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editorial
Si el català és LAPAO, el castellà és LEMPAC
Si quan parlem a Fraga ho fem 
en LAPAO i no en català, per 
equivalència si conversem a Ma-
drid no ho fem en castellà ni en 
espanyol, ho fem en LEMPAC 
(Lengua Madrileña Propia del 
Area Central).
Així és, vivim dins un Estat on 
Aragó ha rebatejat el català de 
la Franja com LAPAO, acrònim 
de Lengua Aragonesa Propia 
del Area Oriental. Tota una de-
nominació funcionarial, contrà-

ria a tot ús, costum o dictamen 
lingüístic, una paraulota, tot 
abans que pronunciar el mot 
prohibit: català. Imaginem què 
succeiria si el Parlament català, 
emulant l’aragonès, definís el 
castellà parlat a Catalunya com 
LEMPAC. 
Això no passarà, n’estem con-
vençuts. Per damunt d’opinions, 
el poble català demostra nor-
malment un respecte molt su-
perior al que rep més enllà de la 

frontera, allà on es parla el LA-
PAO i després el LEMPAC    
Quina manera de seduir els ca-
talans és aquesta si ens volen 
tenir dins l’Estat espanyol? Cer-
cant un nom absurd de buròcra-
tes per tal de no dir-li català a 
la llengua que usem plegats? 
Més aviat sembla la estratègia 
d’algú que vol expulsar-nos del 
seu reialme: arribant a treure-li 
el nom a la llengua pròpia. No 
creiem que a Europa existeixin 

gaires casos de desconsideració 
similars a patrimonis humans.
El català és una llengua romàni-
ca, és clar. Però és més que això, 
és la llengua del Tirant lo Blanc, 
d’Ausiàs March, i de Josep Pla i 
Mercè Rodoreda. De Verdaguer 
i Guimerà.  Idioma d’autors uni-
versals i nexe definidor d’un po-
ble que, malgrat que no se li ac-
cepti ni el nom a la seva llengua, 
avança rere un somni i ara ja no 
té aturador.

Codi de (4) barres
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A falta d’aconseguir 
els últims avals per 
presentar-se a les 
eleccions municipals 
de Lleida, el Comú 

 LAIA 
DOLCET

 LLEIDA
www.7accents.cat

El Comú de Lleida no és un 
partit polític com a tal sinó 
que es tracta d’una agrupa-
ció d’electors. Un conjunt de 
ciutadans que han decidit as-
sociar-se temporalment amb 
l’objectiu de presentar candi-
datura a les eleccions munici-
pals del 24 de maig. Segons 
els seus propis integrants, 
neix d’una necessitat gestada 
en diverses èpoques. De fet, 
els seus inicis els trobem ar-
ran del sorgiment de diversos 
moviments socials després de 
les acampades del 15-M, re-
ivindicacions creades amb la 

neix com una 
agrupació d’electors 
que s’alia per 
canviar la manera de 
fer política a la 
Paeria, millorar la 
gestió i “solucionar 
una urgència social”
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Per 
presentar-se a 
les eleccions 

necessiten 
1.500 avals

voluntat de capgirar la situa-
ció econòmica i social, que es 
qualifica d’insostenible. Se-
gons explica Sergio Talamon-
te, segon de la llista, “la idea 
era que s’havia de fer alguna 
cosa més que simples protes-
tes al carrer, volíem aconse-
guir una incidència real”. Un 
primer intent és la creació de 

Sinèrgia Popular, un projecte 
que, després de set o vuit as-
semblees, no fructifica. 
Més endavant, el projecte 
torna a agafar embranzida 
a nivell municipal, sobretot 
amb la proximitat de les 

eleccions, per aconseguir 
un canvi polític: “S’intuïa que 

la gestió municipal no era cor-
recta” i “hi havia una espècie 
de ‘podridura’ després de 
tants anys de govern mono-
color”, apunta Talamonte. 
Carlos González, que encap-
çala la llista electoral,  cons-
tata que a Lleida en els an-
teriors comicis va guanyar 
l’abstenció, un fet “imperdo-
nable”. “Volem que guanyi 
almenys la gent implicada” i 
“tots junts anirem millor”. Tot 
i això, la unitat d’esquerres de 

la qual volien fer gala no ha 
estat possible. 

Desunió
El Comú  de Lleida prete-
nia unir el màxim nombre de 
candidatures sota un únic ai-
xopluc per tenir més força 
de cara a les eleccions muni-
cipals. Tot i això, després de 
l’organització d’una taula de 
partits i de diverses troba-
des en un espai d’any i mig, 
les negociacions no arriben a 
bon port. 
Segons Laura Bergés, “el 
plantejament inicial va ser par-
lar amb tots els grups situats 
a l’esquerra del PSC”. però hi 
va haver diversos punts que 
van fer tirar enrere algunes 
de les formacions: “La fórmu-
la d’agrupació d’electors no 

agradava perquè, en perdre 
la marca, podia fer perdre 
quota de poder a la Diputa-
ció i als consells comarcals”. 
A més, partits com la CUP, 
ara integrada dins Crida per 
Lleida, “no volia formar part 
de cap agrupació que hagués 
participat en governs anteri-
ors, i això excloïa qualsevol 
col·laboració amb ICV i ERC”. 
Bergés ho resumeix afirmant 
que “moltes de les formaci-
ons van supeditar l’estratègia 
a Lleida a les estratègies a 
nivell nacional”. A més, Tala-
monte remarca que, tot i que 
hi ha coincidències “pràcti-
cament hologràfiques” amb 
el programa, no hi ha hagut 
voluntat d’anar junts per inte-
ressos i “és decebedor i una 
irresponsabilitat”. “El nostre 

objectiu no era presentar can-
didatura, sinó anar junts”. De 
fet, “volíem tal confluència 
que fins i tot els vam plantejar 
que si s’unien, nosaltres mar-
xàvem”.  
 
Avals
La llei electoral només per-
met que una candidatura ciu-
tadana, al marge de les sigles 
de partits, es pugui presentar 
a Lleida si aconsegueix 1.500 
avals en tot just vint dies. Una 
fita que l’agrupació d’electors 
del Comú intenta aconseguir, 
mitjançant la disposició de 
taules informatives als car-
rers de la ciutat i el contacte 
directe amb la ciutadania des 
del dia 1 d’abril.  L’objectiu 
és arribar als 2.000 avaladors; 
persones amb dret a vot a la 

Apostant per un 
projecte Comú
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“Volem 
guanyar per 
intervenir 

una urgència 
social”

Al voltant 
del 10% dels 

avals que 
recullen no 
són vàlids

ciutat que, amb la seva signa-
tura acompanyada de la còpia 
del DNI, donen suport a que 
la candidatura es pugui pre-
sentar a les eleccions.   
Tot i això, “és un procés lent 
i costós”, ja que “molta gent 
desconeix qui som”, afirma 
Demelsa Mateos. D’altra ban-
da, cal tenir en compte que 
al voltant del 10% d’aquests 
avals no són vàlids. Així ma-
teix, entre d’altres dificultats 
que es troben hi ha la buro-
cràcia. “Estem muntant un 
partit ad hoc per aquestes 
eleccions municipals, i això no 
és gens fàcil”. Des del gener 
han aconseguit més de 2.000 
adhesions al projecte i es-
tan a punt d’assolir els avals 
necessaris (en el tancament 
d’aquesta edició els en falta-
va un centenar per arribar a la 
xifra).

Objectiu
L’objectiu que es plantegen 
és ambiciós: “Volem guanyar 
les eleccions per intervenir 
una urgència social que s’ha 
de solucionar, que la ciutat 
desperti i que les enques-
tes electorals ens incloguin 
a tots”. Allò important, re-
marquen, és la participació 
ciutadana: “No volem un xec 
en blanc cada quatre anys, el 
Comú de Lleida neix sobre les 
bases d’una democràcia par-
ticipativa i no representativa”. 
Volem fer els pressupostos el 
màxim de participatius pos-
sible. No haver de fer front 
a pressupostos imprevistos. 
Què entenem per democrà-
cia? Hi ha la democràcia par-
ticipativa i la representativa i 
ells, més que representants, 
són governants amb el permís 
de la ciutadania. 

Pressupost
Com a projecte ciutadà, “no 
hi ha una estructura al darrera 
que ens doni suport”. De fet, 
afirmen, “desconeixem el que 
es gasten la resta d’agrupaci-
ons”, però “si no comptes 
el temps, les fotocòpies (uns 
400 euros) i els cafès, no ens 
hem gastat res”. Per portar a 
terme la campanya disposen 
d’un pressupost d’una mica 
més de 900 euros.

Programa
El programa del Comú par-
teix, segons afirmen els seus 
integrants, del compromís 
amb les persones que ho es-
tan passant pitjor, per donar 
resposta a les reivindicacions 
de la taula del tercer sector 
i canviar la manera de gesti-
onar i invertir els diners mu-

nicipals: “No és normal, per 
exemple, que les despeses 
en seguretat social dels fun-
cionaris es comptabilitzin a la 
partida pressupostària com a 
acció social”, apunten. I retre-
uen: “L’equip de govern apli-
ca polítiques liberals pures i 
dures”. 
A més, “volem fomentar les 
polítiques de participació i 
portar la llei de la transparèn-
cia al límit” ja que ara “hi ha 
una opacitat total”, apunta 
el cap de llista. “Hem de sa-
ber les persones, amb noms 
i cognoms, a les quals se’ls 
ha regalat una corbata i un 
fulard. De res serveix que la 
senyora Montse Mínguez, re-

gidora d’Economia, ens digui 
que existeix un Excel amb les 
dades si no hi podem accedir 
i descarregar-nos la informa-
ció”.  

Tot i això, aclareix Laura Ber-
gés, “és difícil comprometre’s 
a baixar els impostos sense 
saber les despeses corrents 
que té actualment l’Ajunta-

ment”.  Com a propostes, “ti-
rarem endavant una auditoria 
pròpia i una altra de ciutada-
na, auditant totes les clàusu-
les dels contractes i un segui-
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D’esquerra a 
dreta, Demelsa 
Mateos, Carlos 
González, Sergio 
Talamonte i Laura 
Bergés.
Foto: C. Bonfill

ment dels mateixos”. També 
proposen fer una auditoria 
sobre el deute de la Paeria ja 
que creuen que el consistori 
lleidatà passa de llarg el que 
marca la llei d’estabilitat pres-
supostària.  “Si aflora el deute 
que estem convençuts que 
està ocult, l’Ajuntament hau-
ria de ser intervingut”, però 
“fins que no realitzem una 
auditoria no sabrem el que 
podem fer”. 

Remunicipalitzar serveis
Un altre dels punts clau que 
pretenen canviar si entren a la 
Paeria és la remunicipalització 
d’alguns dels serveis bàsics: 
“Podem rebaixar costos si 
remunicipalitzem serveis com 
l’aigua  (que es va aprovar la 
pròrroga de la concessió sen-
se cap tipus de debat al Ple), 
el transport, l’enllumenat o 
els radars a la ciutat. Està de-
mostrat que quan s’ha remu-
nicipalitzat serveis hi ha hagut 
un estalvi important i, fins i 
tot, una millora dels serveis” 
i “l’Ajuntament es pot cons-
tituir com a subministrador i 
d’aquesta manera no es mer-
cantilitzen els serveis i canvi-
es el concepte”.  En aquest 

sentit, apunten, “l’alcalde 
Ros i el d’abans (Antoni Siu-
rana) s’han venut Lleida”. A 
més, critiquen una altra de les 
gestions més controvertides 
d’aquesta última legislatura: 
la implantació dels radars. “És 
impensable que es faci nego-
ci amb la seguretat de 
la ciutat”, remar-
quen. 

Sense oposi-
ció
Davant de 
l’allau de 
c r í t i q u e s 
sobre el seu 
c o m p o r t a -
ment comba-
tiu, surten a la de-

fensa exposant que “no anem 
contra la persona de Ros, cri-
tiquem la gestió que el go-
vern municipal ha fet dels di-
ners públics”. Una crítica que 
potser s’ha deixat veure més 
fora que dins de la Paeria. 
En aquesta línia, els integrants 

del Comú de Llei-
da coincideixen 

que fa temps 
que no hi ha 
oposició a 
l ’A junta -
ment de 
L l e i d a ; 
una tasca 
que su-

bratllen im-
prescindible 

per poder fisca-

litzar les despeses municipals.  
D’altra banda, en el cas del 
conflicte entre Àngel Ros i 
Marta Camps, que ha desem-
bocat amb ambdós investi-
gacions de Fiscalia Anticor-
rupció i de l’Oficina Antifrau, 
Talamonte argumenta que la 
picabaralla forma part del seu 
joc i ha servit a l’alcalde per 
reforçar la figura de víctima”. 
Tot i això, afirmen, “la ciuta-
dania està començant a veure 
com li cau l’aurèola de bon 

Un dels 
objectius:

tornar a
municipalitzar 

els serveis 
bàsics

polític i bon gestor”. 

Estratègia
En el cas que aconseguei-
xin representació municipal i 
entrin a la Paeria, la voluntat 
dels integrants del Comú és 
continuar sumant. 
Ara bé, recorden que des 
d’un inici el seu projecte és 
assembleari i que totes les 
decisions que prenguin les 
decidiran conjuntament mit-
jançant la via del consens 
durant les assemblees periò-
diques del partit; juntes que 
recorden que, des de l’inici 
del projecte, resten obertes a 
tota la ciutadania. 
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La 
revolució 

de les 
escoles
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La 
revolució 

de les 
escoles

Treballar per projectes, flexibilitat i 
aprenentatge autònom en comptes 
d’exàmens, llibres i classes magistrals. 
El col·legi Claver, així com set centres 
jesuïtes més, imparteix aquest 
projecte revolucionari que ha 
transformat el centre educatiu



Les emocions, el 
valor educatiu de 

l’escola Ciutat Jardí
Segons les puntuacions en lectura de PISA als 15 anys els fills de 

pares amb estudis universitaris a Espanya està molt per sota dels seus 
iguals d’Alemanya, per no dir de Finlàndia. Atès aquest “desprestigi”, 
els docents intenten capgirar la situació introduint nous mètodes edu-
catius. Si el Claver destaca per treballar amb projectes, l’escola Ciutat 

Jardí, per fer-ho amb emocions. Utilitzant el mètode Montessori, el 
centre està dividit per ambients, on els nens poden expressar i treballar 
de forma pràctica i lúdica els continguts. La col·laboració és el pilar de 
l’ensenyament, no hi ha distinció entre mestre i alumne. El professor 
és vist com un guia que acompanya l’alumnat, per això els docents 

no tenen taula. El material utilitzat és fabricat per l’equip docent 
i és considerat per l’alumnat com un regal, perquè els nens 
valorin els objectes i l’educació no sigui una obligació. Els 
càstigs no existeixen, opinen que els problemes se solu-

cionen parlant i arribant a un acord. 
El problema que tenen, però és que no hi ha 

cap centre de secundària, fins al mo-
ment, que garanteixi la continua-

ció d’aquests estudis. 
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Sempre s’ha dit que el groc 
és el color dels llunàtics, dels 
bojos. Les males llengües fan 
que ens creiem abans els ru-
mors que la veritat, però la 
real, la contrastada. En reali-
tat el color groc està associ-
at a la calor, a l’optimisme i a 
la diversió. L’aura lluminosa 
del groc evoca saviesa, intel-
ligència i imaginació. Tres 
valors que donen color a les 
noves aules i nom al nou pro-
jecte educatiu en què està 
immers el col·legi Claver i que 
duen a terme els alumnes de 
P-3, cinquè de primària i pri-
mer d’ESO i que s’ampliarà 
progressivament a la resta de 
cursos. L’objectiu: l’any 2020.   
El nom del projecte: Horitzó 
2020.
Les assignatures, els exàmens 
i el timbre que marca l’hora 
del patí són substituïts per 
projectes, avaluacions 
continuades i fle-
xibilitat horària. 
Els alumnes 
treballen en 
grups en es-
pais oberts, 
d i nàm ic s , 
plens de 
color i amb 
grans fines-
trons. La taula 
del professor 
ha desaparegut i 
les taules dels alumnes 
són potes amb rodes per 
moure’s per l’aula. La 
tradicional pissarra de 
guix deixa pas a una 
pissarra interactiva i 
l’estoig i la llibreta 
van acompanyats 
d’un ordenador 
portàtil o una taule-
ta interactiva. Fins 
a seixanta alumnes 
poden ocupar una 
aula d’estudi, però 
en comptes d’un 
docent n’hi ha tres. 
Dividits per grups de 
menys de vint perso-
nes, estudien català 
i socials a través d’un 
treball sobre els íbers i 
naturals amb un jardí verti-
cal. Les poques parets que hi 
ha són verdes, roses, blaves i 
vermelles, el terra és de color 
groc i a cada classe hi ha una 
grada; inclús els alumnes de 
P-3 tenen un amfiteatre que 

es converteix en un dels ex-
trems en un tobogan. Benvin-
guts a l’era dels col·legis jesu-
ïtes del segle XXI.
“No hem inventat res”, insis-
teix a explicar el director del 
col·legi Claver, Javier Puyol. 
Tampoc es tracta d’un nou 
model educatiu sense fona-
ments; docents, pares i alum-
nes porten cinc anys ideant 
aquest model educatiu ins-
taurat a les vuit escoles jesu-
ïtes de Catalunya. Tot i que 
només porten set mesos im-
mersos, i és una experiència 
pilot, tota la comunitat el va-
lora positivament. “Els alum-
nes aprenen treballant, col-
laborant entre ells”, comenta 
Puyol. És el que ara s’ano-
mena el learning by doing, 
(l’aprendre fent), on l’educa-
ció gira entorn l’alumne. 

Més color a les aules
El projecte Horitzó 2020 va 
començar el curs 2012-13, 
després que els docents es 
preguntessin si amb el sis-
tema educatiu tradicional 
arribarien a complir la seva 

missió, que és la de 
“formar persones 

dins de la seva 
llibertat”. La 

r e s p o s t a 
va ser no i 
per aquest 
motiu 

van decidir transformar de 
forma profunda l’educació, 
activant un procés participatiu 
que va generar fins a 45.000 
idees d’alumnes, pares i ma-
res, professors i assessors. En 
elles els alumnes demanaven 
més color a les aules perquè 
fossin més alegres i on els 
seus treballs poguessin ser 
exposats. Per aquest motiu, 
ara el Claver es troba en una 
etapa de mutació. Les classes 
tradicionals amb terres de co-
lor gris conviuen amb els nous 
espais de colors, perquè Ho-
ritzó 2020 “no és només una 
transformació del treball i de 
l’aprenentatge, sinó també 
de l’espai i de la gestió estruc-
tural”, confirma el director de 
l’escola. El nou model educa-
tiu transforma les etapes edu-
catives tradicionals (infantil, 
primària i secundària) en dos 
nous models, el Model Peda-
gògic Infantil (MOPI) que en-
globa P-3 i P-4 i la Nova Eta-
pa Intermèdia (NEI) que va de 
cinquè de primària a segon 
de l’ESO. El col·legi Claver 

Grups de 
seixanta 

alumnes amb 
tres mestres a 

l’aula

es diferència 
de les set es-

coles jesuïtes 
de Barcelona per 

ser l’única que im-
parteix els dos nous 

models alhora. 

Les matemàtiques i l’an-
glès continuen fixes
Tot i la gran llibertat i flexi-
bilitat que existeix, hi ha as-

A la part superior, 
les aules de primer 
d’ESO i, a la dreta, 
l’aula de P-3 ,que 
inclou un tobogan.
Fotos: Ares Valdés



Els alumnes 
aprenent fent, 

col·laborant 
i descobrint 

entre ells

A l’esquerra, l’aula de 
P-3 i, a la part inferior, 
el director del col·legi 
Claver, Javier Puyol.
Fotos: Ares Valdés
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signatures que es continuen 
impartint. Anglès, alemany, 
matemàtiques, música i edu-
cació física continuen tenint 
el seu espai assignat. Però el 
soroll continua sent freqüent 
a les aules. Un altre tret carac-
terístic és aquest, la falta de 
silenci. “Els alumnes treballen 
en equip i, per tant, necessiten 
parlar”, comenta Puyol men-
tre visitem una aula de P-3, 
la més psicodèlica de totes, 
on uns nens aprenent anglès 
asseguts a terra, mentre uns 
altres miren un vídeo en una 
mena d’amfiteatre, tots ells 
sense distreure’s. Entrem en 

Com la resta 
d’escoles 

jesuïtes, el 
Claver està 
en mutació

una altra aula, aquesta, però, 
silenciosa, la de cinquè de 
primària. Es troben immersos 
en la classe de lectura. “Des 
que hem començat el curs 
he llegit deu llibres”, explica 
una de les estudiants. La seva 
companya, una apassionada 
de la lectura, n’ha arribat a 
devorar una quarantena. Amb 
aquest projecte transversal es 
pretén potenciar el gust per 
la lectura, donant llibertat als 
estudiants perquè llegeixin 
el que vulguin. “Després de 
llegir-los fem un resum i una 
fitxa de recomanació perquè 
la resta d’alumnes elegeixin 

e l llibre que 
he triat jo”, comenta la 

primera nena. 
Però tant les classes inno-

vadores com les tradicionals-
tenen un element en comú 
penjat a la paret, la creu de 
Jesucrist.  No podem oblidar 
que són escoles jesuïtes, però 
així com el Papa Francesc, 
destaquen per les seves ide-
es innovadores. El dia, però, 
no comença i acaba amb una 
pregària, sinó amb un plante-
jament d’objectius de dia i de 
setmana. “Dediquen deu o 
vint minuts en començar per 
plantejar els objectius del dia, 
buscant així la seva interiori-
tat, i en acabar tornen a reu-
nir-se plegats per valorar com 
ha anat la jornada i veure si 
han complert totes les expec-
tatives”, explica el director.

