeixida sèrie ‘Twin Peaks’, emesa a principis dels noranta.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Trista notícia que ens arriba 
des de la terra de les hambur-
gueses. David Lynch abando-
na el projecte de resurrecció 
de Twin Peaks. Així ho con-
firmava el propi director a 
través del seu compte oficial 
de Twitter. Després d’un any 
i quatre mesos de negociaci-
ons, l’extravertit personatge 
del món del cinema no tor-
narà a posar-se darrere de les 
càmeres que ja es morien de 
ganes per retratar, una vega-

da més, els habitants del mis-
teriós poble fictici del nord 
dels Estats Units.
Ja ens fèiem ressò fa sola-
ment unes setmanes de la 
problemàtica sorgida entre 
Lynch i Showtime, canal de 
televisió amb el qual va arri-
bar a un acord per emetre la 
nova temporada de la sèrie a 
partir de 2016. Pel que sem-
bla, l’abandó del director es 
produeix després de no acon-
seguir que Showtime li pro-
porcionés els diners que con-
siderava necessaris per treure 
endavant la sèrie de la forma 

que ell considerava correc-
ta. El director de Mulholland 
Drive es va posar en contacte 
amb els actors del drama per 
informar-los que no tornaria 
a dirigir-los. No obstant això 
Twin Peaks continua, i el seu 
guió vindrà signat per Lynch i 
Frost.
Per la seva banda, Showti-
me ja s’ha pronunciat sobre 
aquest tema, mostrant la seva 
tristesa per la marxa del rea-
litzador i una forta voluntat de 
buscar solucions per fer que 
torni. Un moment dur per al 
món de les sèries.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Teranyines socials
Fa dies que visc amb la cançone-
ta darrere l’orella: “ja és hora que 
et compris un mòbil amb What-
sApp!”. Jo no és que m’hi negui: 
senzillament em fa mandra. Em 
fa mandra la transacció, el dring 
dels missatgets, les molestes 
emoticones i tota la sacarina que 
encoixina les xarxes socials. A la 
millor per peresa, a la millor per 
malfiança, sempre m’he mirat 
amb mals ulls qualsevol empresa 
que s’executi i s’entengui amb 

més dificultat de la natural: des 
d’aixecar una piràmide fins a tei-
xir una xarxa virtual. Penso que 
al darrere s’hi amaga un esperit 
megalòman que no tindrà escrú-
pols d’esclavitzar el proïsme. I 
accepto que si la humanitat fos 
feta d’individus com jo, encara 
viuríem en coves, dormiríem en 
jaços de palla i moriríem d’un mal 
de ventre. El que ja no tinc tan 
clar és si això és cap problema. 
Hi ha qui em diu que els danys 

del progrés –
a c c i d e n t s 
d ’ a v i ó , 
Txernòbil , 
H i r o s h i -
ma...– són 
col·laterals 
als seus be-
neficis –la Ca-
pella Sixtina, la de-
mocràcia, la penicil·lina... Potser 
és veritat. Però també pot ser 
que sigui al revés. 

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

Anna Martínez
A través del ‘coaching’ i dels processos neurolingüístics, l’Anna crea la figura de l’’emotional trainer’ 
i s’especialitza en el ‘coaching’ de l’estilisme per ajudar les persones a trobar-se a elles mateixes

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

1. Què és una emotional trainer?
És un nom que me l’he posat jo 
perquè no em volia encasellar ni 
etiquetar a treballar només amb 
el coaching o amb la programació 
neurolingüística. Com que treba-
llo molt les emocions, vaig pensar 
que aquest nom s’esqueia a tot el 
que puc oferir.  És més, una de les 
meves lluites consisteix en això, a 
evitar les etiquetes.  

2. Com poden arribar a fer mal 
les etiquetes?
Si te les creus, molt. Hem de qües-
tionar-nos les etiquetes que ens 
han anat imposant perquè no ens 
deixen obrir noves possibilitats i 
veure el món de forma diferent. 
Precisament, en les meves sessions 
el que fem és obrir possibilitats 
perquè vegis que un problema no 
ha de ser d’una manera i que una 
realitat no és sempre la mateixa, 

sinó que pren forma de la 
manera que cadascú la 
veu.  

3. Quines són les ei-
nes que utilitzes en 
les teves sessions?
Com a base faig 
servir un procés 
de coaching, on 
la persona que 
ve és 
perquè 
v o l 
c a n -
viar el 
s e u 
estat 
a c -
t u a l . 
T r e -
b a l l o 
a m b 
m o l t e s 
eines de 
programa-
ció neurolin-

güística, on canviem 
les paraules perquè 
canviïn també els 
pensaments, can-
viant així el nostre 

comportament. 

4. En què con-
sisteix el coac-
hing de l’estilis-

me?
I n tento 
a c o m -
panyar 
p e r -
s o n e s 

pe rquè 
t r o b i n 
el seu 
object iu 
en el seu 
a s p e c t e 

físic, on 
elles triïn i 

això les mo-
tivi a con-

tinuar. Tot 

parteix d’un jo interior que permet 
anar amb autenticitat per la vida 
triant qui vull ser i com. Busco la 
seva identitat i les ajudo a que 
descobreixin les seves habilitats 
i punts forts per potenciar-les i a 
que no es deixin portar per les mo-
des passatgeres. 

5. Amb els temps que corren, 
tots necessitem un personal trai-
ner?
Només puc dir que jo he volgut ser 
el que a mi m’hagués agradat tenir 
al costat. 

6. Quins són els cinc consells 
que hem de seguir per sentir-nos 
bé amb nosaltres mateixos?
No sé mai el que una persona pen-
sa, perquè és diferent de mi, però 
crec que tens els recursos sufici-
ents per sortir-te del conflicte. Et 
diria que per ser feliç, en el meu 
cas, fossis autèntic, visquis com 
vols viure, sigues sincer amb tu ma-
teix i aprèn cada dia.
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