Avaluació continuada
Com es posa nota a tot això? 
Els exàmens han desapare-
gut, però es continuen fent 
algunes proves que ajuden a 
donar una nota estimada de 
la qualificació final. Tot i així, 
s’opta per avaluar l’alum-
ne de forma diària a partir 
dels treballs individuals i col-
lectius. “De cada projecte, 
després els docents extra-
iem una nota de cada assig-
natura, ja que hem de seguir 
amb el format numèric per-
què ho marca la Generalitat”, 
comenta Puyol. Per aquest 
motiu, els pares reben cada 
trimestre dos tipus de notes, 
la tradicional amb una qualifi-
cació numèrica i la pertanyent 
al projecte Horitzó 2020, que 
avalua la competència co-
municativa, la matemàtica, 
la del coneixement i la d’in-
teracció amb el món, la cul-
tura i artística, la d’aprendre 
a aprendre, la d’autonomia i 
iniciativa personal, la digital i 
social i ciutadana, totes elles 
representades amb bateries 
de telèfon mòbil. Perquè si al-
guna cosa ens diferència a tu 
i a mi d’aquests joves del se-
gle XXI és la vinculació amb la 
tecnologia. El món no s’atura 
i l’educació, tampoc. 
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Pneumàtics 
amb dues 

vides

7x7
d’interès

Els pneumàtics 
recautxutats estan 
guanyant força, 
sobretot en el sector
del transport, ja que 
suposen un gran 
estalvi econòmic 
en relació amb els 
neumàtics nous i 
aporten una 
seguretat elevada
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Els pneumàtics poden tenir 
una segona vida. La indús-
tria del pneumàtic recautxu-
tat està en alça i a Espanya 
s’està fent un lloc important. 
El factor més important que 
ha provocat aquesta situació 
és l’actual crisi econòmic del 
país, la qual afecta especial-
ment el sector del transport, 
on més es fan servir aquest 
tipus de rodes.
La manera més ràpida que 
tenen les empreses per re-
duir els costos és reciclant el 
pneumàtic nou que ha arri-
bat a la fi de la seva primera 
vida. Així doncs, aquests te-
nen una segona oportunitat. 
“Es guanya una segona vida 
i s’aconsegueix baixar el cost 
per quilòmetre de cada pneu-
màtic”, argument el gerent 
de Neumáticos Tello, Jesús 
Tello, empresa que es dedica 
al recautxutament.
En aquest sentit, les xifres par-
len per si mateixes en temes 
d’estalvi. De fet, en quant a 
cost econòmic, un transpor-
tista es pot arribar a estalvi-
ar fins a un 50% del preu del 
pneumàtic, un altre fet que 
demostrà el perquè de l’èxit 
d’aquesta indústria que fa 

molts anys que funciona però 
que ha tingut una embranzi-
da en els darrers temps que 
ha arribat a sorprendre molta 
gent.
Així doncs, les dades mos-
tren una realitat evident. Es-
panya genera cada any més 
de 300.000 tones de pneu-
màtics que estan fora d’ús, 
segons exposa la Federación 
Española de la Recuperación 
y Reciclaje (FER). D’aquesta 
quantitat, un 30% és utilit-
zat com a combustible en els 
forns de les plantes cimen-
teres, un 50% es recicla, 
un 8% es reutilitza 
directament i un 
12% es reuti-
litza després 
de ser re-
cautxutat. 
A q u e s t 
fet és 
deu al Re-
ial Decret 
1619/2005, 
que diu que 
el productor del 
p n e u m à t i c 
se n’ha de 
fer càrrec 
quan es 
c o n v e r -
teix en re-
sidu. Cal 
dir que si 
el  pneumà-
tic no és apte 
per a la seva re-

utilització pot reciclar-se per 
altres utilitzacions diverses, 
com paviments de parcs in-
fantils i en les partícules que 
es poden veure en els camps 
de futbol de gespa artificial.

La seguretat, primordial
Quan un pneumàtic té la seva 
banda de rodadora desgas-
tada, si la seva carcassa està 
en bones condicions i supera 
els corresponents controls de 
qualitat necessaris, s’elimina 
el dibuix completament mit-
jançant un procés que s’ano-

mena raspat i després es 
posa una nova ban-

da de rodadora 
a través d’un 

altre procés 
que es diu 
v u l c a n i t -
zat. “Avui 
en dia, el 
pneumàtic 

recautxutat 
no és com 

l’antic, que te-
nia problemes 

d’adhesió o, fins 
i tot, de verifi-
cació”, argu-
menta Tello.
Així, avui en 
dia prima la 
seguretat i 

l’eficàcia per 
damunt de la 

resta de factors 
i d’això han pres 

Cada any hi 
ha 300.000 

tones de 
pneumàtics 

fora d’ús

L’estalvi pot 
arribar a ser 

d’un 50% 
del preu del 
pneumàtic



En el procés de 
recautxutar un 
pneumàtic, cada 
pas és treballat al 
mil·límetre.
Fotos: Dani Mar-
tínez

DIVENDRES 17 d’ABRIL DE 201514

consciència els 
usuaris. De fet, Tello 
admet que “un pneumà-
tic recautxutat pot tenir un 
10% menys de seguretat en 
relació amb un completament 
nou, perquè és una roda uti-
litzada i ha de fer una vida 
més. Pot tenir alguna incidèn-
cia, però sí que és cert que els 
pneumàtics nous també po-
den patir algun contratemps 
no previst”. Com a mostra, 
apunta que “nosaltres estem 
amb unes incidències al 0,2%, 
gairebé com un pneumàtic 
nou on el fabricant té el seu 
corresponent marge de re-
clamació, encara que sempre 
està present el factor sorpre-
sa”. Malgrat tot, les rodes 
que tenen una segona vida 
són utilitzades en vehicles pe-
sats, com els camions, ja que 
és on més es nota l’estalvi de 
material davant la fabricació 
de neumàtics nou. Tot i així, a 
Espanya es recautxuten neu-
màtics de turismes, tot-ter-
renys i dels citats de camions.

Encara queda un llarg camí
És evident que el nombre 
de pneumàtics recautxutats 
al territori espanyol és cada 
més gran. Aquest creixement, 
comparant les dades, va en 
paral·lel a la recuperació que 
està tenint el sector de l’au-
tomòbil, tant de turismes com 
de vehicles industrials. A més, 
les principals marques del 
sector, com Goodyear, Con-
tinental i Bridgestone també 
estan apostant fort pels pneu-
màtics recautxutats. “La gent, 

A Europa està 
generalitzat 

l’ús de 
pneumàtics 
recautxutats

Les principals 
marques 

també
aposten pels 
recautxutats

buscant l’estalvi, ha compro-
vat que el recautxutat és fi-
able. Per la seva banda, les 
marques també estan veient 
l’increment del recautxutat i 
que és un sector que no po-
den deixar escapar. Per això, 
tots estan lluitant per acon-
seguir aquest tros de pastís“, 
diu el gerent de Neumáticos 
Tello, que és una franquícia 
de Bridgestone, fabricant així 
per a la marca de pneumàtics 
sota les seves especificacions 
i controls, a més de recautxu-
tar la resta de marques.
Però a Espanya encara que-
da un llarg camí per fer amb 
l’objectiu d’igualar-se a la 
resta d’Europa. “Encara fal-
ta sensibilitat a l’hora de fer 
més recautxutats. A Europa 
és pràcticament impossible 
trobar una empresa de ca-
mions que no recautxuti els 
seus pneumàtics gastats”. En 
canvi, en el territori espanyol 
hi ha empreses que rebutgen 
aquestes rodes en tenir la 
mentalitat antiga que no són 
segures, quan els estudis més 
recents demostren que no és 
així i que la seguretat és molt 
elevada. “Aquesta situació 
només es pot solucionar pro-
vant i veient que funcionen 
bé, fent un seguiment ex-
haustiu dels pneumàtics”.
Finalment, no ens podem 
oblidar del vessant més eco-
lògic, el del reciclatge, ja que 
s’aconsegueix reduir la conta-
minació que generen els neu-
màtics que es queden sense 
una nova oportunitat. 

La Cambra de Comerç de Lleida dóna suport a l’empresa

Carrer de l’Anselm Clavé, 2 - 25007 Lleida  ·  973 23 61 61  ·  www.cambralleida.org
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Una gran 
Namíbia 
per 
recórrer
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La Costa dels 
Esquelets 
amaga històries 
dramàtiques de 
mariners, però 
els membres 
del Lleida 
World Extrem 
han superat les 
adversitats i han 
tornat per 
mostrar el 
seu repte 
extrem

 ÒSCAR
BUETAS

 LLEIDA
www.7accents.cat

La unió entre esport i cultu-
ra és possible. Així ho han 
demostrat els integrants del 
Lleida World Extrem, capi-
tanejats per l’atleta Arcadi 
Climent i el realitzador Ivan 
Talavera, amb la companyia 
de la fotògrafa Iolanda Sebés 
i l’assistència de Jordi Tomàs. 
Fidels a la seva filosofia d’arri-
bar als llocs més extrems del 
planeta, en l’edició d’aquest 
any van estar a Namíbia i la 
coneguda com l’Skeleton Co-
ast (la Costa dels Esquelets). 
En definitiva, van recórrer uns 
300 quilòmetres -el Climent 

ho va fer corrents- on van ex-
plorar una trampa mortal per 
les embarcacions que nave-
gaven pel nord de Namíbia, 
com demostra el fet que les 
platges estiguin plenes d’an-
tics vaixells embarrancats i 
esquelets de balenes enca-
llades. A més, els nadius ano-
menaven el lloc com “la terra 
que va crear l’ira de Déu”.
Així, després de dotze dies 
d’expedició, dels quals set 
van ser corrents per part de 
l’Arcadi Climent, és hora de 
fer una anàlisi del que va pas-
sar a l’Àfrica més pura, on els 
sentiments i les sensacions 
es van intensificar. En aquest 
sentit, tant Climent com Tala-
vera recorden especialment la 
travessia de 150 quilòmetres 
com “l’etapa més dura de 

totes, ja que la resta de dies 
eren entre 25 i 30 quilòmetres 
el que s’havia de cobrir. Sem-
pre busques aquell punt en 
el qual s’embolica la història 
i no saps si sortiràs bé d’ella, 
perquè no hi ha rescat i és 
un lloc conflictiu”, argumen-
ta l’atleta, raó per la qual el 
realitzador expressa que “el 
retrobament va ser especta-
cular, ja que durant el camí et 
passen moltes coses pel cap”.
Cal dir que en aquest tipus 
d’aventures el físic és impor-
tant, però també és sum-
mament vital estar molt fort 
mentalment. “Has de tenir 
sort, perquè tot surti de cara i 
no hi hagi cap dificultat. Però 
no només són cames el que 
és necessari, sinó també és 
fonamental treballar el cap”, 



Climent, Talavera, 
Tomàs i Sebé van viu-

re moments únics. 
Fotos: Iolanda Sebé
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Cada racó on 
està el Lleida 

World Extrem 
és únic i 
especial

Climent va 
estar 150 

quilòmetres 
sol, el moment 

més dur

explica l’Arcadi, per a qui les 
anècdotes s’anaven succeint. 
“Recordo que vaig trobar un 
carnívor que tenia el cap ficat 
dins una foca que s’estava 
menjant. De lluny, no sabia si 
era un lleó, però per sort va 
ser una hiena. Així, vaig haver 
d’esperar ajupit que acabés 
de menjar i marxés”.
Cada minut i cada segon era 
viscut de manera intensa. 
Emocions fortes enmig de la 
naturalesa més salvatge on 
l’ésser humà és un personat-
ge més que comparteix esce-
nari amb animals increïbles. 
“En la part de naturalesa i fau-
na vaig estar enmig d’animals 
espectaculars, com zebres, 
girafes o antílops. Arriba un 
punt en el qual t’acostumes 
i obvies una mica els perills. 
A poc a poc, et vas animant i 
agafant confiança. Estar entre 
els animals i poder-los seguir 
és de les coses més boniques 
que hi ha i, per això, és difícil 
quedar-se amb un únic mo-
ment”, manifesta Climent, 
mentre que Talavera afegeix 
que hi ha petits moments i 
espais, com les grans espla-
nades, la terra vermella o els 
Himba que són especials.
D’altra banda, és evident que 
els llocs reben un sobrenom 
per un motiu. La Costa dels 
Esquelets no podia ser menys. 
Durant 300 quilòmetres, els 
lleidatans van explorar un ter-
reny inhòspit, convivint amb 
esquelets de balenes i es-
tructures de vaixells que en el 
seu moment eren l’orgull de 
la seva nació, ja que la sorra 
va guanyant terreny a l’aigua, 
sent aquest “una part molt 
mística. Pots trobar vaixells a 
100 metres de la costa i darre-
re hi ha històries de mariners 
molt tràgiques”, reflexiona 
Climent.
Van ser moltes hores corrents 
i caminant sol, “on et passen 
moltes coses pel cap. Sempre 
surt la part més dèbil i és quan 
el teu cos es posa en alerta, la 
qual cosa et fa ser més pru-
dent. Són moltes hores amb 
tu mateix reflexionant i pen-
ses coses molt internes. Les 
hores les vius minut a minut”, 
assenyala l’esportista, per a 
qui és una experiència molt 
bonica, “ja que és retrobar-te 
amb tu mateix”.

El pas dels anys
Molt ha plogut d’ençà que el 
2005 Arcadi Climent comen-
cés a participar en les com-
peticions més extremes i es-
pectaculars que es fan arreu 
del món. Però a l’Antàrtida 
es va adonar que volia anar 

un pas més enllà, on ell mar-
qués la ruta i la dificultat. “En 
aquests deu anys hem evolu-
cionat molt. He de reconèixer 
que no confiava arribar tant 
lluny i crec que fem una cosa 
única que ens marca com a 
diferents”, comenta. Per 
la seva banda, en l’àmbit 
audiovisual Talavera tam-
bé admet aquest creixe-
ment professional. “Es-
tar per tot el món fent 
documentals amb una 
història i un guió darrere 
és inexplicable. Hem acon-
seguit introduir l’esport en 
documentals socioculturals. A 
més, pensar que has d’anar a 
peu pels llocs, de la mateixa 
manera ho feien antigament 
les persones per tal d’assolir 
els objectius, és un fet indes-
criptible”. Així, el 2009 (Bàl-
tic) i de 2011 a 2015 (Etiòpia, 
Sibèria, Iemen, Colòmbia i 
Namíbia) els reptes s’han anat 
superant. “La ruta perfecta 
tindria un lloc de cadascú”, 
diu l’atleta.
Però l’èxit no és fruit de la ca-
sualitat. En cada repte extrem 
hi ha una gran preparació 
prèvia que acostuma a durar 
uns sis mesos. Durant aquest 
temps, la recerca de patroci-
nadors es barreja amb bus-
car informació i trobar el lloc 
ideal “on no hagi anat cap 
persona abans ni s’hagi fet un 
documental, a més de tenir 

la part 
e x -
t r e -
m a 
q u e 
j o 
n e -
c e s s i -
to. Els 
dies hauri-
en de tenir 36 
hores, perquè ho has de com-
binar amb la feina i la família. 
Però quan surt tot bé com-
pensa i en acabar l’aventura 
la sensació d’haver encertat 
és molt gran”, assenyala Cli-
ment. Això sí, malgrat que hi 
hagi contratemps, “la història 
s’ha d’acabar sí o sí”.

Un gran documental
Malgrat tot, la feina encara 
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El gran atractiu de 
jugar amb els límits 

en els reptes extrems
La mort, recentment, de dos espeleòlegs andalusos en un barranc de 
la serralada de l’Atlas al Marroc va tornar a posar en alerta els aven-
turers, els quals saben en tot moment del risc existent. “En el Lleida 
World Extrem som conscients que on en fico no em vindrà a buscar 
ningú si no me’n surto. Però això no fa que jo baixi els límits extrems 

de l’aventura que duem a terme, perquè si no no tindria gràcia per mi 
i seria enganyar els patrocinadors i la gent que hi ha darrere”, explica 
Arcadi Climent. En aquest sentit, argumenta que “he de saber jugar 

sempre amb els límits, buscant un equilibri, tot i que jugar amb 
aquest punt és el que ens atrau als que ens dediquem als reptes 
extrem”, sense oblidar el paper important que juga l’experiència. 

Davant d’això, recorda les llargues converses que tenia amb 
Juanjo Garra, amb qui coincidia en què “has de conviure 
amb la incertesa de no saber si tornaràs. Els pensaments 

positius han de servir per tirar endavant”. Per la 
seva banda, Talavera admet que “el moment 

en què estàs lluny de casa deixa de ser 
segur. S’ha de tenir prudència i 

filar prim”.

no ha acabat. L’equip està 
immers en la preparació del 
documental que es presenta-
rà, el setembre, en la segona 
edició de la Mostra Internaci-
onal de Cinema d’Esports de 
Muntanya, que se celebrarà a 
Lleida. Climent recrea la situ-
ació que va viure el tripulant 
d’un vaixell britànic que va 
naufragar el 1942 en embar-
rancar a la zona. El supervi-
vent J. L. Miller va travessar 
el desert fins arribar a la tribu 
dels Himba, tot i que en la 
presentació de l’aventura es 
va guardar el secret del final.
“Fer un documental és una 
tasca molt dura, perquè s’han 
de triar les imatges. Sempre 
tenint en compte que ha de 
durar entre 

45 i 60 minuts, tot i que tam-
bé és dur prepara l’expedició 
i donar-li un enfocament”, co-
menta el realitzador. Així, per 
davant hi ha uns quatre me-
sos d’intensa dedicació. “La 
feina és abans, durant i des-
prés de l’expedició, perquè 
és una aventura en la qual vas 
a treballar. Són hores i hores 
de material audiovisual”.
Cal tenir present que en 
aquests moments el material 
existent és molt. La Iolanda 
Sebé té unes 3.200 fotografi-
es, de les quals ha de fer una 
tria d’unes 50 imatges. Per la 
seva banda, Talavera va tornar 
amb unes deu hores de gra-
vació. Així doncs, hi haurà un 
complex treball per tal que, a 

més del documental, 

les xerrades i les conferènci-
es que es duran a terme, així 
com la possibilitat de fer un 
llibre explicant tota l’aventu-
ra, sigui del gust de tots els 
seus seguidors, que ja estan 
a l’expectativa que arribi l’es-
trena. “Crec que el documen-
tal és l’alma mater, mentre 
que la fotografia és com un 
segon pilar pel documental. 
Mostrarem coses importants, 
com nous i importants valors. 
A més, aquest documental té 
un guió més treballat”, expli-
ca Talavera, mentre que Cli-
ment indica que “encara he 
d’assimilar el que hem acon-
seguit. Sabia que ho aconse-
guiríem, tot i estar passant 
per llocs on és impossible el 
rescat. La gent gaudirà”. 
Tot i així, tant Climent com Ta-
lavera mantenen el secret de 
què li va succeir a Miller. “Du-
rant l’aventura em vaig ficar 
en la pell d’una persona que 
anava en un vaixell que em-
barrancava en aquella costa 

i volia sortir d’allí. Els que 
sobrevivien al naufragi 

patien”, admet.
El que està clar és que 
ha estat un repte en-
riquidor. “No hem 
decidit on anirem 
el proper any, però 
buscarem un lloc 
impactant i que si-
gui atractiu en tots 
els sentits”, conclou 
Talavera.

Ivan Talavera 
ja està 

preparant el 
documental 
de l’aventura
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Josep
Giralt

El nou director del Museu de Lleida aposta 
per projectar la seva imatge pel territori i 
reconnectar-lo amb el públic del segle XXI

 ARES 
VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després de quinze anys al 
capdavant, Montse Macià 
va renunciar el passat 25 de 
novembre a la direcció del 
Museu de Lleida a causa dels 
continus problemes de pres-
supost. L’historiador balague-
rí Josep Giralt i Balagueró 
va ser l’elegit per dirigir el 
conjunt museístic de 8.000 
m2 entre onze candidatures. 
Només porta trenta dies com 
a director però assegura que 
ja ha gastat un parell i mig de 
sabates recorrent la ciutat. 
Content i il·lusionat, pretén 
fer del Museu un equipament 
reconegut i actualitzat.

ARES VALDÉS
Ja fa un mes que estàs al 
capdavant del Museu de 
Lleida. Com et sents?

JOSEP GIRALT
Em sento encantat de la vida. 
Si tens la sort de participar en 
projectes del nivell del Mu-
seu del Lleida al llarg de la 
teva vida, no pots estar d’una 
altra manera que content i 
il·lusionat. Ser ben rebut és 
d’agrair, perquè afrontes els 
reptes d’una manera molt 
més positiva, i jo ho he estat.

A. V.
Com t’ha acceptat el Con-
sorci del Museu?

J. G.
El Consorci va fer la seva 
aposta i d’entrada la ronda 
de visites que he fet amb els 
diferents patrons, polítics i 
tècnics vinculats a cadascun 
d’aquests patrons ha estat 
marcadament il·lusionant. 
Fonamentalment perquè 
qualsevol canvi a la vida i a 
la personalitat humana sem-
pre obre noves possibilitats 
amb aire fresc. I crec que tots 
m’han acollit molt bé.

A. V.
Alguna dificultat?

J. G.
La dificultat màxima per mi és 

que en tornar després de tret-
ze anys noto que em falta una 
mica més de coneixement 
profund de tot el que és Llei-
da, des de les persones fins a 
la mateixa ciutat, on a vega-
des no em sé ubicar del tot. 
Crec que és l’única dificultat, i 
aquesta se supera desgastant 
sabates, que jo crec que és el 
que estic fent ara mateix. 

A. V.
Quants parells de sabates 
en portes?

J. G.
Un i mig, es pot veure amb les 
soles. (riu) Però és cert que 
estic recorrent la ciutat per-
què penso que, ja que sóc el 
nou, no només m’han de venir 
a veure, sinó que jo he d’anar 
a veure la gent.

A. V.
Els ajustos pressupostaris 
eren el principal proble-
ma de l’antiga directora, la 
Montse Macià. Són també el 
teu?

J. G.
Qualsevol director o gestor 
de qualsevol equipament mai 
en té prou amb els diners que 
hi estan destinats. Em fa la 
impressió que el Museu de 
Lleida s’ha incorporat a les 
retallades una mica tard. Jo 
vinc d’una institució i totes les 
de Barcelona van començar 
a fer retallades cap al 2007 i 
jo he passat d’un pressupost 
que quasi quintuplica el pres-
supost del Museu de Lleida 
amb un equip de gent inferior 
i he acabat sortint d’aquesta 
amb un pressupost que està 
al nivell del Museu i amb un 
equip de gent que ha passat 
de set a mitja persona. El que 
s’ha de fer és veure en posi-
tiu el pressupost que tu tens 
quan arribes a una institució 
per demostrar que ets capaç, 
tant tu com l’equip de gent 
que forma part d’aquest, 
de gestionar-lo i per fer que 
aquest sigui just per aquesta 
situació. Hem d’intentar de-
mostrar que som capaços de 
rebre més pressupost perquè 

som capaços de projectar 
molt més el Museu de Llei-
da del que s’ha fet fins ara. 
Hem de passar de la realitat 
a construir una cosa cada 
vegada més gran.

A. V.
Com valores la tas-
ca de l’anterior di-
rectora?

J. G.
Construir i inaugu-
rar un equipament de 
8.000 m2 i unir dues col-
leccions tan diferents com 
és una d’art formada pel Bis-
bat de Lleida i l’altra d’ar-
queologia de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, 
sempre és una cosa 
complexíssima. I 
per tant, crec que 
la feina que ha fet la 
Montse és una feina 
reconeguda per tot-
hom i no es mereix ni 
trenta segons de críti-
ca. Quan tu construeixes 
qualsevol història, edifici o 

discurs, segur que hi ha mo-
ments de crisi, però al final 

els que 

L’equipament 
necessita 

encara molta 
projecció

El Museu s’ha 
incorporat 

tard a les 
retallades
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A banda dels ajustos 
pressupostaris, Giralt 
s’enfronta al “maleït” 
litigi de la Franja. Insis-
teix a dir què és un tema 
polític que s’ha de solu-
cionar pel bé del Museu

compten són tots els punts 
positius. Amb aquest nou rep-
te tenim una perspectiva do-
lorosa, però en principi no hi 
ha ningú que tingui mala cara. 
En aquest sentit, m’he trobat 
amb moltes bones cares i això 
sempre vol dir alguna cosa.

A. V.
Has estat director d’altres 
centres museístics i has ini-
ciat molt projectes culturals. 
Com encaixa aquest projec-
te?

J. G.
Estic retornant als meus orí-
gens. He passat de construir 
un museu a l’administració 
local com és el Museu de la 
Noguera a abandonar l’ad-
ministració local i el que és la 
recerca i la museografia per 
incorporar-me a una institu-
ció, on fonamentalment hi ha-
via un component de projec-

ció d’exterior del teu país, de 
dinamització d’uns elements 
patrimonials transversals, en 
aquest cas mediterranis, i una 
tasca de cooperació internaci-
onal. Ara torno a una institu-
ció que està consolidada com 
a projecte museogràfic però 
que, en canvi, necessita molta 
projecció. Una de les tasques 
boniques que se m’obren és 
veure de quina manera po-
dem projectar aquest museu 
al territori i a l’exterior. I per 
tant, crec que la meva expe-
riència la podem traslladar a 
escala local, perquè el tema 
local l’hem de col·locar en 
un discurs nacional. Crec que 
aquest punt és el que ens falta 
perfeccionar.

A. V.
El conseller de Cultura, Fer-
ran Mascarell, et va demanar 
un projecte. L’has presentat 
ja?

J. G.
No, es presentarà segurament 
a mitjans de maig. Espero po-
der fer-ho durant la primera 
quinzena, si les agendes po-
lítiques en què estem immer-
sos ens deixen.

A. V.
Podem avançar algunes ide-
es d’aquest projecte?

J. G.
Hi ha dues idees principals. La 
primera serà que el Museu es 
converteixi en un instrument 
d’ús, d’assessorament, d’in-
tervenció ràpida, d’ajuts, de 
prestació d’obres exposades 
i de dinamització del patrimo-
ni propi i del territori. Pretenc 
que el Museu es pugui posar 
al servei de les administraci-

Josep Giralt, 
nou director del 
Museu de Lleida. 
Foto: Judit Gó-
mez



Ens hem de 
reinventar per 
connectar amb 

el públic

No ens ha de 
fer por arribar 

fins a 
Barcelona

S’han de 
potenciar les 

activitats 
temporals
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ons locals, d’un gran territori 
que abasti de la Segarra a la 
Franja i des de més enllà del 
Montsec fins a l’Aiguabarreig. 
Ens hem de moure per veure 
de quina manera reconnec-
tem el Museu amb el públic 
més proper i, per tant, amb 
un sector de població molt 
més divers, no només l’edu-
catiu, sinó el de la tercera 
edat i el de la gent jove. Per 
tant, gent amb altres perspec-
tives, necessitats i idees d’allò 
que nosaltres pensem que és 
el patrimoni, i que inclouen 
noves tecnologies, la creació 
contemporània, la literatura, 
la música... I la segona idea 
és la projecció del Museu de 
Lleida més enllà d’aquest ter-
ritori que porta el seu nom. 
Sovint hem pecat una mica en 
projectar-nos a una distància 
curta i ho hauríem de fer a 
una distància mitjana i llarga.

A. V.
Quan vas prendre càrrec, 
vas comentar que s’havia de 
revisar la museografia i op-
timitzar el consum elèctric. 
Encara apostes per aques-
tes iniciatives?

J. G.
I tant. Quan parlàvem del 
pressupost, dèiem que haví-
em de ser més racionals amb 
el seu ús i, per tant, ara estem 
estudiant la manera com po-
dem estalviar i optimitzar els 
recursos dedicats al consum 
elèctric, a la vigilància... Re-
visar la museografia seria una 
cosa que a mi m’agradaria 
fer, però aquesta xoca amb 
el tema econòmic. Posar-se 
a parlar de museografia vol 
dir moure peces i tornar a 
començar. Però és més im-
portant introduir alguns ele-
ments, no massa, que ajudin 
a entendre que estem da-
vant d’un discurs històric 
on la història no la fan els 
objectes sinó les persones. 
Crec que en algunes zones 
al Museu li fa falta la pre-
sència de les persones que 
van fer possible aquest 
discurs artístic. Així 
com ara inten-
tem, a tra-
vés de les 
v i s i t e s 
guiades, 
explicar 
al pú-
blic qui-
nes són 
a q u e s -
tes per-
sones, jo 
crec que 
també les hau-

ríem d’incorporar de forma fí-
sica. Amb aquest tema tenim 
temps i no és una prioritat im-
mediata. 

A. V.
I reobrir la sala d’exposici-
ons temporals?

J. G.
També. Amb aquest tema jus-
tament ja vam començar l’al-
tre dia amb la presentació del 
llibre Sóc de l’Oest del senyor 
Postu. El resultat va ser sense 
comentaris, perquè no hi ca-
bíem. Una comunicació més 
directa amb l’espectador fa 
que aquest estigui interessat 
o faci el pas d’entrar al Mu-
seu, perquè sap on va o per-
què vulgui descobrir-lo. Hem 
d’intentar també potenciar la 
descoberta d’aquest espec-
tador que no ha entrat mai i 
potser si li posem fàcil ho fa.

A. V.
Cap a quina direcció ha 
d’anar el Museu de Lleida?

J. G.
Cap a la projecció i la recon-
nexió del públic de Lleida, 
que d’alguna manera és el 
més proper. Hem d’aconse-
guir que la gent torni a entrar 
al Museu, una, dues o tres ve-
gades si convé. Això vol dir 
que serem capaços d’inven-
tar-nos la manera d’optimit-
zar els recursos per fer dife-
rents activitats temporals que 
siguin poc costoses i que no 
només siguin de format expo-
sitiu, sinó que cal apostar per 
la presentació de llibres, de 
músics... Tenim una plaça pre-

ciosa davant que hem d’apro-
fitar. El 14 de maig inaugurem 
una exposició dedicada a una 
col·lecció de roba de finals 
del segle XIX i primer terç de 
segle XX i ja hem previst dues 
activitats per al gran públic, 
que són molt diverses: una és 
la Nit dels Museus amb una 
possible desfilada de models i 
l’altra és una trobada de pun-
taires de Catalunya l’endemà. 
Són dues activitats amb una 
gran diversitat de públic amb 
l’excusa que a la sala d’expo-
sicions temporals tenim una 
exposició d’una col·lecció de 
roba interior bastant bona. 
Hem de veure de quina ma-
nera ens inventem històries al 
voltant d’això.

A. V.
La Seu Vella és coneguda i 
venerada pels lleidatans. En 
canvi el Museu passa bas-
tant desapercebut. Per què?

J. G.
El turó és un lloc fantàstic per 
passejar-te i fer grans mani-
festacions de gran tipus on 
la gent s’hi atansa sovint. A 
més, és la imatge que Lleida 
vol enviar al món. En canvi, els 
museus no hem d’oblidar que 
la seva funció prioritària és 
conservar un fons, encara que 
acaben sent poc interactius 
amb la societat del segle XXI. 
Estan poc connectats amb la 
realitat i, per tant, hem d’in-
tentar trobar una manera de 
reinventar-nos a l’hora de fer 
activitats temporals, que són 
aquelles que connecten amb 
un usuari puntual. Això vol dir 
que podem penjar tranquil-
lament la col·lecció a la xarxa 
i qui vulgui veure una obra la 
veu sense haver de venir a 

les nostres instal·lacions, 
però, en canvi, hem d’in-

centivar molt que allò 
que poden transmetre 
les obres ajudant a la 
formació de les per-
sones. Per això, altres 
museus tenen altres 
espais per desenvo-

lupar una activitat 
cont inuada 

que con-
n e c t i 

a m b 

la contemporaneïtat, és a dir, 
amb les necessitats reals dels 
nous públics. Per aquest mo-
tiu, la presentació del llibre 
del senyor Postu va ser tan re-
llevant, perquè vam connec-
tar amb un sector de públic 
que no sé si havia vingut mai 
al Museu, però com a mínim 
aquell dia hi va entrar.

A. V.
La gent de Catalunya sap 
que tenim un Museu a Llei-
da d’aquestes característi-
ques?

J. G.
Jo, que sóc d’aquí però he 
estat molt temps fora, no he 
vist massa informació sobre 
les activitats del Museu als 

punts d’informació de turis-
me de Barcelona, per exem-
ple. Si ja és difícil, a vegades, 
que la gent conegui on està 
Lleida, perquè evidentment 
els 17 milions de persones 
que vénen a Catalunya no-
més entenen Barcelona, les 
platges i Gaudí, vol dir que 
hem de ser bastant agosa-
rats i imaginatius per intentar 
que, si més no, Lleida aterri 
en aquells punts on passi més 
gent. I aquesta integració pot 
ser per la via de la propagan-
da o per dissenyar un conjunt 
d’activitats que puguem pre-
sentar-les també a Barcelona i 
que aquestes arribin a la Ciu-
tat Comtal amb un logo que 
hi posi Museu de Lleida. Les 
dades de la taxa turística de 
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El litigi és un 
tema polític 

on el Museu té 
poc a dir

Lleida són molt inferiors de 
les de Catalunya i, per tant, 
nosaltres hem de fer aquest 
esforç, acompanyat sobretot 
de les institucions que formen 
part del Consorci, perquè 
és una manera de projectar 
Lleida al món Si no ho fem 
d’aquesta manera, no sé si 
aconseguirem atreure gent 
pel fons que tenim, que és 
excepcional.

A. V.
S’ha parlat d’algun tipus de 
projecte en comú amb les 
institucions?

J. G.
No, però aquesta idea és bà·
sica a totes les entitats. La set·
mana passada la Diputació va 

presentar uns paquets turís·
tics on hi ha una cinquantena 
d’excursions, on hi ha Lleida 
com a centre, i en aquestes, 
com a mínim, hi ha el Museu 
en dos o tres. És una propos·
ta d’Ara Lleida i de la desco·
berta de les terres de Ponent. 
Idees com aquestes ja comen·
cen a ajudar. I això no només 
es va presentar a Lleida, sinó 
que es va anar a Barcelona, i 
aquest és un exercici que hem 
de fer de forma quotidiana. 
No ens ha de fer por, ara que 
tenim Lleida de Barcelona a 
quaranta minuts.

A. V.
Quina relació es manté amb 
la Franja?

J. G.
La relació que el Museu man·
té amb la gent i amb algunes 
de les administracions de la 
Franja és excel·lent. La pro·
va està en què, al cap cinc 
dies que prengués possessió, 
l’Ajuntament de Llitera de 
Tamarit em va convidar a un 
acte de presentació d’una de 
les còpies que s’havia fet del 
Sant Anton que tenim a Sant 
Llorenç, per tant, una peça 
que forma part del Museu de 
Lleida. La rebuda va ser fan·
tàstica i no només de la gent i 
de les institucions, sinó de les 
administracions culturals. L’al·
tra cosa és el maleït litigi de 
la Franja

A. V.
El Tribunal Suprem ha dene-
gat els recursos presentats 
per la Diputació de Lleida, 
el Museu i el Consorci del 
Museu contra la possibilitat  
que Aragó pogués incloure 
en el seu patrimoni el retau-
le gòtic de Pere Garcia de 
Benavarri. Què n’opines?

J. G.
Des del Museu hauríem de ser 
molt conscients que aquest és 
un tema que com a Museu de 
Lleida ens supera. La famosa 
col·lecció en litigi, és una col·
lecció legal i legitima i, per 
tant, té una sèrie de contrac·
tes de compravenda que són 
legals. Això vol dir que la di·
mensió que ha agafat sempre 
el litigi és fonamentalment de 
caràcter polític i, per tant, el 
Museu de Lleida només pot 
esperar que s’acabi el conten·
ciós judicial al qual no pot ac·
cedir i s’acabi l’època en què 
dues administracions com són 
el Govern de la Generalitat i 
el de l’Aragó puguin assen·
tar·se a la taula per parlar 
sobre com poden gestionar, 
difondre i donar·li visibilitat a 
una col·lecció que mai s’ha de 
perdre la vista que és propie·
tat del Museu de Lleida però 
que pot ser tranquil·lament 
gestionada per dues admi·
nistracions territorialment di·
ferents. Però això ha de ser 
una decisió de caràcter polí·
tic, sobre la qual la veritat és 
que tinc poc a dir. Jo, al con·
trari, com qualsevol museò·
leg, estaré sempre perquè la 
gestió i la dinamització d’una 
col·lecció pugui ser tranquil·
lament compartida. Com diu 
la dita, com més siguem més 
riurem.

A. V.
Són freqüents aquest tipus 
de problemes?

J. G.
Sí, sovint, i no només a l’Es·
tat espanyol, sinó que hi ha 
casos molt més famosos que 
han generat molta més prem·
sa, com són els frontons del 
Partenó, el cap de la Nefertiti 
de Berlín o les obres del pa·
trimoni turc que estan als mu·
seus europeus. Per no parlar 
de totes aquelles peces que 
formen part del patrimoni 
espanyol, que estan omplint 
més d’un museu dels Estats 
Units, que han sorgit, d’una 
banda, per la compra dels 
anys del primer terç del segle 
XX i, d’altres vegades, per la 
via de l’exportació il·legal. 
I jo no voldria recordar ara 
mateix que els conservadors 
del Museu de Lleida han estat 
bastant actius amb el tema 
d’intentar recuperar les pistes 
del patrimoni que forma part 
de la Franja o de l’antic Bisbat 
de Lleida i del mateix Museu i 
que ha estat robat o exportat 
de forma il·legal. És un tema 
que es troba a l’origen de la 
història, d’ençà que l’empe·
rador Tito va entrar a Jerusa·
lem i va saquejar la sinagoga 
i es va emportar l’aliança. Des 
de llavors aquest és un tema 
constant i repetit.

A. V.
S’arribarà a una solució?

J. G.
És que si no ho fem jo crec 
que el litigi de la Franja ha 
llastrat part de les qualitats 
excepcionals que té el Museu 
de Lleida. Nosaltres no po·
dem continuar vivint del litigi 
de la Franja, ho hem de supe·
rar. El fons del Museu és tant 
artístic com històric i arqueo·
lògic, per tant, és el suficient·
ment important com perquè 
abandonem d’una vegada el 
maleït litigi i ens concentrem 
en altres coses. El Museu de 
Lleida és una instal·lació amb 
unes peces tan importants 
com per a què sigui un 
dels museus de 
Catalunya que 
més prés·
tecs fa 
del seu 
f o n s 
a ex·
p o s i ·
c ions 
inter·
n a c i ·
o n a l s . 
Ara ma·
teix en 
tenim tres 
a Sagreb amb 
una exposició sobre 
els ibers. Hi ha una llarga llis·

ta de peces que el Museu ha 
deixat a Catalunya, a Espanya 
i a l’estranger perquè són pe·
ces úniques i excepcionals.

A. V.
El Museu Morera canvia-
rà d’ubicació. Si ja és difícil 
projectar un museu, com es 
fa amb dos?

J. G.
Sí, però vull recordar que a 
Lleida tenim 2 museus regis·
trats, no 35 com Barcelona. 
Si en tinguéssim tants, seria 
tot un esforç, però amb dos 
aquest és minúscul, perquè 
allà on acaba el Museu de 
Lleida comença el Museu 
Morera. La relació que hi ha 
ara mateix entre el Museu de 
Lleida i el Morera és excel·
lent, entre d’altres coses per·
què ambdós directors van 
començar pràcticament junts 
i hem passat per les penes, 
les alegries, les frustracions i  
pels objectius de futur. Com 
hem tingut aquest procés, 
ara em sembla que estem en 
una època d’expansió dels 
museus de Lleida i s’hauria 
d’aprofitar. 

A. V.
Parlant d’altres museus, es 
preveu que Lleida tingui un 
Museu de la Ciència, del Cli-
ma i del Medi Ambient. Fa 
falta un equip d’aquesta ti-
pologia?

J. G.
És una iniciativa interessant 
que està portant a terme 
l’Ajuntament de Lleida. Fa 
molts anys la capital del Se·
grià va ser pionera en projec·
tes de sostenibilitat i  ambien·
tals, encara que no es recordi. 
Quan la ciutat va fer el seu 
primer pla urbanístic, es van 
integrar els espais d’interès 
natural i d’interès mediam·
bientals urbans. Això no era 
massa comú i, per tant, crec 
que si aquest nou projecte 

acaba amb un museu 
al turó de Gar·

deny dedicat 
a les noves 

tecnologi·
es i a la 
c i è n c i a 
t a m b é 
serà un 
e lement 
a t r a c t i u 

per a la 
ciutadania. 

Crec que és 
una iniciativa a 

tenir present.
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(Amb un llibre) 

mai estaràs sol
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(Amb un llibre) 
La Diada arriba amb multitud de propostes
literàries que ajudaran a escenificar de nou el gest 
de l’amor a la cultura en una tradició de segles

 LAIA 
DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

“Passejant per les paraules 
amb els ulls oberts, pots ser 
príncep d´Equitània o encan-
tador de serps. Volar en un ca-
vall alat, desenterrar un tresor, 
o si vols pots fer en vuitanta 
dies tota la volta al món”. I és 
que, com diu la cançó de Sau 

(Amb un llibre), mai estaràs 
sol, la literatura té el poder 
de transformar-nos, fer-nos 
viatjar sense sortir al carrer i 
aprendre a navegar en mons 
de paper. Aquest 23 d’abril 
viurem una nova Diada de 
Sant Jordi carregada de pro-
postes per endinsar-nos en in-
drets desconeguts. Aprofitem 
per traslladar aquesta tradició 
de segles tot regalant llibres 
a familiars, amics, enamorats i 
companys de batalla...
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Espinosa tanca una trilogia 
de colors que parlen de 
vida, lluita i mort. Narra-
ció d’aventures d’uns joves 
que s’enfronten al repte de 
rebel·lar-se contra un món 
que vol ordenar el seu caos.

Llibre del Sr. Postu, personat-
ge lleidatà emmascarat, amb 
més de 30.000 seguidors a 
les xarxes. Recorregut per la 
seva història a través de poe-
sies, textos i imatges.

Recorregut per la 
Lleida del passat, 
comparant les imat-
ges dels carrers i pla-
ces de Lleida amb els 
mateixos enquadra-
ments que fotògrafs 
locals van fer més de 
mig segle enrere.

El procés de votació 
del 9-N explicat com 
una novel·la d’intri-
ga. Deu capítols que 
van des de les nego-
ciacions establir el 
dia, les pressions i la 
internacionalització. 

Emotiva història sobre 
la lluita contra el càncer 
del jove futbolista lleida-
tà. Compta uns 70 testi-
monis i un epíleg del ju-
gador Carles Puyol.

Pilar Eyre coneix, durant 
un estiu a la Costa Brava, 
a Sébastien, un corres-
ponsal de guerra que, 
després de tres dies de 
passió, desapareix.

Novel·la ubicada a Bar-
celona i Lleida que relata 
les penúries d’un negre 
literari que decideix par-
ticipar en un robatori al 
domicili d’un diputat. 

Thriller centrat en el robatori 
i la investigació d’una de les 
obres més emblemàtiques del 
Museu de Lleida: les dinou pe-
ces d’escacs d’entre els s. X i 
XI, tallades en cristall de roca.

Guardonada amb el premi Ramon Llull, l’obra 
narra la vida de la Júlia i l’Andreu, dos joves 
del 1961 predestinats a ser amics tota la vida.
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

Assessors Fiscals

c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida
973 24 35 82
Fax 973 24 07 12
info@fauria.es
www.fauria.es

Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil 
i fiscal
assessorament 
i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Jordiant 15

Compendi de relats ambientats du-
rant la postguerra en què els page-
sos de Ponent protagonitzen una 
història d’estraperlo, por i astúcia, 
on els límits de la legalitat es tras-
passen en nom de la supervivència 
i el caliquenyo s’erigeix en el sím-
bol de tota una època.

Fontana intenta seguir, des 
del segle VIII fins a l’actuali-
tat, el procés que ha acabat 
conformant el sentiment de 
pertinença a un col·lectiu 
que comparteix llengua, 
cultura i maneres de ser. 

Recopilació crono-
lògica de les tires 
publicades al diari 
La Vanguardia, pro-
tagonitzades pels ni-
nots de Toni Batllori i  
acompanyades d’uns  
textos que ajuden a 
situar-les en el mo-
ment corresponent 
del procés català.

Llibre que tanca la famosa trilo-
gia del Baztán, amb el retorn de 
la inspectora Amaia  Salazar a 
Elizondo, el seu poble natal, on 
haurà d’investigar un seguit de 
crims que estan succeint al riu. 

Després d’El tiempo entre costu-
ras, Dueñas retorna amb La Tem-
planza, una nova novel·la costum-
brista sobre glòries i derrotes, 
mines de plata i intrigues familiars. 
Una historia de coratge i d’un destí 
alterat per la força de la passió. 
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El Departament de Filologia Catalana i 
Comunicació organitza la 12a Setmana 
de la Comunicació de la Universitat de 
Lleida amb el lema “El periodisme ha 
mort? Visca el Periodisme!”

“El periodisme no és un 
ofici de vuit hores; 
és una actitud”
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No és cap novetat que es 
parli sobre la crisi del perio-
disme o del periodisme de la 
crisi. Ens envaeixen noticies 
sobre mitjans de comunica-
ció que desapareixen. Sobre 
la imminent desaparició de 
la premsa en paper a causa 
de la convergència digital. És 
cert que el periodisme passa 
per una època difícil. Una era 
de reinvenció i renovació con-
tinua. Un moment en el qual 

els periodistes han d’estar al 
capdavant dels avenços tec-
nològics per tal de garantir 
un periodisme de qualitat. Un 
periodisme que no només ha 
de ser un mirall de la realitat, 
sinó un control del poder. Una 

solució per a les necessitats 
informatives de la societat, 
que avui en dia estan corrup-
tes per la massificació dels 
emissors que, qualificats o no, 
proven d’atraure el públic, de 
tenir més lectors o d’aconse-

MORIR 
NO POT
EL PERIODISME



El periodista Antoni Bassas 
firmant la pancarta dels 

alumnes de Comunicació.
Foto: Judit Gómez
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“El periodisme que 
triomfarà serà aquell 
que sigui capaç d’explicar 
quelcom diferent”

“Els mitjans marquen el 
nivell de cultura d’un país. 
Hem d’aixecar el llistó”

guir més “clics” en les seves 
publicacions en línia.
La 12a Setmana de la Co-
municació de la Universitat 
de Lleida ha presentat totes 
aquestes reflexions. Amb el 
títol “El periodisme ha mort? 
Visca el periodisme!”, es pre-
senta un programa de reflexió 
sobre els canvis en l’actualitat 
del periodisme, on es fa ressò 
d’iniciatives sorgides fora dels 
grans mitjans, com la platafor-
ma de denúncia ciutadana Fíl-
trala, el diari digital La Directa 
o el projecte de periodisme 
d’investigació Crític.  
Antoni Bassas, actualment a 
l’equip directiu del diari Ara 
i anteriorment corresponsal 
als Estats Units de Televisió 
de Catalunya, ha estat l’en-
carregat d’inaugurar aquesta 
Setmana parlant de la respon-
sabilitat subjectiva. De com el 
periodisme ha de defugir de 
la propaganda i s’ha de dedi-
car a explicar què passa i per 
què passa. Contextualitzant 
els fets, dominant el llenguat-
ge i les noves tecnologies, i 
sobretot, creant un estil propi 
que atrapi al lector. Perquè 
avui en dia, i tal com ho ha ar-
gumentat el veterà periodis-
ta, vivim en un món on “tot-
hom pot ser emissor, però no 
periodista”. Un món on tots 
parlem, escrivim i opinem so-
bre els temes d’actualitat, en-
cara que molts no sapiguem 
de què estem reflexionant. 
Però la qualitat és el que ha 
de diferenciar un periodista 
de la resta de “productes”. La 
riquesa dels textos, la com-
plexitat, la diversitat i la no-
vetat. Perquè “el periodisme 
no és un ofici de vuit hores, és 

una actitud” que consisteix a 
pensar i a preocupar-se per la 
sort del món i la humanitat.
Com diu Pascual Serrano, fun-
dador i col·laborador de di-
versos mitjans i autor del llibre 
que inspira el títol d’aquesta 
edició, “el periodisme que 
triomfarà serà aquell que si-
gui capaç d’explicar quelcom 
diferent”. Aquell que s’allunyi 
del generalisme, que trobi un 
camí propi i divers a allò que 
ja s’ha fet. Innovador i sorpre-
nent. Com ho fa una de les 
altres ponents del cicle, Eva 
Piquer, autora del magazín 
cultural Catorze. Un magazín 
que ha suposat una revifada 
per als mitjans culturals que, 
segons Piquer, no solen tenir 
molta presència en la portada 
de la premsa generalista. Una 
escriptora que aposta per 
quelcom diferent.  I és que 
avui en dia els mitjans han de 
fer això. Apostar per noves 
iniciatives que destaquin de 
la resta, com ho fan Santiago 

Carrión, responsable de la pla-
taforma Fíltrala, i Ènric Lluent, 
convidat que ha parlat sobre 
el periodisme sense empresa. 
Especialitzar-nos en un camp, 
crear una comunitat pròpia 
i gestionar-la, sortir al carrer, 
buscar temes nous i donar-los 
a conèixer al públic; aquests 
són els consells que ambdós 
professionals recomanen als 
alumnes, animant-los a ser 
perseverants, “fer-te cas a tu 
mateix quan no et facin cas”, 
comenta Lluent.

Durant aquestes jornades 
també s’ha tractat la conver-
gència digital com un dels 
punts fonamentals del canvi i 
actualitat del periodisme. In-
ternet s’ha convertit en una 
de les eines principals per al 
periodisme. Els mitjans han 
hagut de canviar la seva estra-
tègia per poder acomodar-se 
a aquest nou mitjà i així po-
der competir en la xarxa amb 
el desenvolupament de nous 
productes. Però tot això com-
porta una conflicte. Alguns 

mitjans obliden el que real-
ment han de fer, comunicar la 
informació independentment 
del canal utilitzat. La xarxa 
permet l’aparició de molts 
més emissors amb capacitat 
de comunicar. En aquest sen-
tit, Carrión, responsable de 
Fíltrala, ha dit que “res és se-
gur a Internet, però és el mi-
llor que tenim”. Res és segur 
a Internet perquè “és la prin-
cipal eina del periodisme de 
filtracions”. Però és aquella 
capaç de interactuar amb els 



Una dotzena 
de periodistes 
convidats a la 
Setmana de la 
Comunicació
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“Tothom pot ser emissor 
però no periodista”

lectors, oients o espectadors. 
“Un bon periodista en farà un 
bon ús”, comentava Bassas 
quan parlava de sen-
sacionalisme. Amb 
Internet tenim 
més mitjans, 
més emis-
sors, més 
propagan-
da. I actu-
alment ens 
trobem en 
un moment 
on les regles 
del joc s’estan 
saltant i és premia 
el sensacionalisme, a la 
quantitat de “clics” que con-
fonen aquells que reben la 
informació. No tot s’hi val, i 
Basses conclou amb: “El món 
és imperfecte, i el periodisme 
també”.
Altres noms destacats del pro-
grama com Rosa Maria Calaf 
-corresponsal de TVE durant 
37 anys a ciutats com Nova 
York, Moscou, Buenos Aires i 
Roma-  i Roger Palà -coordi-
nador i soci fundador del mit-
jà digital Crític- han participat 
en aquesta 12a Setmana de 
la Comunicació, organitzada 
i dirigida pel Departament de 
Filologia Catalana i Comuni-

cació i els alumnes de Comu-
nicació i Periodisme Audiovi-
suals, que del  dilluns 13 als 

dijous 16 d’abril ens 
han permès gaudir 

de conferències 
de grans pro-

f e s s i o n a l s 
del món 
de la co-
municació. 
Així doncs, 
a l u m n e s 

del Grau i 
e s t u d i a n t s 

de batxillerat, 
s’han omplert les 

orelles de bones pa-
raules. D’un impuls per a la 
realització de noves iniciati-
ves. A la reflexió. 
A que vagin més enllà. Per-
què coneguin les alternatives 
econòmiques i narratives que 
sorgeixen en els últims anys 
en el món del periodisme. 
Incentivant-los a no tenir por. 
Ja que, malgrat l’escenari de 
crisi, els periodistes disposen 
de noves opcions i oportuni-
tats. Novetats que fan que el 
periodisme es mantingui viu. 
Perquè el periodisme no pot 
morir.



la teva 
opinió és 

important

En defensa dels 
drets de les perso-
nes, aturem el TTIP
El proper dia 18 d’abril se ce-
lebraran manifestacions i con-
ferències per rebutjar l’Acord 
Transatlàntic de Comerç i 
Inversions (TTIP) en moltes 
ciutats europees i dels Estats 
Units. La negociació d’aquest 
tractat s’està pactant amb un 
excés d’obscurantisme pels 
diferents representants dels 
dos blocs. Suposa una nego-
ciació entre les grans empre-
ses transnacionals dels dos 
costats de l’Atlàntic i com 
aquestes poden veure incre-
mentar el seu benefici.
L’objectiu oficial és augmen-
tar el comerç i la inversió entre 
la UE i els EUA: fent realitat el 
potencial sense explotar d’un 

autèntic mercat transatlàntic 
que generi noves oportuni-
tats econòmiques de creació 
d’ocupació i creixement eco-
nòmic mitjançant la supressió 
d’entrebancs burocràtics, fa-
cilitant un millor accés al mer-
cat i una major compatibilitat 
reglamentària i marcant una 
pauta en matèria de normes 
mundials.
Dins dels entrebancs buro-
cràtics que es comenten, hi 
ha tot un llistat de legislació 
sanitària, ambiental, laboral, 
serveis públics, etc.. A Europa 
protegim els drets i la salut 
de les persones, ja que s’apli-
ca el principi de precaució (en 
cas de dubte l’empresa ha de 
demostrar que un aliment, un 
medicament etc. no és no-
ciu per a les persones i si no 
pot, no pot comercialitzar-se), 
mentre que als Estats Units 
tota aquesta legislació està 
més focalitzada en protegir 
els interessos de les grans 
empreses contra els ciutadans 
(en cas de dubte l’Estat ha de 
demostrat que el producte és 

nociu).
Voldria destacar un d’aquests 
entrebancs “burocràtics”, 
prou rellevant com perquè 
s’aturi el TTIP: la possibilitat 
de les empreses a denunciar 
els estats per tenir lleis que 
van en contra del seu crei-
xement econòmic, el que 
es coneix com “Mecanisme 
de Controvèrsia Inversors – 
Estats (ISDS)”. Aquest pro-
porciona a les empreses es-
trangeres una via per exigir, 
en tribunals internacionals 
privats, indemnitzacions mili-
onàries als governs, si consi-
deren que una nova legislació 
(laboral, mediambiental, soci-
al, impositiva, etc.) represen-
ta un obstacle per mantenir o 
augmentar la rendibilitat de 
les seves inversions.
Un exemple d’un cas va ser la 
demanda que Veolia va pre-
sentar contra Egipte enfront 
el CIADI, tribunal d’arbitratge 
dependent del Banc Mundial, 
per l’elevació de 31 € el salari 
mínim, fet que afectava al be-
nefici que deixava de guanyar 

l’empresa per tenir la conces-
sionària de la brossa d’Alejan-
dría. L’Estat no pot canviar la 
política salarial del país que 
dirigeix, mesures que puguin 
significar una millora en la 
vida de les persones no es 
podran aplicar, i si s’apliquen 
hauran d’indemnitzar a la 
gran empresa que presentin 
una demanda pels perjudicis 
ocasionats per l’increment de 
costos.
Liliane Spendeler, directora 
d’amics de la Terra, ressalta 
que es coneixen 127 casos 
d’ISDS contra 20 estats mem-
bres de la UE des del 1994. 
No existeix transparència, 
solament en 62 dels 127 ca-
sos (48%) s’han publicat els 
detalls de les compensacions 
sol·licitades per inversors es-
trangers, representant quasi 
29.000 milions d’euros. La 
sentència de major quantia 
contra un estat ha estat de 
553 milions d’euros (cas Banc 
Ceskorlovenska Obchodni 
contra Eslovàquia). L’acord 
entre les parts, el més elevat 

2.000 milions que va pagar 
Polònia a Euroko (empresa 
d’assegurances holandesa). El 
60% dels casos denunciats a 
països membres de la UE (75 
casos) són relatius a legislació 
ambiental.
Hi ha esperança perquè es 
pugui aturar el TTIP. La Co-
missió Europea ha fet una 
enquesta en la qual van par-
ticipar 150.000 europeus, i el 
97% dels enquestats van ma-
nifestar estar-hi en contra! Ja 
s’han recollit 1,5 milions de 
signatures contra el TTIP, per 
potenciar una consulta ciuta-
dana, ja que fins ara ha estat 
desestimada.
A Grècia ha guanyat  Syrit-
za. Georgios Katrougkalos 
(ministre d’Exteriors): “Puc 
assegurar que un Parlament 
on Syriza tingui la majoria mai 
ratificarà aquest tractat. Això 
és un regal no solament per al 
poble grec sinó per a tots els 
pobles europeus”.
S’han declarat ZONES D’EX-
CLUSIÓ del TTIP: ciutats de 
França   (unes vint,   Grenoble,

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Mama, mira què fem a la universitat!
No és fàcil celebrar una dotzena 
edició, sigui del que sigui, però 
encara menys arribar-hi sense 
pena ni glòria. La Setmana de la 
Comunicació de la Universitat 
de Lleida no ha assolit mai l’èxit 
desitjat, com sí ho han fet, en 
canvi, propostes similars com 
la Catosfera a Granollers (ara a 
Girona), a causa, entre d’altres, 
de les decisions unilaterals d’un 
rector i d’alguns professors que 
anteposen els seus interessos 
als dels alumnes. Ho palesen 
dos fets: d’una banda, les en-
questes dels alumnes del Grau 
de Comunicació i Periodisme 
Audiovisuals, que puntuen els 

seus docents a la baixa any rere 
any; de l’altra, el catedràtic de 
l’ETSEA Ramon Canela, que 
es presentarà a les eleccions a 
rector de la UdL amb l’objectiu 
d’enretirar Roberto Fernández 
del poder, la qual cosa resulta 
significativa, ja que existeix una 
llei no escrita segons la qual si 
el primer mandat d’un rector 
és satisfactori, aquest optarà 
a la reelecció sense cap mena 
d’oposició. El canvi de rumb de 
la UdL des de la marxa de Joan 
Viñas no agrada ningú i el fracàs 
de la Setmana de la Comunica-
ció esdevé un paradigma de la 
situació actual. 

En el cas d’aquestes jornades, 
els estudiants malden per esca-
polir-se’n de totes les maneres 
imaginables, a no ser que s’hi 
programi un Víctor Amela com 
l’any passat o un Antoni Bas-
sas com aquest any.  Al mateix 
temps, i això no admet discus-
sió possible, la Setmana de la 
Comunicació passa totalment 
desapercebuda per la ciutada-
nia en general.
La Setmana de la Comunicació 
de la UdL s’hauria d’allunyar 
dels grans personalismes, tant 
des de l’organització com pel 
que fa a la confecció del pro-
grama, mirant més cap a dins i 

no tant cap a fora. És a dir, unes 
jornades professionals adreça-
des a futurs professionals, així 
de simple. Perquè en el marc 
del Grau de Comunicació i Pe-
riodisme Audiovisuals, a tots els 
queda molt per aprendre; parlo 
dels alumnes, sí, però també, 
evidentment, dels professors. 
Perquè els alumnes només 
aprenen quan els professors en-
senyen. I ho diu una víctima, jo, 
que vaig ser alumne de la UdL i 
assistent “a la força” de la Set-
mana de la Comunicació. I ho 
diu un culpable, jo, que vaig ser 
professor de la UdL i director de 
la Setmana de la Comunicació.
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Besançon...); quatre regions 
de França (Nord Pas de Ca·
lais...), i la ciutat belga de 
Tournai en el ple de l’ajunta·
ment del dia 19 de desembre 
de 2014.
En les properes eleccions mu·
nicipals s’ha de demanar als 
partits polítics que incorporin 
en el seu programa electoral 
un punt, “declarar el seu muni·
cipi zona d’exclusió del TTIP”. 
Declaració política contra la 
decisió dels líders neoliberals 
europeus, espanyols i catalans 
que solament defensen els 
interessos de les grans corpo·

racions econòmiques i no dels 
ciutadans.
 

PERE ENCISO
PORTAVEU DE LLEIDA SOCIAL 

Encara un cop més, 
GRÀCIES!
És en nom del bisbe Joan Piris, 
juntament amb  les persones 
voluntàries que anem cons·
truint el somni de les Llars del 

Seminari de Lleida, que volem 
dir un sincer i agraït: GRÀCIES!
I és que dissabte dia 11 vàrem 
poder gaudir i compartir una 
gran festa, fruit un cop més de 
la col·laboració mútua de mol·
tes persones, entitats, empre·
ses i administracions. El nostre 
lema, extret d’una carta pasto·
ral del bisbe Joan Piris, “Entre 
tots i per al bé de tothom”, ha 
continuat sent la nostra inspi·
ració, confirmada també en 
aquesta diada joiosa en la qual 
hem inaugurat les Llars del Se·
minari.
Montse Clavería, la directora 
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Equipaments per a la justícia social
Lleida fa passos endavant 

en la garantia d’un dret fonamental 
que és part de la dignitat de la per·
sona i la base de la seva integració 
social i laboral, el dret a l’habitatge. 
I ho fa amb projectes que tenen una 
àmplia base ciutadana, amb què es 
demostra el compromís col·lectiu 
de Lleida per construir una societat 
més justa, una societat que prote·
geixi el dret de qualsevol persona 
al seu desenvolupament individual 
i a la seva integració social. Són el 
futur Centre de Dia d’Atenció a Per·
sones sense Sostre, que avança a 
bon ritme amb l’horitzó de comen·
çar a funcionar a final de l’any que 
ve, i les Llars de l’antic Seminari que 
s’han posat en marxa aquest dissab·
te a iniciativa del Bisbat.
Lleida té una xarxa social ben tra·
mada en la lluita que porta a terme 
per la inclusió social. Així ho de·
mostra el projecte de les Llars Soci·
als del Seminari que ha impulsat el 
Bisbat de Lleida amb un amplíssim 
suport social i amb el recolzament 
d’institucions locals com la Diputa·
ció o la Paeria, i d’empreses locals 
i dels país. Vull felicitar al Bisbat, a 
Cáritas i al conjunt d’entitats i vo·
luntariat que han fet possible la re·
alitat de les Llars del Seminari: han 
fet cohesió social. 
Lleida ha apostat sempre per la co·

operació entre institucions i societat 
civil. Segurament trobarem poques 
ciutats on l’atenció a les persones 
sense sostre, un dels col·lectius més 
vulnerables de la societat, l’oferei·
xi un consorci constituït per Paeria, 
Bisbat, Cáritas i Arrels. Aquest con·
sorci està tirant endavant a Lleida la 
construcció d’un recurs per donar 
servei i revertir la situació dels sen·
se sostre. 
Així mateix, l’entitat Jericó, vincu·
lada a la parròquia del Carme, té 
l’encàrrec de la Paeria d’atendre les 
funcions d’Alberg Municipal, que 
desenvolupa a l’equipament del 
carrer Tallada. 
El Centre de Dia d’Atenció a Per·
sones sense Sostre, que desen·
volupem el Consorci citat abans, 
s’ubicarà en un edifici de nova 
construcció a l’espai que ara ocupa 
l’antic mercat de Santa Teresa. Més 
enllà de l’atenció immediata i diària, 
aquí s’oferiran espais i serveis per a 
la seva integració laboral i social així 
com una part residencial amb capa·
citat per a 30 persones. El Centre 
de Dia comptarà amb un mínim de 
50 places.   
El disseny, que projecte l’arquitec·
te municipal Jaume Terés, s’adapta 
a l’objectiu assistencial del Centre 
i, alhora, estarà ben integrat amb 
el seu entorn, el Centre Històric. 

L’avenç de l’avantprojecte que 
hem pogut veure aquesta setmana 
demostra la qualitat urbana de la 
proposta. Sempre he cregut que la 
qualitat arquitectònica va vinculada 
a la sensibilitat social de cada èpo·
ca. Quan s’ha prioritzat l’educació 
s’ha fet una gran arquitectura asso·
ciada a edificis escolars, com a Llei·
da l’Escola del Treball, de l’arquitec·
te Morera, o al Campus de la UdL, 
l’edifici de l’arquitecte Álvaro Siza, 
entre altres. I ara toca atorgar l’aju·
da als més febles amb tota la dig·
nitat que mereix. Els equipaments 
socials també han de tenir un alt 
nivell arquitectònic i d’encaix amb 
l’entorn. A Lleida, un exemple sig·
nificatiu en aquest sentit és l’edifici 
de les Germanetes, dels arquitec·
tes Lluís Domènech, Lauri Sabater, 
Jaume Sanmartí i Ramon M. Puig, 
un espai d’atenció a les persones 
grans, que és també un edifici de 
referència arquitectònicament. 
Cal destacar l’esforç econòmic del 
Consorci per a la gestió i acolliment 
de les persones sense llar per tirar 
endavant aquest centre. Treballa·
rem per establir sinèrgies amb altres 
institucions públiques i privades i 
cobrir el pressupost total, que és 
de 2’5 milions d’euros. Ja disposem 
d’un milió d’euros, que garanteix la 
primera fase de l’obra, i el compro·

mís de mig milió més. Però la volem 
començar amb tot el finançament 
tancat. 
El Centre de Dia representa un salt 
qualitatiu en la tasca coordinada 
d’atenció social als més febles que 
fa temps es duu a terme a Lleida. La 
ciutat ofereix recursos per atendre 
les necessitats bàsiques de les per·
sones sense llar i promou processos 
d’inserció social, a través de l’aten·
ció personal i amb plena coopera·
ció entre institucions i les entitats 
del tercer sector. 
Tant el Centre de Dia com els pisos 
del Seminari garanteixen el dret a 
l’habitatge com a imprescindible 
primer pas per a la reintegració 
social de la persona, recolzada per 
programes assistencials i de forma·
ció específics. 
El Centre de Dia d’Atenció a Perso·
nes sense Sostre i les Llars de l’an·
tic Seminari són nous equipaments 
socials que van molt més enllà de 
l’acollida i la prestació de necessi·
tats bàsiques. Busquen la dignitat 
de la persona i la seva plena inte·
gració a la societat. Beneficència, 
caritat, solidaritat són paraules que 
estimo i que són imprescindibles 
en una societat cohesionada, però 
l’objectiu de la ciutat i la responsa·
bilitat del seu govern és la justícia 
social

Àngel 
Ros

Alcalde de Lleida

voluntària de la Fundació, va 
dir en el seu parlament que 
aquest somni social s’havia fet 
realitat gràcies al treball col·
laboratiu, és a dir, sumant les 
diverses aportacions de moltes 
persones, empreses, entitats 
socioculturals i administracions.
I és que creiem sincerament 
que col·laborar és molt millor 
que competir, perquè suma les 
capacitats d’uns i altres per res·
pondre millor a les necessitats, 
bo i donant una gran satisfacció 
personal a les persones que fan 
experiència de cooperar juntes.
Així doncs, amb el cor agraït 

per tants ciutadans i ciutada·
nes que han volgut acompa·
nyar·nos en la festa d’inaugu·
ració de les Llars del Seminari, 
els diem encara un cop més: 
GRÀCIES!
I els assegurem que des de la 
nova Fundació Entre Tots i per 
al Bé de Tothom, que gestiona·
rà les Llars del Seminari, conti·
nuarem treballant per acollir i 
acompanyar  molt aviat les pri·
meres famílies.

C. SANMARTÍN I M. CLAVERÍA
FUNDACIÓ ENTRE TOTS I 

PER AL BÉ DE TOTHOM
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Admirant Picasso
En Pablo Picasso té mol-
tes frases cèlebres. Una 
d’elles, impresa so-
vint en cartells, llibres 
i gots de te, afirma: 
“Bad artist copy. Good 
artists steal.” És a dir, 
els artistes dolents copien. 
Els bons roben. Aquest afo-
risme mai l’havia comprès, 
però crec que després de 
veure la magnífica exposició 
temporal al Museu Picasso 
de Barcelona m’he apropat 
una mica al que pot signifi-
car. Resulta que aquesta fra-
se l’empra n’Steve Jobs en 
un dels seus discursos, i té 
d’altres variants que giren al 
voltant del mateix concepte: 
Inspiration, not replication. El 
terme robar l’equiparen lite-
ràriament a fer-se pròpia una 
idea, doncs cada artista està 
influenciat pel que s’ha fet 
abans, si bé no cal que sigui 
per exposició directa. Ens ve 
a dir que tots som un produc-
te del nostre temps i que ens 
beneficiem d’aquells que han 
viscut i creat abans. Copiar, 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

doncs, és quelcom simplista i 
vulgar. L’altre requereix mol-
tes coses més.
Per això us recomano que 
aneu a l’exposició “Picasso-
Dalí, Dalí-Picasso”. Comença 
al primer pis, amb una pri-
mera sala amb dos quadres 
fets a Cadaqués, el primer 
un Picasso de 1910 i a la dre-
ta un Dalí de 1918. Després 
dos més, un autoretrat amb 
perruca de 1900 i a la dreta 
un autoretrat de 1921. Veiem 
parelles i entenem la dispo-
sició conjunta de quadres 
d’aquests dos pintors i la 
seva relació. Hi ha plagi? Hi 
ha millora? Continuem cami-
nant i fruïm la disposició que 
conformen bones relacions. 
En Picasso a l’esquerra i en 

Dalí quasi sempre a la dreta.
L’estilització caricaturesca de 
la figura en l’obra de Picas-
so de la segona dècada del 
segle XX és ja coneguda per 
Dalí i està present en alguns 
dels seus projectes, aquells 
quadres anomenats putre-
factes. A partir de 1915 el 
primer sembla abandonar 
aquella línia d’experimenta-
ció avantguardista. Dóna més 
diners l’expressió classicista?
La darrera sala deixa un re-
cord inoblidable. Hi ha alguns 
quadres d’en Dalí que podri-
en ser una bona representa-
ció d’una baixada als inferns 
de Dante, amb la companyia 
de la Beatriz i de la ma d’un 
savi Virgili a qui admirava. Pi-
casso i Dalí empraren el gra-
vat en sèries d’imatges rela-
cionades amb obres mestres 
de la literatura per explorar 
interessos essencials del sur-
realisme. Quina forma tan 
sublim que van tenir els dos 
robant en Velázquez i reacci-
onant de forma simultània als 
horrors de la Guerra Civil.

La unió i admiració entre els 
dos queda ben manifesta 
amb els seus quadres, enca-
ra que sembla una influència 
desigual. Un és jove i l’altre 
més expert. Recordo aquella 
escena magistral de la pel-
lícula Midnight in Paris, en 
la qual en Woody Allen ens 
parodia un Dalí jove, fent-se 
un forat a la nit parisenca, 
amb la seva imatge cuidada, 
les seves expressions estudi-
ades i envoltant-se d’amics 
surrealistes. Hi ha un actor 
que els diu que ve d’altres 
temps, del futur, i ells sen-
tencien afirmant que és un 
enamorat d’una dona d’una 
era distinta i que habitar dos 
mons és quelcom plausible, i 
en Buñuel imagina una foto-
grafia, en Man Ray una pel-
lícula i en Dalí rinoceronts. 
Què veiem en una sala d’art 
com aquesta? Depèn de qui 
mira, i depèn de la interpre-
tació que vulgueu donar. Jo 
veig art, molta passió i una 
exposició encertada per anar 
a robar.

 “Els artistes
dolents copien.
Els artistes 
bons, en canvi, 
roben”

Maria Fauria
(Des)interès econòmic
@FauriaMaria
maria@fauria.es

La creu del contribuent
Ja hi tornem a ser. El passat 
7 d’abril arrencava la cam-
panya de la declaració de 
l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques 
(coneguda arreu com la 
declaració de la renda), 
mitjançant la qual tots nos-
altres, treballadors (i no tant 
treballadors), pensionistes, 
estalviadors, especuladors, 
arrendadors, pagesos, em-
presaris i resta de ciutadans 
de bé estem obligats a de-
clarar les rendes, rendiments 
i guanys (o pèrdues) amb els 
quals l’exercici 2014 ens va 
premiar (o castigar). És l’hora 

d’avançar a l’Administració 
Pública allò que esperem ens 
sigui retornat en forma d’in-
fraestructura, servei públic 
o, per què no, en recerca i 
desenvolupament. La vostra 
obligació, de la mateixa ma-
nera que la meva, es basa 
en utilitzar els mecanismes 
que el legislador ha establert 
per tal que compliu amb les 
vostres obligacions fiscals. 
Per tant, els treballadors re-
cordeu que esteu obligats a 
presentar la vostra declara-
ció si heu obtingut rendes 
del treball superiors a 22.000 
€, o a 11.200 € en cas d’ha-

ver-les obtingut de més d’un 
pagador. Així mateix, no obli-
deu  que la vostra despesa en 
col·legis professionals, sindi-
cats o partits polítics desgra-
va. Els estalviadors que vau 
patir amb les preferents i el 
deute subordinat, rebreu un 
millor tracte fiscal pels vos-
tres rendiments negatius. 
Els que heu obtingut algun 
guany patrimonial, podreu 
tributar pel benefici obtingut 
a mesura que el cobreu. Els 
que heu tingut menys sort i 
heu patit alguna pèrdua pa-
trimonial, teniu quatre anys 
per recuperar-vos. Les apor-

tacions al pla de pensions i 
les anualitats per aliments 
als fills (si esteu separats, és 
clar) reduiran la vostra base 
imposable. Si pagueu lloguer 
o, excepcionalment, préstec 
hipotecari (d’abans del 2013, 
si no no val), teniu més op-
cions que us surti a retornar. 
Valoreu sempre l’opció de fer 
la declaració conjunta amb el 
vostre cònjuge i/o els vostres 
fills. I, sobretot, no oblideu la 
creueta. Podeu decidir sobre 
un 0,7 % de la vostra quota: 
si per a l’Església, si per a fins 
socials, o si, com la majoria, 
per a Madrid.
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La cervesa de “Lleide”

OPI
NIÓ

la
setmana
becària

Alba Francín
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Àngels, dimonis & Andreas Lubitz
Vivim en un món que s’està tor-
nant boig. Un món on passen 
coses estranyes, tan estranyes 
que arriben a posar en dubte 
l’eficiència del sistema en el 
qual ens trobem immersos. I 
després, està el cas del vol 9525 
de Germanwings. La inquietant 
–i gairebé immediata– resolució 
sobre els esdeveniments sen-
tenciava que el culpable de tot 
el que havia passat tenia nom 

i cognom: Andreas Lubitz. Una 
notícia que ha caigut com una 
bomba, estenent-se a la veloci-
tat de la llum i generant encara 
més sensació d’incertesa entre 
la població. Aquest cop, però, 
la versió oficial no ha acabat de 
convèncer tothom, i les xarxes 
socials no paren de treure fum 
a causa de l’activitat dels inter-
nautes, que cerquen com a bo-
jos aquell article màgic que els 

expliqui tota la veritat. Malau-
radament, i encara que moltes 
de les publicacions siguin més 
creïbles que tot el que se’ns ha 
contat fins ara, no deixen de 
ser teories i suposicions, i és 
impossible parlar amb certesa 
del que realment va passar en 
aquell avió. De fet, no crec que 
arribem a saber mai si Andreas 
Lubitz era de veritat un assassí o 
si tan sols va esdevenir un mer 

cap de turc. Total, amb el temps 
tan sols formarà part d’un altre 
capítol negre de la història. Això 
sí, si vols saber què va fer les úl-
times hores abans de l’accident, 
o com era de petit a l’escola, o 
per què el seu color preferit era 
el blau, de ben segur que tro-
baràs més d’un reportatge al 
respecte d’això. És la meravella 
de viure a l’era de la “informa-
ció”. 

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
Aquesta setmana fem allò que 
millor se’ns dóna (i el que més 
li agrada al cap?): veure i beure 
birres. Nosaltres no les conei-
xem perquè som de fora, però 
resulta que Lleida té més de 
sis cerveses artesanes pròpies. 
I nosaltres que pensàvem que 
de Lleida només ens podíem 
beure l’aigua de l’aixeta... 
Dilluns, emboirats per comen-
çar la setmana, decidim provar 
la Boira. Un nom molt original 
per a una cervesa lleidatana, 
oi? L’afició per la cerversa i 
pel clima va portar dos a jo-
ves crear aquesta marca que 
emboira tots els sentits, feu-

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

nos cas. Dimarts anem a l’On 
The Rocks a degustar la seva 
pròpia cervesa, la Genó. Una 
genialitat que vam veure però 
no beure perquè, encara que 
ens les donem de marquesos, 
seguim sent aquells becaris 
(de pacotilla) que treballen de 
gratis i beuen aigua de l’aixeta. 
Però la foto “postureig” no va 
fallar. Dimecres, després d’un 
llarg dia de treball (ehem), ens 
deixem enlluernar pels colors 
de la cervesa dePonent, que 
disposa de quatre sabors dife-
rents. No us espanteu, no les 
vam provar totes (no perquè 
no volguéssim, anàvem “to-

cats” amb 
la segona). Di-
jous, mentre el caos torna a la 
redacció, decidim “treballar” 
fora i “degustar la nostra ter-

ra” (és l’eslògan de 
la cervesa, no és que ens 
mengem el fang com quan 
érem petits). Parlem de la ma-
jestuosa Ctretze Pirineus, una 

cervesa amb 
llum pròpia 
que més 
d’un vol-
dria tenir a 
les mans (i 
a la gola). 
Divendres, 

amb La Ve-
lla Caravana, 

a c o m i a d e m 
una setmana de 

cereals fermentats. 
Ja sense birra i la but-

xaca buida, seguirem confor-
mant-nos amb l’aigua de l’ai-
xeta. A no ser que algun dia 
ens paguin les pràctiques...

Qui ens hauria dit que amb 7accents 
“treballaríem” bevent cerveses? Ens 

agrada aquest ofici!



      Clam a la independència a 
les terres de Ponent
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POLÍTICA

Toni Postius presenta 
el ‘Dream Team’ per 
guanyar les eleccions

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Com si d’un equip de fut-
bol es tractés, Toni Postius 
va presentar el passat dis-
sabte els 34 components 
de CiU, que tenen com a 
objectiu derrotar el PSC 
a les eleccions municipals 
de Lleida. Després de que-
dar-se a les portes de la vic-
tòria durant més de trenta 
anys, CiU considera que ja 
ha arribat l’hora de fer-se 
amb el campionat. “Estem 
preparats per aixecar la 
copa junts amb un resultat 
extraordinari”, va clamar 
Postius, fent referència als 
companys d’Unió, presents 
també a l’acte.
Així mateix, entre les pro-
postes de campanya, Pos-
tius es va comprometre en 
una conferència al Cercle 
d’Economia a rebaixar els 
impostos i fer una revisió 
cadastral per baixar un 5% 
anual la factura de l’IBI.
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L’Assemblea Nacional Catalana celebra a Lleida la seva tercera Assemblea General amb 
l’assistència d’un total de 3.000 persones i una sonora xiulada a l’alcalde Àngel Ros

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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Amb 3.000 persones de peu, 
el pavelló del Barris Nord va 
acollir el passat diumenge la 
tercera Assemblea General 
de l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC), on va ratificar el 
full de ruta proposat, que té 
com a objectiu presentar-se a 
les eleccions del 27 de setem-
bre en cas de desacord entre 
els partits sobiranistes. Amb 
l’himne “Sóc de l’Oest” a càr-
rec dels Pastorets Rock es va 
donar el tret de sortida a una 
jornada independentista i re-
ivindicativa que es va veure 
interrompuda per una sonora 
xiulada a l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, quan va donar la 
benvinguda als assistents.
Després de ser interromput el 
seu discurs diverses vegades 
per crits d’”independència”, 
la presidenta de l’ANC, Car-
me Forcadell, va pujar a l’es-
cenari per demanar respecte 
per a Ros. “Som demòcrates 
o no som demòcrates? Si som 
demòcrates, respectem totes 
les idees”, va clamar Forca-
dell. Després que l’alcalde 
pregués en diverses ocasi-
ons que l’escoltessin, mentre 
Forcadell feia senyals amb 
les mans perquè les xiulades 
paressin, Ros va culminar el 
seu discurs fent referència a 
Màrius Torres i cridant “Visca 
Lleida i visca Catalunya”.

Durant el decurs de la jorna-
da, Carme Forcadell va cons-
tatar que “Catalunya ja ha 
desconnectat de l’Estat espa-
nyol” i va demanar que tant a 
les eleccions municipals com 
les eleccions al Parlament es 
voti els partits sobiranistes: 
“No posarem el futur de Ca-
talunya en mans de l’Estat es-
panyol ni de cap partit polític 
espanyol”. 
Pel que fa al 27-S, Forcadell 
va insistir a definir les elecci-
ons de plebiscitàries “perquè 
la majoria de catalans ho vo-
len”. Aquest va ser el darrer 
discurs de Forcadell al capda-
vant de l’ANC, ja que ha asse-

L’ANC celebra la 
tercera Assembla 
General a Lleida 
amb l’assistència 
d’unes 3.000 per-
sones. 
Foto: Ferran Ac-
censi 

gurat que deixa el Secretariat 
Nacional, però manté el seu 
compromís d’aconseguir la 
República Catalana. El relleu 
s’elegirà el pròxim 9 de maig 
i la reunió constituent del nou 
Secretariat el 16 de maig.

Mobilització a la Meridiana
L’Assemblea General de 
l’ANC va donat a conèixer al-
guns detalls dels actes de la 
Diada de l’Onze de Setem-
bre, que enguany coincideix 
amb l’inici de la campanya 
electoral del 27-S. 
Després de tres jornades his-
tòriques, els anys 2012, 2013 
i 2014, l’ANC convoca una 
gran mobilització a l’avinguda 
Meridiana de Barcelona, de 
la qual encara no han trans-
cendit detalls, més enllà que 
l’organització dividirà l’avin-
guda en 135 trams, tants com 
escons té el Parlament de Ca-
talunya.

SOCIETAT

La PAH atura un nou 
desnonament al barri 
de la Mariola

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La PAH de Lleida ha aturat 
el desnonament d’un veí 
de la Mariola que s’havia 
d’efectuar el dilluns. Amb 
aquest, el 2015 ha aconse-
guit parar 5 desnonaments. 
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SOCIETAT

Metges de Catalunya demana al 

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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Metges de Catalunya (MC) ha 
presentat al·legacions contra 
la proposta d’acord de Go-
vern per a la constitució del 
Consorci Sistema Integral 
de Salut Lleida, aprofitant el 
tràmit d’informació pública 
del projecte promogut pel 

Departament de Salut, per 
demanar la paralització i la 
retirada del pla.  Considera 
que “tan sols contribueix a la 
hipertròfia organitzativa, amb 
el consegüent increment de 
càrrecs, de comandaments i, 
per tant, de despeses” i re-
corda que l’actual model or-
ganitzatiu sanitari “ja disposa 
de mecanismes per aconse-
guir una  gestió més eficient,

14·4

Govern la retirada del nou Consorci Sanitari

SOCIETAT

El catedràtic Ramon Canela compe-

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El catedràtic de l’ETSEA Ra-
mon Canela es presentarà a 
les eleccions a rector de la 
Universitat de Lleida que se 
celebraran el pròxim 5 de 
maig. La candidatura de Ca-
nela, Construïm UdL, serà 
l’única que s’enfrontarà a la 

de l’actual rector, Roberto 
Fernàndez, que opta a la re-
elecció. El catedràtic ha dei-
xat palés que apostarà per 
impulsar el protagonisme de 
la UdL en el món del coneixe-
ment, donar valor a les per-
sones que formen part del 
centre i convertir la institució 
en un punt de referència en 
el marc de la responsabilitat 
social i la projecció exterior.

14·4
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POLÍTICA

               Crida per 
Lleida anuncia les 
33 persones de la 
seva candidatura

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Crida per Lleida va pre-
sentar diumenge la llista, 
que lidera el biòleg i tècnic 
en medi ambient Pau Juvi-
llà, amb la qual concorrerà 
a les eleccions municipals 
de maig. En total, són 33 
persones, 18 dones i 15 
homes, d’edats compreses 
entre els 19 i els 63 anys de 
l’esquerra social, indepen-
dentista i transformadora. 
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POLÍTICA

              ERC i
Avancem presenten 
una llista electoral 
plural i renovada 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La candidatura d’ERC-
Avancem a l’alcaldia de 
Lleida, encapçalada per 
Carles Vega, va presentar 
dimecres a la Junta Electo-
ral la llista, que consta de 27 
membres, entre els quals hi 
ha dotze dones, dos inde-
pendents i el portaveu de 
les JERC-Lleida, tots ells de 
professions i àmbits molt 
diversos.

POLÍTICA

       Fiscalia arxiva la denúncia 
per injúries de Ros contra Camps

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Fiscalia ha decidit arxivar la 
denúncia per injúries i calúm-
nies que Àngel Ros va posar 
en coneixement de l’orga-
nisme arran de les declaraci-
ons de la seva exprimera mà 
dreta, Marta Camps, que in-
sinuaven una mala gestió de 
l’ús dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament de Lleida en be-
nefici propi. Segons s’extreu 

de la sentència judicial “les 
crítiques al govern tenen un 
enorme marge de maniobra” 
i “la labor de crítica política, 
tot i ser especialment dura, 
no solament és lícita, sinó que 
és essencial per a la salut de-
mocràtica”. Així doncs, el fis-
cal ha considerat “inexistent” 
el delicte d’injúries imputat a 
Marta Camps i ha acordat ar-
xivar la causa. 

Nova querella 
D’altra banda, Àngel Ros va 

presentar aquest dimarts a 
títol individual una nova que-
rella les despeses de la qual 
aniran a compte propi. El paer 
en cap reclama 30.000 euros 
d’indemnització per les decla-
racions de l’extinent d’alcalde 
en què qüestionava les seves 
dietes i qualificava “d’immo-
rals, desorbitades i obscenes” 
les despeses protocolàries 
que la Paeria havia invertit en 
regals institucionals com ara 
corbates i fulards i de “pràcti-
ques gairebé mafioses”.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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CULTURA
              El Festival 
Re-Sona celebra la 
quarta edició amb 
Elèctrica Dharma

 REDACCIÓ
 TORREFARRERA

www.7accents.cat

El quart Festival Re-Sona 
de Torrefarrera, que orga-
nitza l’Ajuntament de Torre-
farrera juntament amb l’As-
sociació Cultural Re-Sona, 
comptarà enguany amb les 
actuacions d’Elèctrica Dhar-
ma, La Raiz, Itaca Band, Lo 
Pardal Roquer i Lost Art of 
Murder. En aquesta edició, 
que se celebrarà el pròxim 
dissabte 25 d’abril al pave-
lló municipal, en destaca 
l’avançament a les 20.00 
hores de l’horari d’obertura 
de portes del Festival i l’ofe-
riment als assistents d’un 
servei gratuït de bus entre 
Lleida i Torrefarrera, que 
farà els dos recorreguts. 
També s’ha creat una zona 
de restauració i de descans 
a l’exterior del pavelló. En 
l’edició anterior del Festival 
Re-Sona hi van assistir unes 
1.400 persones.
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El guardó condecora les persones i entitats pels serveis prestats a 
Catalunya en defensa de la seva identitat en el pla cívic i cultural

 REDACCIÓ
 BARCELONA

www.7accents.cat

La Cooperativa Cadí de la 
Seu d’Urgell ha estat guar-
donada amb la Creu de Sant 
Jordi l’any que celebra el seu 
centenari. També ho ha estat 
l’escriptor i activista lleidatà 
Llorenç Sànchez. 
El guardó condecora les per-
sones i entitats pels serveis 
prestats a Catalunya en la 
defensa de la seva identitat 

o, més generalment, en el pla 
cívic i cultural.
De la Cooperativa se n’ha des-
tacat la contribució a l’econo-
mia pirinenca, singularment a 
les comarques de l’Alt Urgell i 
la Cerdanya, per haver contri-
buït amb eficàcia al reequilibri 
territorial del país. 
D’altra banda, l’activista Llo-
renç Sànchez ho ha estat per 
contribuir en el progrés social 
i econòmic de l’entorn de la 
Pobla de Segur, del Pallars i de 
les comarques del Pirineu. En-

Distingeixen amb la Creu de Sant Jordi la Cooperativa Cadí. (Foto: Cadí)

tre els seus llibres destaquen 
El comtat de Pallars 768-1491 
(1975), El temple parroquial 
de la Pobla de Segur (1983) i 
L’aventura hidroelèctrica de la 
vall de Capdella (1991). 
En total, el Govern de la Ge-
neralitat ha atorgat 27 creus 
a 15 entitats i a diferents per-
sonalitats del territori català, 
entre les quals es troben tam-
bé l’actriu Emma Vilarasau, 
l’actor Joan Pera o el vicepre-
sident del Barça Carles Vilar-
rubí.

SOCIETAT
               L’aeroport 
d’Alguaire tanca 
l’hivern amb un 18% 
més de passatgers

 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

L’aeroport de Lleida-Al-
guaire va tancar aquest diu-
menge la temporada d’hi-
vern amb els darrers vols 
del tour operador britànic 
Neilson i ho va fer amb un 
increment de passatgers 
del 18% respecte a l’any 
passat. 

ECONOMIA
             Mollerussa acull la 27a fira d’ocasió 
Autotrac amb el focus a les caravanes 

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

Mollerussa va presentar di-
marts passat la 27a edició del 
saló Autotrac, que es celebra 
aquest cap de setmana i que 
disposarà de 42 expositors, 
dels quals 17 corresponen al 
sector de la maquinària agrí-
cola i industrial, 19 a automo-
ció, 2 cases de furgonetes, 
1 de caravanes i 3 a serveis 
i d’altres, amb una superfície 

total ocupada d’uns 20.000 
m2 distribuïts entre el recinte 
exterior i els pavellons firals, 
els quals es troben ocupats al 
100%.
Es tracta de la primera de 
les dues cites que l’ens fi-
ral organitza al llarg de l’any 
adreçades al sector d’ocasió 
tant de maquinària agrícola 
i industrial com al dels auto-
mòbils i que esdevenen con-
vocatòries singulars per les 
oportunitats que s’exposen 
en material de segona mà.

CULTURA
              El Buuuf!!! Festival de Pallassos 
aterra a Alcoletge amb unes vint funcions

 REDACCIÓ
 ALCOLETGE

www.7accents.cat

Per primera vegada, les pla-
ces i els carrers d’Alcoletge 
seran l’escenari d’El Buuuf!!! 
Festival de Pallassos i Bufons 
“a la gorra” els dies 24, 25 i 
26 d’abril, ampliant la seva 
durada a tres dies amb una 
vintena de funcions i una de-
sena d’artistes. El certamen 
va néixer l’any 2000 i, des-
prés de ser itinerant i de pas-

sar per indrets com la Borde-
ta i la Zona Alta de Lleida, ara 
ha trobat el seu espai a Alco-
letge, on arriba amb vocació 
de continuïtat. Ho fa amb 
més volum que mai, ampliant 
la seva durada a tres dies i 
passant a tenir 10 artistes i 20 
funcions per a totes les edats 
i públics.
La peculiaritat d’aquest fes-
tival és que tots els especta-
cles són gratuïts i, en finalit-
zar la representació, l’artista 
passa la gorra.

16·414·412·4  
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SOCIETAT

                 L’alcalde 
de Tremp, Víctor 
Orrit, expedientat 
per la Junta Electoral 

 REDACCIÓ
 TREMP

www.7accents.cat

La Junta Electoral de la 
Zona de Tremp ha obert un 
expedient sancionador a 
l’alcalde del municipi, Víc-
tor Orrit, per la distribució 
del butlletí municipal en pe-
ríode electoral. La denún-
cia, efectuada per CiU, al-
legava davant la Junta que 
el repartiment de publicaci-
ons institucionals està pro-
hibit des de la convocatòria 
electoral. La Junta ha acor-
dat sancionar l’alcalde de 
la localitat com a represen-
tant legal de l’Ajuntament. 
Ara les parts disposaran 
de quinze dies per presen-
tar al·legacions i proves. La 
Junta Electoral també ha 
acordat la retirada de la dis-
tribució del butlletí fins que 
l’instructor de l’expedient 
sancionador es resolgui. El 
partit convergent es basa 
en què la distribució del 
butlletí s’ha fet una vegada 
han estat convocades les 
eleccions municipals, el 30 
de març, controvertint en 
la seva denúncia allò que 
expressa l’article 50.2 de la 
LOREG. Aquesta, però, no 
és la primera vegada que 
passa Fa vuit anys, gran part 
de l’actual equip de govern 
del PSC, en aquell moment 
l’oposició, va denunciar el 
mateix cas a l’Ajuntament 
de Tremp, governat alesho-
res per CiU.
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       La Cooperativa Cadí de la Seu 
d’Urgell i l’activista Llorenç 
Sànchez, Creus de Sant Jordi 2015
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El Lleida Esportiu, amb la 
necessitat d’un nou triomf
16·4

Els blaus reben l’Alcoyano amb l’obligació de guanyar
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu està en una 
dinàmica negativa. Els darrers 
resultats han provocat que 
els homes d’Imanol Idiakez 
ocupin la quarta posició amb 
55 punts, quatre més que el 
Reus Deportiu, que està en la 
cinquena posició de la taula. 
Per aquesta raó, els tres punts 
que estan en joc el diumenge 
a partir de les 19.00 hores 
en el Camp d’Esports contra 
l’Alcoyano s’han convertit en 
fonamentals per tal de no ha-
ver de lamentar en el final de 
temporada els errors come-
sos fins al moment.
Els blaus ja van viatjar al camp 
del Valencia Mestalla amb 
l’objectiu de guanyar, però 
només van poder sumar un 
punt com a conseqüència 
de l’empat a zero. Durant el 
xoc, els lleidatans van demos-
trar personalitat i van gaudir 
d’ocasions per emportar-se la 
victòria. De fet, van dominar 
durant moltes fases un rival 
jove amb futbolistes de ta-
lent, però es van trobar amb 
un Jaume inspirat que va sal-
var el conjunt local.
En un inici amb força dels del 
Segrià, Chupe va protagonit-
zar la primera arribada clara 
del partit. Minuts després, a 

Moment del 
partit disputat 
contra el Valencia 
Mestalla.
Foto: Ivan Arlan-
dis/Valencia CF

HOQUEI

L’ICG Lleida 
assoleix la salvació 
a l’OK Lliga

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
assolir l’objectiu de la 
permanència després de 
guanyar el CH Mataró per 
7-4. Cal esmentar que els 
homes d’Albert Folguera 
van fer una segona part 
brillant, la qual cosa va 
permetre doblegar un rival 
directe que també somia a 
mantenir-se en la màxima 
categoria estatal.
Malgrat el resultat final, cal 
dir que el conjunt llistat va 
començar patint, ja que el 
CH Mataró va avançar-se 
en el marcador quan resta-
ven 18:43 minuts per aca-
bar la primera part amb el 
gol d’Eric Florenza. A par-
tir d’aquell moment es va 
veure un xoc vibrant i, fruit 
de la intensitat, Xavier Diez 
va aconseguir empatar el 
partit quan falten 2:18 per 
arribar al descans. En la 
represa, l’equip llistat va 
agafar confiança. Andreu 
Tomàs va fer el 2-1 a 22:26 
per acabar el partit. Marc 
Povedano va igualar amb 
el 2-2 (20:07). Lluís Rode-
ro, de falta directa, va fer 
el 3-2 (16:43) i Florenza va 
tornar la igualtat a l’elec-
trònic amb el 3-3 (15:55). 
A partir d’aquí, els lleida-
tans van mostrar la seva 
millor versió. Així, Diez va 
fer el 4-3 (13:37), Carles 
Trilla va signar el 5-3 (8:54) 
i Andreu Tomàs va senten-
ciar amb el 6-3 (de falta 
directa, 7:39) i el 7-3 (7-3). 
Marçal Oliana va tancar 
el marcador amb el 7-4 a 
5:08 per acabar el xoc.
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BÀSQUET

L’Actel Força Lleida es juga l’última carta 
per finalitzar cinquè la lliga regular

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida juga 
aquests divendres, a les 21.00 
hores, a la pista del Peñas 
Huesca el darrer partit de la 
lliga regular. Els lleidatans ar-
ribaran a la pista aragonesa 
en la sisena posició de la clas-
sificació de la LEB Or, empa-
tat amb quinze victòries amb 
el Palma Air Europa (cinquè) 
i el Navarra (setè) i amb una 

16·4

l’altra banda, Torres es lluïa 
amb una volada esplèndida 
per enviar a córner una re-
matada de cap d’Álex López, 
mentre que Chamorro, un al-
tre cop per part dels visitants, 
a continuació controlaria amb 
el pit una deixada de Nieto 
per connectar una canonada 
que Jaume desviaria per so-
bre del travesser amb la pun-
ta dels dits.
Amb el filial valencianista un 
pèl més replegat, en la re-
presa el conjunt de Ponent 
va centrar els seus esforços 
a madurar una confrontació 
atractiva, però el resultat ini-
cial no es va moure.

victòria més que el Palencia 
(vuitè). Aquests quatre equips 
es repartiran les posicions de 
la cinquena a la vuitena en la 
darrera jornada, buscant tots 
la cinquena plaça que dóna 
factor pista a favor en els 
quarts de finals dels play-off 
d’ascens a l’ACB. Així, perquè 
els homes de Prado acabessin 
cinquens haurien de guanyar i 
que el Palma Air Europa per-
dés el seu enfrontament con-
tra la Unión Financiera Ovie-
do. Per tant, emoció màxima. Simeón, contra el Ford Burgos. Foto: Javi Enjuanes

Els lleidatans 
estan a quatre 

punts del 
cinquè 

classificat
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El Jaafari i Eva
Ledesma triomfen 
a la Cursa Bombers

12·4

La cita va comptar amb 3.000 atletes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els atletes Abderrahim el Jaa-
fari i la lleidatana Eva Ledes-
ma va ser els grans triomfa-
dors de la cinquena edició de 
la CX Cursa Bombers Lleida. 
L’èxit de la cita es va veure re-
flectit en el fet que un total de 
3.000 esportistes es van reu-
nir als Camps Elisis, davant de 
Fira de Lleida, per córrer un 
dels dos itineraris, el de 10 o 
el de 5 quilòmetres. En aquest 
sentit, cal esmentar que uns 
2.300 es van apuntar a la cur-
sa més llarga.
Un grup de bombers, amb 
el corresponent equipament 
d’intervenció i equips d’aire 
a l’esquena, i els participants 
en cadira de rodes van en-
capçalar la sortida de la cita 
ilerdenca. El Jaafari va com-
pletar el recorregut 
en un temps de 
30:10, mentre 
que Ledesma 
va aturar el 
seu temps 
en 35:36. 
Els van se-
guir Ivan 
Espílez i Xa-
vier Areny en 
la categoria 

masculina i Eva Ribalta i Àn-
gela Castelló en la femenina. 

A banda de la clas-
sificació absolu-

ta, també es 
va realitzar 
la de vete-
rans.
Els itine-
raris, amb 
sortida i 

a r r i b a d a 
als Camps 

Elisis, van ar-

Moment que es 
donava inici al 
recorregut llarg, 
el de 10 quilò-
metres, el qual 
va sortir des dels 
Camps Elisis, da-
vant de Fira de 
Lleida. Foto: Ajun-
tament de Lleida

ribar al barri de Cappont i van 
tornar pel marge dret del riu 
Segre, continuant fins a Pardi-
nyes el recorregut llarg.

MOTOR

Joan Caballer, 
líder de l’Open 
Slalom Drift

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El pilot d’Almenar Joan 
Caballer lidera la classifica-
ció general de l’Open Sla-
lom Drift gràcies al segon 
lloc que va aconseguir al 
circuit d’Olaberria, al País 
Basc, en la segona prova 
del calendari nacional. El 
lleidatà va estar acompa-
nyat al podi per Sebastian 
Lepert, que va ser primer, 
i Cristian Estal, tercer. Des 
del primer moment, Ca-
baller va deixar palès que 
anava a totes. “El cotxe no 
va donar cap tipus de pro-
blema i des del primer mo-
ment va anar perfecte”, 
explica. Així, va arribar el 
moment de la veritat. En 
l’última cursa de la cita, 
tant Caballer com Lepert 
van mostrar tot el seu po-
tencial. Finalment, el llei-
datà va acabar segon, tra-
ient-se d’aquesta manera 
l’espina clavada a Juneda.

12·4

MOTOCICLISME

Marc Màrquez suma la seva tercera 
victòria consecutiva a Texas

 REDACCIÓ
 AUSTIN

www.7accents.cat

Tercera victòria consecuti-
va de l’actual bicampió del 
món de MotoGP, el cerverí 
Marc Màrquez, en el Circuit 
de les Amèriques (Texas), on 
fa dos anys va aconseguir el 
primer dels seus vint triomfs 
en la categoria reina. En un 

dels seus traçats favorits, no 
va donar opcions als seus 
rivals pràcticament des del 
principi de la cursa. “Estic 
molt content per aquesta 
victòria. L’únic dubte era la 
meteorologia, però ha es-
tat una cursa més estranya 
del que pensàvem. He sortit 
molt concentrat, perquè sa-
bia que era important inten-
tar aconseguir la victòria”.

12·4
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La cinquena 
edició va 
tenir un 

traçat curt i 
un llarg

FUTBOL

Targeta vermella de 
la FCF als insults 
de la graderia

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Federació Catalana de 
Futbol (FCF) vol acabar 
amb els insults xenòfobs 
i de gènere que hi ha als 
camps de futbol amb la 
campanya “Prou violència 
al futbol”. En els darrers 
anys han augmentat la si-
tuacions denunciables.

14·4

ATLETISME

La Marathon des 
Sables finalitza 
amb sabor lleidatà

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els esportistes del Sícoris 
Club Josep Llevadot, Ma-
nel Mullori i Aleix Bollo-
han van aconseguir el seu 
objectiu, el de completar 
la trentena edició de la 
Marathon  des  Sables.  La 
prova va transcórrer pel 
desert del Sàhara i, amb 
la seva presència, l’equip 
de l’entitat ilerdenca va 
donar a conèixer el síndro-
me de  Maroteaux-Lamy i 
l’associació  MPS Espanya. 
Cal esmentar que aquesta 
està considerada, a nivell 
mundial, la cursa més dura 
de les que es realitzen.
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Llegendes
del futbol

La locomotora 
coreana

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 18 de maig de 1988 va dis-
putar-se el decisiu partit de 
tornada de la final de la Copa 
de la UEFA. Òbviament, nos-
altres hem conegut sempre 
la versió que ens toca més 
d’aprop, la que explica que 
l’Espanyol entrenat per Ja-
vier Clemente i amb mites 
com Pitxi Alonso, Mikel Soler 
o N’Kono al camp va patir la 
dolorosa derrota (després de 
guanyar el partit d’anada per 
un clar 3-0) en els llançaments 
de penals davant el Bayer 
Leverkusen. Avui ho veurem 
des de la versió triomfadora. 
Sembla increïble, però l’equip 
alemany, que necessitava tres 
gols en 45 minuts, va assolir la 
gesta d’anotar el 3-0 que ne-
cessitava per anar a la pròrro-
ga mancant molt poc gràcies 
al gol d’un davanter extraor-
dinari, un home que ja estava 
signant l’epíleg de la seva car-
rera, un golejador implacable 
que va convertir-se en un dels 
millors estrangers de la histò-
ria de la Lliga alemanya.
Cha Bum-Kun, nascut el 1953 
a Hwaseong (Corea del Sud), 
va ser escollit com el millor 
jugador asiàtic del segle XX i 
és considerat poc menys que 
un déu al seu país natal. De 
físic imponent i velocitat endi-
moniada, va ser conegut com 
Cha Boom pel seu impressio-
nant xut, que el va dur a ba-
tre rècords golejadors, tant 
a Alemanya com en la seva 
selecció.
Va començar a jugar a nivell 
no professional en la seva 
Corea natal, en equips uni-
versitaris i en altres relacio-

nats amb l’exèrcit quan esta-
va fent el servei militar i, per 
descomptat, també va ser 
cridat amb menys de 20 anys 
a la selecció absoluta. No és 
gens comú al país coreà que 
aparegui un talent d’aquesta 
dimensió. Així doncs, quan el 
1978 va donar el salt a Euro-
pa, ho va fer amb més d’un 
centenar d’internacionalitats i 
cinquanta gols a les seves es-
quenes i molts títols, tant col-
lectius (Asian Games) com in-
dividuals (Jugador de l’Any).
L’arribada va ser estranya. 
L’Eintracht de Frankfurt s’ha-
via fixat en ell, però tenia 
por de la reacció dels aficio-
nats i el va introduir a través 
del Darmstadt98, en el qual 
només va arribar a jugar un 
partit. Després d’uns pocs 
mesos, va entrar a l’equip de 
Frankfurt i en la seva primera 
temporada va signar unes xi-
fres espectaculars 
que van ajudar 
a la conques-
ta d’una 
Copa de 
la UEFA 
( 7 9 - 8 0 ) 
que va 
ser his-
t ò r i c a , 
p e r q u è 
fins a cinc 
equips ale-
manys van ar-
ribar als quarts 
de final, fet que 
parla del nivell 
del país teutó a 
nivell de clubs 
en aquella èpo-
ca. En la final 
van imposar-se 
al Borussia Mon-
chengladbach de 

Matthaüs amb Cha Boom com 
una de les indiscutibles estre-
lles. Qualsevol dubte sobre la 
rebuda d’Alemanya a 
un coreà estava 
s o l u c i o n a -
da, ídol en 
molt poc 
t e m p s .  
L’any se-
g ü e n t 
(81), l’Ein-
tracht es 
va proclamar 
campió de la 
Copa d’Alemanya en 
imposar-se al Kaiserslautern i 
encara va estar-s’hi dos anys 
més vestint la rojinegra i mar-
cant desenes de gols.
El 1983 va signar pel Bayer 
Leverkusen, en el qual, du-
rant els seus anys de madu-
resa futbolística, va donar 
un important salt qualitatiu, 
convertint-se ja en un dels 

millors jugadors a Europa. 
L’equip renà sempre ha 

estat molt modest, i 
només ha guanyat 
una Copa, sense 
cap Lliga, en tota 
la història, però 
sota el seu liderat-
ge va fer campa-
nyes excepcionals. 

Abans de la glori-
osa temporada 88, 

a Cha Bum-Kun li 
va donar temps 

a complir un 
dels seus an-
helats som-
nis, jugar el 
Mundial de 
M è x i c ’ 8 6 
amb la se-

lecció corea-
na, de la qual 

no formava part 

des de 1978. Corea del Sud 
es va classificar llavors per 
primera vegada per a la cita 
mundialista i encara que els 
resultats no van ser bons -em-
pat davant Bulgària i derrotes 
davant dos gegants, Argen-
tina i Itàlia-, per descomptat 
que això va marcar un punt 
d’inflexió en el futbol del pe-
tit país asiàtic, que mai més 
ha tornat a perdre’s una cita 
mundialista.
Després de tornar de Mèxic, 
encara li estava esperant el tí-
tol més important de la seva 
vida, la UEFA contra l’Espa-
nyol, en una edició en la qual 
també va fer un autèntic “par-
tidàs” al Camp Nou, eliminant 
el FC Barcelona i que va fina-
litzar com ja saben, amb el 
seu gol i els corresponents 
llançaments de penals.
Després de la seva retirada, 
que es va produir un any des-
prés, es va fer tècnic i va tenir 
molts èxits, fins i tot a nivell 
continental amb el Suwon 
Samsung Bluewings en la pri-
mera dècada del segle XXI, 
sense deixar mai de dedi-
car-se a promocionar el futbol 
entre els jovesamb una escola 
que va fundar el 1990 i de la 
qual han sortit jugadors de 
Primera Divisió, com el seu fill 
Cha Du-Ri.

: 1972_ Debuta 
amb només 18 
anys a la selecció 
coreana.
: 1978_ Després 
de jugar al seu 
país en un equip 
de l’exèrcit, arriba 
a Alemanya.
: 1979_ Fitxa per 
l’Eintracht de 
Frankfurt.
: 1980_ Guanya la 
desitjada Copa de 
la UEFA.
: 1981_ S’imposa 
a la Copa d’Ale-
manya.
: 1983_ Se’n va al 
Bayer Leverkusen.
: 1986_ Participa 
al Mundial de Mè-
xic.

Va ser l’heroi 
de la mítica 

UEFA 
perduda per 
l’Espanyol
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Va ser escollit 
el millor 
jugador 

asiàtic del 
segle XX

Cha 
Bum-kun
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RAJOY IMPOSA LA 
REFORMA ‘LIGHT’ DE 
L’AVORTAMENT 

Si als 16 anys ets adult per 
anar a la presó, ho has de ser 
per a tot. El problema és la 
por d’aquestes noies de dir a 
casa el que ha passat. També 
hi ha casos especials que no 
es poden posar al mateix 
sac. Si la noia vol avortar per 
la raó que sigui... I els seus 
pares no hi estan d’acord, 
què fem...
Núria Cugota

Jo simplement espero que 
siguin coherents i que usin 

el “és el meu cos i jo deci-
deixo” quan algunes noies, 
de forma voluntària es volen 
dedicar a la prostitució.
Marc Roig

EL LÍDER DEL PSOE, 
PEDRO SÁNCHEZ, 
S’EQUIVOCA I VOTA A 
FAVOR DE LA REFORMA 
DE L’AVORTAMENT

Es perd i arriba tard a la seva 
propia conferència (als EUA) 
i ara no sap ni apretar un bo-
tonet... A Espanya tenim el 
nivell “Simpson” de polítics
Roser Martínez 

Quant cobra cada mes 
aquest manso?
A l’empresa privada, això no 
tindria conseqüencies?
O potser jugava a Candy 
Crush?a ocurrir.
Ricard Selgas 

L’ASSEMBLEA 
NACIONAL 
CATALANA VOL 
CONVERTIR 

LA MERIDIANA EN “EL 
CARRER  MAJOR DE LA 
REPÚBLICA CATALANA 
EL PROPER 11-S

Portem tres anys fent perfor-
maces i ja n’hi ha prou, calen 
fets i no shows!
Elisabet Jansà

Després 
de 300 anys, ens quei-
xem perquè fa 3 
anys que fem 
coses. On es 
l’esperit 
català? 
Jo hi 

seré. 
Carme Mullor

L’ASSEMBLEA XIULA 
ÀNGEL ROS DURANT 
LA SEVA  INTERVEN-
CIÓ A

L’ANC
Les persones normals saben 
on fan nosa i als llocs on no 
han d’anar.
Ramon Abad

ELS DRETS DE LES 
DONES A DEBAT 

Per al PP hi ha dones que són 
immadures per decidir sobre 
la seva maternitat, però no 
per ser mares #avortament.
@leireis

Col·lectius que defensen 
el dret a la vida demanant 
una llei de l’avortament més 
restrictiva... Altres demanen 
legalitzar la prostitució...  
Controvèrsies en els drets de 
les dones. Difícil fer content a 
tothom...
@lmm0779

EL MINISTRE DE 
L’INTERIOR VINCULA 
L’INDEPENDENTISME 
AMB EL JIHADISME

Xenofòbia i manipulacions 
desbocades de Fernández 
Díaz, un ministre que ja hau-
ria d’haver dimitit fa mesos. 
#clavegueres” 
@AgustiBordas

APRECIA-
CIONS 
LINGÜÍSTI-
QUES

Catalunya no 
serà indepe 
fins que els 
camacus 
deixeu de dir 
LLEIDETANS, 
collons.
@velasc_al-
berto

ROS, REBUT 
A CRITS  A 
L’ASSEMBLEA 
DE L’ANC

Si els q xiulaven a 
Àngel Ros a l’acte 
d’ANC pensessin una 
mica se n’adonarien 
q la presència d’un 
alcalde suposava reconei-
xement institucional.
@Soviet_Habananero

No us enganyeu, un perso-
natge cínic i mesquí com el 
Ros ha anat a l’acte a buscar 
la xiulada que necessitava 
per cercar protagonisme.
@Moissmart

Siempre fue imposible estar 
en misa y repicando. Tanto 
como saludar desde dos 
orillas a la vez. 
@fxaviermarin

urgellubach

mati.garcia.7564

jose_chamon

castigea

carolmateo16

la_barrufau

milio_de_cal_virgen

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
ENGINYER/A DE MANTENI-
MENT DE RADIOCOMUNI-
CACIONS 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02389453

TÈCNIC/A DE MANTENI-
MENT D’EQUIPS DE RADIO-
COMUNICACIONS 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02389451 

ASSESOR/A PER FORMACIÓ 
BONIFICADA
Municipi: Lleida 
Empresa: Maxi Ahorro Se-
gur2 SL.
Ref. FA02388114

METGE/SSA GENERAL 
Municipi: Lleida 
Empresa: Centre Mèdic Jan-
dia, S.A
Ref. FA02388831

METGE ESPECIALISTA 
Municipi: Lleida 
Empresa: MAV Health Con-
sulting
Ref. FA02388830
 
METGE/SSA
Municipi: Lleida 
Empresa:  Caixa Andorrana 
de Seguretat Social
Ref. FA02388829

METGE/SSA
Municipi: Lleida 
Empresa: Hospiten Clinica 
Roca
Ref. FA02388828

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02388228

COMERCIAL D’EXPORTACIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama 
Ref. FA01389665

OPERÀRI MAQUINA DE TALL
Municipi: Lleida 

Empresa: Nom d’empresa no 
visible 
Ref. FA02385656

ADMINISTRATIU/VA
Municipi: Lleida 
Empresa: Imored Num1, S.L.
Ref. FA02388218

GESTOR DE COMPTES 
Municipi: Lleida 
Empresa: Imored Num1, S.L.
Ref. FA02388214

DIRECTOR/A TÈCNIC 
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02385692

RESPONSABLE DE LOGÍSTI-
CA 
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02385690

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama 
Ref. FA01278516

COMERCIAL FORMACIÓ I 
CARDIOPROTECCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestió Patrimonial
Ref. FA02384195

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02388208

SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02384338

ENFERMER/ES 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02209938
 
ASSESSOR/A COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Companyia fabri-
cant de productes químics
Ref. FA02384295 

COMERCIAL ALARMES
Municipi: Lleida 

Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA01789083 

ENGINYER/A
Municipi: Lleida 
Empresa: Full-On-Net
Ref. FA02384322

DIRECTOR DE COMP-
TES 
Municipi: Lleida 
Empresa: LMI/SMI Spain
Ref. FA02384287

AGENT DE SEGURS
Municipi: Lleida 
Empresa: Helvetia Seguros
Ref. FA02384284

OPERADOR DE VÍDEO 
Municipi: Lleida 
Empresa: Full-On-Net
Ref. FA02384257

PROFESSOR/A D’ANGLÈS
Municipi: Lleida 
Empresa: Formació Miró
Ref. FA02390766

RESPONSABLE D’EQUIP CO-
MERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Empresa Multinaci-
onal
Ref. FA02390749

ESPECIALISTA EN REHABILI-
TACIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Hospital de Ponent
Ref. FA02388832

DIRECTOR/A COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Mail Boxes ETC.
Ref. FA0233138

AGENT COMERCIAL 
Municipi: Lleida 
Empresa: Red Financiera
Ref. FA02382441

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

COMERCIAL
Municipi: Lleida 

Empresa: Empresa Serveis 
Professionals
Ref. FA02380351

TÈCNIC/A SELECCIÓ PER-
SONAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02377316

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Imored Num1, S.L.
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/A  PRODUCCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02375998

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

COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02375996

PROGRAMADOR/A PLC’S/ 
ELÈCTRIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02375991
 
GERENT OFICINA 
Municipi: Lleida
Empresa: Imored Num1, S.L.
Ref. FA02377293

MONITOR/ES PER ESTADES 
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. FA023723286

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

COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Distribuidora ali-
mentària 
Ref. FA02368094

TÈCNIC/A MECÀNIC
Municipi: Lleida
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02368195

RESPONSABLE SECCIÓ DE 
FABRICACIÓ DE ROBOTS
Municipi: Lleida
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02368189

TÈCNIC/A COMERCIAL RA-
MADERIA
Municipi: Lleida
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02368182

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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Loquillo y 
Trogloditas

1.  Hombres G és una de las 
bandes espanyoles de pop-
rock amb major transcendèn-
cia des de la seva aparició pú-
blica el 1985 fins a l’actualitat.

2. Ana Torroja i els germans 
Nacho i José María Cano 
van formar Mecano, grup de 
música pop actiu entre 1981 
i 1992, encara que el 1998 va 
tenir una reaparició fugaç.

3. Els germans Luis i Santiago 
Auserón i Enrique Sierra eren 
els integrants principals de 
Radio Futura. Es considera el 
precursor del rock llatí.

4. Los Secretos va començar 
la seva carrera musical als vui-
tanta i encara perduren. És un 
grup fonamental per enten-
dre la movida madrileña.

5. Un dels grups mítics dels anys vuitanta va 
ser Nacha Pop. En la seva formació més co-
neguda van participar Antonio Vega, Nacho 
García Vega, Carlos Brooking i Ñete.

6. El Último de la Fila (1984-1998) va estar 
format per Manolo García i Quimi Portet i 
va néixer a Barcelona. Cal dir que va ser un 
dels grups amb més èxits a Espanya.

7. El barceloní José María Sanz Beltrán, 
àlies Loquillo o Loco, es un dels cantants 
referents del rock espanyol. Fins a mitjans 
de 2007 el van acompanyar els Trogloditas. 
Actualment encara actua acompanyat dels 
seus fidels col·laboradors.

destaquem 
7 grups dels anys vuitanta que 
van fer ballar molts lleidatans 
i lleidatanes i que, a més, van 
aconseguir passar a la història 
musical.

Mecano

Radio Futura

Los Secretos

El Último de la Fila

Nacha Pop

Hombres G
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 A l’Edat Mitjana es creia que 
els fantasmes apareixien 

vestits amb la roba de 
l’enterrament i llavors els 
cadàvers eren enterrats 
amb un sudari blanc. Les 

cadenes representen el lli-
gam amb els vius.

? Per què una 
anguila no 
s’electrocuta 
a si mateixa??

Una anguila no s’electrocuta a si mateixa perquè 
està dissenyada d’una determinada manera, és a 
dir, es tracta d’un animal dielèctric, que produeix 
energia com una bateria, però no la condueix. A 
més, actua com un alternador; quan no existeix una 
referència a un altre potencial, no passa el corrent i 
una anguila genera el mateix voltatge a tot el cos, 
sent ella mateixa la referència a terra.

els 7
perquès ?

Per què en el ballet els 
professionals ballen de puntetes??

Al segle 
XIX van 
aparèixer 
els ballets 
romàntics, camp 
en el qual va sobresortir Ma-
rie Taglioni. A ella se li ha 
d’atribuir que al ballet es balli 

de puntetes. Aquesta 
jove de descendèn-

cia italiana, filla 
d’un coreògraf, 
va estudiar amb 
els més brillants 
professors de 
l’època. El 1827, 

amb 23 anys, va 
inaugurar a l’Òpe-

ra de París un nou 
estil de pas, el qual va 

resultar revolucionari i es 
va estendre ràpidament per 
Europa. En veure-la ballar 
de puntetes, els cronistes de 

l’època deien que era capaç 
de desafiar les lleis de la gra-
vetat. L’èxit de la seva dansa 
va ser tan gran que a França 
va néixer el terme taglioni-
zar per descriure l’estil de 
tots aquells que intentaven 
imitar-ho. Les primeres saba-
tes de puntes apareixen cap 
a l’any 1840. Així doncs, cal 
tenir en compte que estem 
davant d’una tècnica que re-
quereix molta pràctica, és a 
dir, moltes hores d’assaig, on 
els professionals s’esforcen al 
màxim per estar en l’elit.

Per què el Camp d’Esports és tan 
important per a la història de Lleida??

El dia 1 
de gener 
de 1919 
es va in-
augurar el 
denominat 
Camp d’Es-
ports, segons 
alguns cronis-
tes de l’època “el 
millor parc esportiu 
d’Espanya”. Aquest estava 
format pel camp de futbol 
que utilitzava el Joventut F.C., 
equip que tres dies abans de 
la inauguració del recinte ja 
havia disputat el primer partit 
contra el Cervera. Es va co-

mençar 
a construir 

el 1918 i va ser 
dissenyat per l’arquitecte llei-
datà, establert a Barcelona, 
Adolf Florensa. A més del 
futbol, en el complex s’hi han 
practicat atletisme, handbol, 
natació, tennis, bàsquet, vo-

leibol, hoquei, patinatge, ci-
clisme, motociclisme, gimnàs-
tica, boxa, lluita lliure, pilota 
basca, tir i futbol sala. El 1929 
va arribar l’homologació per 
al camp de futbol, si bé cal 
tenir en compte que les di-
mensions eren inferiors a les 
actuals, donat que unes pis-
tes d’atletisme el rodejaven. 
Després de la desaparició del 
Joventut F.C., va ser el F.C. 
Lleida qui hi va jugar. Altres 
equips com C.I. Lleida, O.S. 
Calaveras, C.D. Joventut, 
C.D. Leridano i Lérida Balom-
pié també ho fan fer en eta-
pes posteriors. Després de la 
fusió dels dos últims conjunts 
el 1947, es va donar origen a 
la U.E. Lleida. El recinte va ini-
ciar un període de reformes 
que va culminar l’any 1994 
amb l’actual instal·lació, sent 
el Lleida Esportiu qui hi juga.

Per què s’aguanten 
drets els castells
de sorra??

E l s 
grans de 
sorra estan sotmesos a tres 
tipus de força: la gravetat, la 
força de contacte entre els 
grans i la força electrostàtica, 

i succeeix que si els grans es-
tan secs, el seu pes -la força 
de la gravetat- predomina 
sobre les forces electrostà-
tiques. Així, qualsevol cons-
trucció cau immediatament. 
Amb l’aigua, els grans estan 
coberts d’una fina pel·lícula 
aquosa que carrega la sorra 
de força electrostàtica. Amb 
això, l’aigua que queda entre 
dos grans retinguda fa que si-
gui com un ciment natural. 

Per què als éssers 
humans ens surt 
cera de les orelles??

El cerumen té dues funcions: 
d’una banda, ajuda en la ne-
teja i lubricació de l’oïda i 
protegeix el timpà de pols 
i d’altres impureses que es 
podrien introduir a l’oïda si la 
cera no impedís el seu avan-
çament; en segon lloc, la cera, 
gràcies a que té substànci-
es químiques especials que 

combaten les infeccions, ens 
protegeixen d’alguns bacte-
ris, fons i insectes. Però s’ha 
de pensar que un excés de 
cerumen incrustat pot pres-
sionar el timpà o tapar l’oïda 
i, per això, també és necessa-
ri tenir molta cura per evitar 
problemes que a la llarga es 
poden lamentar.

Per què el cor 
dels nadons 
batega molt 
més ràpid??

Si el cor d’un nen petit batega més ràpid és perquè 
és immadur, és a dir, les seves cèl·lules són d’una 
mida més petita i no estan organitzades com les 
dels adults, la qual cosa fa que la capacitat de con-
tracció del cor sigui menor. Malgrat això, les neces-
sitats d’oxigen són més grans que les dels adults. 
Aquesta dificultat la supera el cor del nen augmen-
tant la sensibilitat a la noradrenalina.

Per què els 
fantasmes es 
representen amb 
un llençol blanc?
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Visita d’un grup d’estudiants 
alemanys a la Paeria

Una desena d’alumnes de l’institut alemany Gymnasium d’Hechin-
ger de Baden-Württenberg va visitar la Paeria amb motiu de l’in-
tercanvi que realitzen amb l’Institut Manuel Montsuar de Lleida.

14·4
dimarts

Els dos “patitos” han arribat 
al jardí de la Gemma Massana 
Moltíssimes felicitats, Gemma, esperem que passis un gran dia 
rodejada de la gent que més t’estima! La ronda de xupitos va a 
càrrec teu! CUAACK, CUAACK!

20·4
dilluns

La noia més maca del món compleix anys. 
Moltes felicitats, Immita!
Tal dia com avui, però fa exactament X anys (hehe), la petita Imma feia la seva primera aparició 
estel·lar al món. Moltíssimes felicitats, Immita! La teva família, amics i companys de treball desit-
gem que passis un gran dia! T’estimem!

Exposició fotogràfica de l’Actel Força Lleida
realitzada pel fotògraf Javi Enjuanes

Inauguració de l’exposició fotogràfica on es mostra un recull de fotografies de la lliga regular de 
l’Actel Força Lleida d’aquesta temporada pel gran fotògraf Javi Enjuanes Sorinas, col·laborador 
de 7accents. Moltes felicitats a tot l’equip i en especial a tu, crack!

14·4
dimarts

21·4
dimarts
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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

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

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

18 ABRIL DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Rami Baró de Maials, 93 
(Balàfia) Lleida 973-3228237

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

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

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

20 ABRIL DIA DE 9 A 22
Baquero Riu Ebre, 10 
(Dra. Castells) Lleida 973-211855
Simó Príncep de Viana, 99 
(pl. Europa) Lleida 973-233765

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

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

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

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

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

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

23 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



AGE
NDA

diven
dres
17
F&T Fira de For-
mació professio-
nal 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. 

David Esterri + 
LleidArt Ensem-
ble, a propòsit de 
Montsech
LLOC: Biblioteca-Fonoteca 
de l’Auditori Enric Granados
HORA: 20.30 h
Com treballa un músic, un 
compositor o un conjunt de 
músics que, a part de tenir 
la seva feina diària, assumeix 
un compromís amb la música 
i per la música. Parlaran amb 
alguns dels membres del Llei-
dArt Ensemble i amb el músic 
i compositor David Esterri, 
que explicaran les seves mo-
tivacions a l’hora de tirar en-
davant un projecte que està 
lligat al territori.

Talgat 
Kurmankulov, 
al piano
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.30 h
Jove pianista rus, alumne del 

del professor Vladislav Brone-
vetzky. Talgat ha estat premi-
at en diferents concursos in-
ternacionals de gran prestigi.
El pianista aconsegueix un re-
pertori molt ric i variat i totes 
les seves actuacions són rebu-
des amb gran entusiasme pel 
públic. En el marc del Cicle de 
piano Ricard Viñes.

‘La máquina de la 
soledad’, Micros-
copía i Oligor
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 21.00 h
Una investigació homenatja la 
carta com a objecte. Una me-
mòria documental de retalls 
biogràfics a San Luis Potosí.

Festival de Publi-
citat Iberoameri-
cà El Sol
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.30 h
Projecció d’una selecció dels 
millors espots publicitaris d’El 
Sol, Festival Publicitari Ibe-
roamericà, en el marc de la 
Mostra de Cinema Llatinoa-
mericà de Catalunya. Entrada 
gratuïta.

dis
sabte
18
Sortida Serra del 
Guara

LLOC: Sortida i arribada Camp 
d’Esports
HORA: 08.00 h
Ruta senderista pel Parc Naci-
onal de la Serra del Guara en 
què es visitarà el poble medi-
eval i monumental d’Alquezar 
i es farà la rua de les fades fins  
arribar al mateix congost del 
riu Vero.

Contes d’aigua
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 18.00 h
Sessió de contes per a nens i 
nenes on l’aigua té un paper 
protagonista. Una oportunitat 
per introduir els infants a par-
tir de 3 anys en el món dels 
contes i la lectura a les portes 
de la setmana de Sant Jordi. 
Activitat gratuïta.

Flamenc a 
l’Auditori
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.00 h
Amb aquest recital flamenc es 
podrà gaudir d’una cantaora 
de la mida de Manuela Cor-
dero, plena de puresa, entre-
ga i coneixement al seu cante, 
el qual, sense additius, té un 
gran repertori d’estils, pas-

sant pels bàsics solea i segui-
riya, cants amb desús com la 
mariana, cantiñas i alegrías de 
la seva terra natal o els rítmics 
i difícils bulerías i tangos o els 
cants més rancis com la tonas 
o martinetes.

‘Fedra’, a la Llotja

LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
Emma Vilarasau, envoltada 
d’un equip d’actrius i actors 
de primera magnitud com 
Mercè Sampietro, Lluís Soler 
i Jordi Banacolocha, assumeix 
el repte de donar vida a un 
dels personatges femenins 
més importants del teatre 
de tots els temps, Fedra, una 
dona “malalta d’amor” que, 
per haver expressat el seu de-
sig, es veu irremeiablement 
abocada a la tragèdia.

Joana Serrat, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Joana Serrat és una cantant i 
compositora de Vic que des 
de ben petita es va sentir 
atreta pel folk i el rock d’arrels 
americanes. Després d’una 
etapa vital a Dublín, va iniciar 
una recerca de si mateixa que 

II Rally de la Biblioteca
LLOC: Biblioteca Margarida de Montferrat de Ba-
laguer
HORA: 11.00 h
Balaguer donarà el tret de sortida als participants 
del 2n Rally de la Biblioteca. Es tracta d’una activitat 
de foment de la lectura adreçada a infants d’entre 
7 i 15 anys o lectors de llibres adreçats a aquestes 
edats. El Rally consta de dotze etapes i onze són els 
llibres que els participants han de llegir d’entre una 
selecció feta. Clourà el 17 d’octubre.
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l’acostés amb la màxima fide-
litat al seu veritable jo. El seu 
segon disc, Dear Great Ca-
nyon (El Segell del Primavera, 
2014), ha estat produït pel 
canadenc Howard Bilerman, 
nominat a un Grammy per la 
seva tasca de producció en el 
debut d’Arcade Fire.

diu
menge
19
Mercat De l’Hort 
a Taula
LLOC: Plaça Sant Joan i plaça 
Ricard Vinyes
HORA: 09.00 h
El primer diumenge de mes, 
mercat de productes artesa-
nals i de proximitat a la plaça 
Sant Joan, i el tercer diumen-
ge de cada mes, el mercat a la 
plaça Ricard Vinyes. 

II Marxa per la 
Pau a Lleida
LLOC: Sortida del Camp de 
Mart i arribada a la Seu Vella
HORA: 10.00 h
MUASC-Lleida organitza la 
Marxa per la Pau per segon 
any consecutiu. La caminada 
començarà al Camp d’Esports 
i recorrerà Alpicat, Sunyer, Al-
carràs, Vilanova de la Barca, 
Artesa de Lleida per arribar a 
la Seu Vella. Recorreguts de 
9, 12, 14 i 15 km. Preu de l’ac-
tivitat: 5 euros.

22è Cros Interco-
marcal de Tàrrega
LLOC: Càmping Municipal- 
Espai Felip Robinat de Tàrre-
ga

HORA: 10.30 h
Arriba el 22è Cros Inter-
comarcal de Tàrrega, que 
constarà de  quinze curses 
en categories oberta, juvenil, 
cadet, infantil, aleví, benjamí, 
prebenjamins i minis. Els re-
correguts aniran dels 8.000 
metres als 80 metres, més ap-
tes per als atletes minis.

Visita guiada al 
parc de la Mitjana
LLOC: Parc de la Mitjana
HORA: 11.30 h
El tercer diumenge de cada 
mes (excepte desembre i ge-
ner) s’ofereix una visita guia-
da d’11.30 a 12.30h al parc de 
la Mitjana de Lleida per des-
cobrir-ne la història, els valors 
naturalistes i ambientals.

Lleida Esportiu-
Alcoyano
LLOC: Camp d’Esports
HORA: 18.00 h
El Lleida Esportiu vol mante-
nir contra l’Alcoyano les se-
ves esperances de disputar el 
play-off.

Diada de Sant Jordi
LLOC: Eix Comercial
HORA: Durant tot el dia
Arriba la Diada de Sant Jordi, arriba el dia que les 
parelles s’intercanviaran un llibre per una rosa se-
gellant el seu amor amb un petó. Centenars de 
parades ompliran els carrers de la ciutat de roses i 
llibres amb els autors presents a l’espera de poder 
firmar els seus exemplars. També hi tindrà lloc el 
tradicional Vermut Literari amb la presència de les 
autoritats i els escriptors lleidatans. 

III Diada  del 
Garrotín

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 19.30 h
Tercera edició d’aquesta Dia-
da tan lleidatana on es podrà 
gaudir de la rumba i, sobre-
tot, del garrotín. Aquest any 
està dedicada a Enric Pubill 
Lo Parrano com a homenatge 
en el centenari del seu nai-
xement. Actuaran La Violeta, 
Carles Juste Beethoven, Ra-
faelito Salazar + David Torras 
(components dels Ai, Ai,Ai) i 
els Chavós (grup de rumba de 
projecció internacional). 

dilluns
20
Exposició de Xavi 
Menós “IN & 
OUT- Instants de 

moda”
LLOC: Església romànica de 
Sant Martí
HORA: 17.30 h 
Xavi Menós, nascut a Sudanell 
el 1981, ha fotografiat els ins i 
els outs de les passarel·les de 
moda durant els últims quatre 
anys. Entrenat en el món de les 
xarxes socials, les seves instan-
tànies han estat compartides 
en els perfils digitals de mar-
ques com Óscar de la Renta, 
Del Pozo, Michael Kors o Va-
lentino i publicades en revistes 
nacionals i americanes. Ara les 
seves fotografies formen part 
de l’exposició “IN & OUT- Ins-
tants de moda” fins al 10 de 
maig.

di
marts 
21

Espectacle ‘Do-
nes de Blues‘

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 18.030 h 
Catorze veus, sis llengües, 24 
Dones de Blues. Els alumnes 
del taller de teatre de l’Ins-
titut de Llengües de la UdL, 
dirigits i conduïts per Ramon 
Rubinat, ens presenten la dra-
matització d’una selecció de 
poemes que tenen les Dones 
de Blues com a fil conductor 
principal. 

dime
cres
22
Codis Postals per 
Sant Jordi
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Acció literària, pòrtic del Dia 
de Sant Jordi 2015, on es re-
flexionarà al voltant del món 
de la correspondència, amb 
la participació dels escriptors 
lleidatans Emili Bayo, Josep 
Borrell, Pep Coll, Rosa Fa-
bregat, Andreu Loncà, Xavier 
Macià, Anton Not, Francesc 
Pané i Vidal Vidal, que han 
escrit cartes inèdites per a 
l’acte, i la música en directe a 
càrrec de Marta Castelló.

dijous
23
Ballet Nacional 
d’Argentina
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
El Ballet Nacional de Argenti-
na recala a la Llotja en la seva 
primera gira per Espanya i 
Portugal amb un repertori de 
clàssics per commemorar el 
primer aniversari de la seva 
creació. El programa inclou 
clàssics del ballet com Chopi-
niana, El Corsario o La muerte 
del cisne.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Regreso a Ítaca
Una terrassa des de la qual 
es veu l’Havana. La posta 
de sol. Cinc amics s’han re-
unit per celebrar el retorn 
d’Amadeu després de set-
ze anys d’exili a Madrid. 
Des del crepuscle a l’alba, 
l’Amadeo, l’Aldo, la Tania, 
el Rafa i l’Eddy despullen les 
seves consciències: els re-
cords i traumes del passat, 
les mancances i afinitats del 
present, els interrogants 
que sempre enterboleixen 
el futur conformen els dra-
mes individuals d’aquests 
cinc éssers que lluiten per 
no ser vençuts.

MAJÈSTIC Tàrrega
_La teoría del todo (Apta)

dv. 22.15, ds. 18.00, 20.15, 22.30, 
dg. 18.00, 20.15, dll. 19.15, 22.15
_Puro vicio (16)

dv. 22.15, ds. 20.10
_El nuevo exótico Hotel Marigold 
(7)

ds. 18.00, dg. 17.45, dll. 19.15
_Mortdecai (12)

ds. 22.45, dg 20.00, dll. 22.15

AJUNTAMENT Balaguer
_Annie (Apta)

ds. 17.30
_Fast & Furious 7 (16)

ds. 19.45, 22.15, dg. 17.30, 20.00, 
dll. 22.00

ARMENGOL Bellpuig  
_Perdiendo el norte (7)

ds. 22.15, dg. 19.15, dll. 22.15
_Como acabar sin tu jefe 2 (12)

dg. 17.00

CASAL Agramunt  
_Whiplash (12)

dv. 22.15
_El libro de la vida (Apta)

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

ds. 22.15, dg. 19.15, dll. 22.15

LA LIRA Tremp  
_Fast & Furious 7 (A16)

ds. 22.15, dg. 17.00, 19.30, dll. 
22.00

PARIS Solsona
 

_La teoría del todo (Apta)

dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30, dll. 
22.15
_Home, llar dolça llar (Apta)

ds. 18.30, dg. 17.15

EL CASAL Almacelles  
_Festival Pas a Pas (Apta)

dg. 17.00
_Timbuktú (12)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_Cenicienta (Apta)

ds. 22.00, dg. 17.00, 19.30, dl. 
22.00

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Una noche para sobrevivir (18) 15.50-18.05-20.20-22.35-00.45 11.30-13.40-15.50-18.05-20.20-22.35 15.50-18.05-20.20-22.35  
ALPICAT La oveja Shaun (Apta) 15.30-17.10-19.00-20.50-22.30-00.10 11.50-13.40-15.30-17.10-19.00-20.50-22.30 15.30-17.10-19.00-20.50-22.30  
ALPICAT Insurgente (12) 17.15-19.40-21.55-00.20 12.45-15.00-17.15-19.40-21.55 17.15-19.40-21.55  
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 Focus (16) 16.05-18.15-20.25-22.40-00.45 11.45-13.55-16.05-18.15-20.25-22.40 16.05-18.15-20.25-22.40  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta) (Només dissabte i diumenge) 15.00-16.40-18.40 11.40-13.20-15.00-16.40-18.40  
ALPICAT Chappie (16) (De dilluns a divendres) 16.00-18.20-20.30-22.40  16.00-18.20-20.30-22.40  
ALPICAT La conspiración de noviembre (18) 00.50   
ALPICAT La dama de oro (7) 16.00-18.00-20.05-22.10 16.00-18.00-20.05-22.10 16.00-18.00-20.05-22.10  
ALPICAT Puro vicio (16) 00.15   
ALPICAT El libro de la vida (7)  12.15  
ALPICAT El último lobo (7) 16.20-18.30-20.40-22.50 14.05-16.20-18.30-20.40-22.50 16.20-18.30-20.40-22.50  
ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (Apta)  11.30-13.10-14.50  
ALPICAT Kingsman: Servicio Secreto (16) 16.30-18.50 16.30-18.50 16.30-18.50  
ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 21.10-23.30 21.10 21.10  
ALPICAT Calballeros 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 16.45-19.05-21.30 16.45-19.05-21.30  
ALPICAT Obsesión (16) 23.50   
ALPICAT Fast and Furiuos 7 (16) 17.00-19.35-22.10-00.40 11.40-14.20-17.00-19.35-22.10 17.00-19.35-22.10  
ALPICAT Fast and Furios 7 (16) 15.40-18.20-21.00-23.40 13.00-15.40-18.20-21.00 15.40-18.20-21.00  
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 Cenicienta Apta) 15.30-17.35-19.45-21.45 11.30-13.30-15.30-17.35-19.45-21.45 15.30-17.35-19.45-21.45  
ALPICAT La mujer de negro: El ángel de la muerte (16) 23.50   
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 11.35-15.05-18.35 18.35  
ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (CAT) (Apta) 16.50 13.20-16.50 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 La mecánica del corazón (12) 16.30-18.00-21.05 16.30-18.00-21.05 16.30-18.00-21.05  
FUNATIC La historia de Marie Heurtin (7) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC 3 días en Pedro Bernardo (7) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC Regreso a Ítaca (7) 16.05-17.40-19.30-21.05 16.05-17.40-19.30-21.05 16.05-17.40-19.30-21.05

FUNATIC Calabria (16) 22.40 22.40 22.40  
FUNATIC El capital humano (12) 17.00-19.15-22.40 17.00-19.15-22.40 17.00-19.15-22.40  
FUNATIC Pride (7) 20.45 20.45 20.45  
FUNATIC Nightcrawler (12) 15.00-18.50-22.40 15.00-18.50-22.40 15.00-18.50-22.40   

PRINCIPAL El nuevo exótico Hotel Marigold (7) 16.00-18.15-20.30 16.00-18.15-20.30 16.00-18.15-20.30   
PRINCIPAL En tercera persona (12) 22.45 22.45 22.45  

RAMBLA Focus (16) 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00  
RAMBLA 50 Sombras de Grey (18) 16.20 16.20 16.20  
RAMBLA Perdiendo el norte (7) 18.40-20.40 18.40-20.40 18.40-20.40  
RAMBLA Obsesión (16) 22.40 22.40 22.40  
RAMBLA Ex machina (12) 16.10 16.10 16.10  
RAMBLA No confíes en nadie (16) 18.10 18.10 18.10

RAMBLA El francotirador (16) 19.50-22.15 19.50-22.15 19.50-22.15   

  HORARI Divendres - Dissabte HORARI Diumenge HORARI  Dilluns a Dijous

La oveja Shaun
Shaun és una ovella molt 
llesta i molt entremalia-
da que viu amb les seves 
companyes de ramat a 
la granja de Mossy Bot-
tom sota la “suposada” 
supervisió del Granger 
i d’Bitzer, un gos pastor 
amb molt bones intenci-

ons però bastant despis-
tat. 
Malgrat els esforços de 
Shaun, la vida a la gran-
ja és bastant monòtona, 
i la nostra ovella, que és 
tan llesta, idea un pla en-
ginyós per tenir un dia 
lliure. La jornada aca-
ba amb més acció de la 

qual esperava. 
Una confusió amb el 
granger, una caravana 
i una costa molt empi-
nada condueixen tot el 
ramat a la gran ciutat i 
Shaun haurà de portar 
fora de perill a la verda 
herba de la llar tot el ra-
mat.



Jordiant 15
vols regalar 
llibres amb accent lleidatà?

en tenim10 per escollir

val
per 1 € 
menys 

en el llibre 
que triïs

visita la nostra parada a plaça Sant Joan, 18

... i de les 17.00 a 
les 20.00 hores
vine a provar els 
còctels
més
divertits

Soc de l’Oest. Sr. Postu
Puta pasta. Emili Bayo
L’alternativa 
socialdemòcrata. Àngel Ros
Exilio de 
Mona Lisa. Juan Cal
Una casa blanca 
i altres cases. Vidal Vidal
Lleida, ahir i avui. Jaume 
de Francisco
Femení i plural. Mireia 
González/Rosa Giralt
Alegorías. Carme 
Martínez Primo
Cristall de roca. Francesc 
Pané
La Funny i altres bèsties. 
Antònia Pons
Bestiolari de Joana Raspall. 
Josep M. Aloy

amb la col·laboració 
de la llibreria



La Community College of 
Greendale torna a obrir.
Un repàs a la seva història
‘Community’ arriba a l’equador de la seva sisena temporada a Yahoo

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

En 2009 s’estrenava una de 
les sitcoms més revolucio-
nàries dels últims anys, que 
aconseguiria canviar per 
complet la nostra forma de 
fer-nos riure. Community re-
galava a la televisió un nou 
tipus d’humor, que bé podria 
definir-se com una mescla 
entre el surrealisme d’Scrubs 
i els millors gags referencials 
al món del cinema i la televi-
sió, explicats a través d’una 
narrativa que en moltes ocasi-
ons aconseguia a travessar el, 
cada vegada més recurrent, 
terme meta. Després de cinc 
temporades, unes millors que 
unes altres (farem com que la 
quarta mai va existir), i alguns 
canvis en la seva directiva i en 
el càsting, el grup d’estudi 
més carismàtic i boig de la te-
levisió torna, gràcies a Yahoo, 
amb una sisena i última tem-
porada, després de la qual tal 
vegada tinguem una pel·lícula 
(creuem els dits).
Dan Harmon signa aquesta 
història que gira entorn d’un 
grup d’estudiants de la Uni-
versitat Comunitària de Gre-
endale, que comença amb 
l’arribada al centre de Jeff 
Winger (Joel McHale), un 
advocat que torna a la uni-
versitat perquè el Col·legi 
d’Advocats invalida el seu tí-

Cartell promocional de 
‘Community’ amb tot 
el repartiment original 
de la sèrie.

Finalment,
‘Community’ 
podria tenir 

pel·lícula

tol. Allí coneixerà Britta Perry 
(Gillian Jacobs), una exanar-
quista que tracta de posar la 
seva vida en ordre i a la qual 
pretén convèncer que surti 
amb ell mitjançant la creació 
d’un grup d’estudi, que serà 
l’excusa perfecta per presen-
tar la resta de l’elenc: Pierce 
Hawthorne (Chevy Chase) és 
un magnat d’edat avançada 
racista i arrogant que ha s’ha 
casat set vegades; Abed Na-
dir (Danny Pudi) és un estudi-
ant de cinema i fanàtic de la 
cultura popular, acostuma a 

associar situacions de la vida 
real amb escenes o frag-

ments de pel·lícules o 
sèries de televisió; 
Shirley Bennett (Yvet-
te Nicole Brown) és 
una dona recent-
ment divorciada que 
pretén obrir el seu 
propi negoci; Troy 

Barnes (Donald Glo-
ver) és una exestrella 

de futbol de secundà-
ria, i Annie Edison (Alison 

Brie), una noia intel·ligent i 
exaddicta a l’Adderall. Sense 
oblidar-nos, per descomptat, 
de l’eixelebrat degà i els seus 
extravagants outfits, així com 
de les nombroses estrelles 
convidades. D’aquesta mane-
ra, l’estrany però carismàtic 
grup d’estudi, que fa de tot 

menys clavar colzes, comença 
a viure esbojarrades i inver-
semblants aventures dins del 
recinte acadèmic. Un lloc on 
res és normal, en el qual te-
nen cabuda assignatures com 
Escales o Això es pot fregir?. 
Una universitat comunitària 
d’escàs prestigi que viu per 

i per als amants de l’audiovi-
sual, gràcies a les seves refe-
rències culturals i paròdies del 
gènere. A classe de ceràmica 
està prohibit imitar Ghost. 
Community no és una sitcom 
a l’ús. No té una estructura 
definida i palpable en els seus 
capítols, sinó que va mutant 
amb el temps, convertint a 
la sèrie en un producte dife-
rent i únic. D’aquesta manera, 
hem vist com el nostre grup 
d’estudi favorit se submergia 
en un manga japonès, com 
superava les diferents pan-
talles d’un videojoc retro o 
narraven de forma èpica les 
seves vivències en la guerra 
de paintball de Greendale a 
través d’un documental dirigit 
pel propi Abed. En definitiva, 
una sèrie a la qual no li fa por 
experimentar i que, sens dub-
te, mereix una pel·lícula que 
li permeti acomiadar-se dels 
seus benvolguts fans amb 
magnificència. Així, doncs, 
#SixSeasonsAndAMovie ja!

OPiNiÓ
Posat seriós, silenci absolut
Dimarts, onze de la nit. Acabo d’en-
fundar-me una bata de color granat, 
d’aquestes d’anar per casa, que per al-
guna estranya raó aconsegueix traslla-
dar-me a l’aroma dels anys seixanta. O 
això és el que vull creure, perquè real-
ment no se a què fan olor els seixanta. 
Em preparo un Colacao i estic a això (-) 
de convertir-lo en cigaló. Millor no. M’as-
sento al sofà junt amb les meves compa-
nyes de pis i premem el play. Mad Men 
ha tornat, i amb ella aquesta visió de 
que puta que és la vida i que poc de fiar 

que és la gent. Així és com ens agrada 
que ens faci sentir durant els cinquan-
ta minuts que dura. Posat seriós i silenci 
absolut. Llums apagades. No volem que 
Don s’assabenti que l’estem observant. 
A l’altre costat de la pantalla continua 
fent de les seves. Figura incorruptible 
en una època canviant. El fum del seu 
cigar inunda la pantalla d’una atmosfera 
borrosa que ens impedeix distingir què 
és veritat i què no. La mort aguaita en el 
primer capítol, Mad Men se’n va, encara 
que ens costi d’acceptar-ho.

Dani Martínez realitzador
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Daniel Radcliffe podria protagonitzar
la pel·lícula sobre ‘Grand Theft Auto’

 D. M.

www.7accents.cat

Solament queden cinc dies 
perquè comenci el rodatge 
de la pel·lícula que BBC està 
preparant sobre la famo-
sa companyia de videojocs 
Rockstar i l’advocat Jack 
Thompson sobre la batalla 
legal en la qual es van veure 
embolicats durant la passa-
da dècada. Encara continu-

em sense saber amb certesa 
qui seran els actors encarre-
gats de prestar el seu rostre 
a tal projecte. No obstant 
això, tot sembla apuntar al 
fet que el jove mag -dic ac-
tor- Daniel Radcliffe podria 
ficar-se en la pell de Don 
Houser, president de Rocks-
tar, i Bill Paxton (Twister) en 
la de l’advocat Jack Thom-
son. Owen Harris (Black Mir-
ror) dirigirà la cinta.

Portades dels diversos videojocs publicats 
de ‘Grand Theft Auto’.

7accents.cat

‘Lost River’ es el debut com a 
director de Ryan Gosling

Cartell promocional de ‘Lost River’, pel·lícula amb la qual l’actor Ryan Gos-
ling debuta com a director.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Així és, l’actor Ryan Gosling 
(The Notebook) torna als 
nostres cinemes, però aques-
ta vegada darrere de les cà-
meres. Lost River li serveix al 
protagonista de Drive com a 
debut en l’àmbit de la direc-
ció. Quelcom que, després de 
llegir les crítiques rebudes en 
el Festival de Cannes, sembla 
que encara no se li dóna del 
tot bé. He de dir que tenia, i 
encara tinc, moltes ganes de 
veure la proposta del bo de 

Gosling. Però no us enganyo 
si us dic que tan sol després 
de veure el tràiler de la cinta 
a un ja se li queda un estrany 
sabor de boca. Com si d’un 
gaspatxo es tractés, el direc-
tor novelle no dubta a barre-
jar els estils d’altres directors 
com Nicolas Widing Refn (del 
que tant va haver d’aprendre 
amb Drive i Only God Forgui-
ves) i Gaspar Noe. D’alguna 
forma, recorda a la disbauxa-
da Enter the Void. I solament 
us parlo del seu tràiler. Des-
prés de fer una ullada a les 
crítiques de les quals parlava 

abans, un no se sorprèn en 
veure el cognom Lynch entre 
la llista. Això sí, en l’apartat 
visual sembla que despunta. 
De debò que aniré a veure-la. 
La història té lloc a l’entorn 
surrealista d’una ciutat que 
s’esvaeix. Quan un adolescent 
descobreix un camí secret cap 
a una ciutat subaqüàtica, la 
seva mare es veu arrossega-
da a un macabre submón de 
fantasia. La cinta està prota-
gonitzada per Christina Hen-
dricks (Mad Men), Iain De Ca-
estecker (Filth) i Matt Smith 
(Doctor Who).

7è
art
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Con la Iglesia hemos topado, Sancho!
Han tallat els arbres del Palau 
Episcopal. Uns xiprers alts i fron-
dosos, pigats de merles i cuere-
tes i dolços refilets; que es reta-
llaven entre els arcs de pedra i els 
flairosos rínxols de mare-selva. Si 
la lluna era plena, l’estampa pre-
nia un aire romàntic: el campanar 
de Sant Llorenç traient el cap per 
espiar els vitralls del Seminari; la 
fantasmagòrica claca de cigo-
nyes festejant amb les gàrgoles; 
les campanes repicant “El viro-

lai” i foragitant els sàtirs d’aquell 
petit aquelarre; un gat negre 
creuant la plaça com un esperit 
en recerca d’una almoina a la fi-
nestra d’una veïna viuda. Ahir li 
ho vaig comentar al Rector de 
Sant Llorenç, el qual, amb una ri-
alleta a flor de llavi, m’espetegà: 
“L’estampa és el Palau i no pas 
els arbres!” Si et sentís Mossèn 
Cinto!, em vaig dir. Però esclar, 
pel catòlic els arbres importants 
són els de Dalt, i els de baix es-

tan a mercè 
dels capricis 
de l’Home. 
Jo, que 
b u s c a v a 
consol en 
l ’Església 
com l’ovella 
esgarr iada, 
vaig sortir-ne 
escaldat i amb l’aflic-
ció redoblada: han tallat els ar-
bres del Palau Episcopal!

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

Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla
Són parella artística per primera vegada, malgrat una llarga trajectòria treballant junts amb altres 
actors, i arriben a Lleida el dissabte 18 amb l’obra ‘Viejóvenes’  i el seu particular humor

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

1. Dotze anys de trajectòria ar-
tística i mai abans havíeu actuat 
com a duet artístic. Esteu prepa-
rat per a emocions fortes?
Joaquín Reyes. Des-
prés 

de tant temps, era xocant que no 
haguéssim fet res junts en directe. 
Com ara estem en un interval en el 
qual no fem programes, va sorgir 
l’oportunitat de provar-nos. Crec 
que sí que estem preparats.
Ernesto Sevilla: Jo no estic prepa-

rat. És difícil aguantar Joaquín 
Reyes i portar-ho bé, és insu-

portable. 

2. Sou la nova generació 
de còmics, destacant dins 
de l’humor absurd i surre-
alista. Esteu molt tochos 

i en forma per seguir 
endavant?

J. R. Sí. D’aquí a dot-
ze anys tindré 52 
anys i és quan un 
còmic que es basa 
en els gestos millor 
està. Tan sols cal 
veure Jim Carrey o 
els germans Cala-
trava. Amb l’Ernes-
to estaria uns altres 

deu anys, perquè ens cimbreamos 
totalment.
E. S. Prefereixo no opinar, però es-
tic en forma per  amés.

3. Per què us vau decidir per fer 
una obra d’esquetxos?
J.R. Monòlegs n’hem fet molts. Els 
esquetxos són una cosa que ens 
agrada, mai ho n’havíem fet en te-
atre i suposa un plus poder-ho fer 
en directe. És un espectacle que 
ens venia de gust als dos fer, per-
què com a espectadors ens agrada 
i n’hem gaudit.. 

4. Què és millor, ser vell, jove o 
viejoven?
J. R. Com que no es pot triar, ser 
viejoven està bé, perquè mantens 
coses de quan eres jove, mentre 
que deixes enrere unes altres co-
ses que no et serveixen en l’actu-
alitat.

5. Al cartell apareixeu en una 
barberia. Qui afaitaríeu?

E. S. Jo afaitaria María de la Mon-
te. Crec que li fa falta, ja que té 
més patilles que jo.
J. R. A la guerra i al món. Espera, 
que m’he posat molt metafòric per 
un moment. Tornant a la realitat, 
afaitaria el president Mariano Ra-
joy. Si ja és maco amb barba, sense 
ella ha de ser encara més preciós i, 
a més, per fi desapareixeria el seu 
desequilibri cromàtic.

6. Es pot dir que Lleida és cha-
nante?
J. R. A Lleida teniu un festival de 
cinema d’animació molt interes-
sant. Amb això es pot dir que ja és 
chanante.

7. Vincentín, Enjunto Mojamu-
to, Marcial… A qui convidaríeu a 
passar un cap de setmana a Llei-
da?
E. S. Sempre van amb nosaltres a 
tots els llocs. És com José Luis Mo-
reno, que porta en un caixa tots els 
seus ninots.

www.ponent360.com

Google Business View nou servei de Google 
que ofereix un recorregut virtual de 360 graus

Atrau més clients amb una visita virtual
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