
setmanari
de LLEIDA

del 24 
al 30

d’ABRIL 
2015

1,80 

www.7accents.cat

Número 24

f

Toni Postius: “Ros usa
recursos municipals per

fer campanya” 

Una història 
de llegenda

Un amor 
de llegenda

Joan Piris: “He pogut 
tenir dubtes però mai 
crisis de fe” 

I la 
rosa

El
llibre

8 20



obert
ACCENT

Editor: Josep Tarragona Montalvo

Director: Gerard Martínez Minguell

Cap de publicitat: Natàlia Martí Flix

Redactors: Òscar Buetas, Laia Dolcet, Dani Martínez i Ares Valdés

Estudiants en pràctiques: Carlos Bonfill i Judit Gómez

Portada: Carlos Bonfill  Administració: Imma González 

Disseny i maquetació: Lupe Ribot  Dipòsit Legal: DL L 1202-2014

Redacció: Plaça Sant Joan, 18, 1r B - 25007 Lleida

Tel. 973 254 973  Correu electrònic: redaccio@7accents.cat 

És el component
cultural indispensable 
de la Diada. Perquè 
l’amor s’expressa

amb paraules 

EL
LLIBRE

És l’element principal 
de Sant Jordi. Una rosa 
de color vermell, sím-
bol de la passió i d’un 
amor que perdurarà

LA
ROSA
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l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Postius, esperant veredicte
Toni Postius (CiU) continua el ci-
cle d’entrevistes a líders locals 
que va obrir Àngel Ros (PSC). A 
Lleida, l’obra feta i estimació po-
pular de l’alcalde rivalitzaran amb 
la frescor i energia d’una de les 
apostes més serioses que la fede-
ració nacionalista ha fet des del 
punt de vista municipal lleidatà.
Efectivament, Postius competeix 
per l’alcaldia per una clara de-
cisió personal i vital, ja que per 
estudis i preparació podia haver 
progressat en l’empresa i a l’es-

tranger, on va residir. S’ha criat a 
Lleida i d’aquí provenen les seves 
extenses arrels familiars. I aquí 
festeja, per a més dades.
En l’entrevista demostra que ha 
confegit un model consolidat 
de ciutat i que el sap transmetre 
amb convicció, simpatia i creixent 
poder de seducció. Destaquem 
que Postius, amb rigor però, al-
hora, gran claredat, té molt ben 
articulat un discurs econòmic que 
rebutja la imposició fiscal elevada 
encara que l’acompanya de pre-

ocupació social i solidaritat, com 
és preceptiu en tot programa 
local. L’econòmic és el seu punt 
fort i el domina a gust.
Ens ha estranyat que l’alcaldable 
de CiU hagi deixat passar l’opor-
tunitat de confeccionar una llista 
electoral més impactant i sorpre-
siva. No ha tret tot el suc d’aques-
ta carta que tenia. I també haurà 
d’elevar més el to electoral per 
fer-se sentir entre el ball de no-
ves formacions amb propostes 
de màxims i per agradar tothom.

No obstant això, Postius té temps 
per definir i refinar fins al dia de 
les eleccions aquest perfil públic 
prometedor. Si no comet errors i 
aguanta fort, no hi ha dubte que 
jugarà, copiant un símil que a ell 
li agrada molt, grans partits de la 
Champions League a la Paeria. 
Les grans taules polítiques de 
Ros i la gran fortalesa interna de 
Postius són les dues vertaderes 
magnituds que competeixen en 
aquestes apassionants eleccions 
municipals.  

De dol per dins
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Un Sant Jordi 
en vermell 
i negre
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Lleida celebra el Sant 
Jordi més lleidatà amb 
una quarantena de títols 
d’autors de les terres de 
Ponent. El Sr. Postu i el 
premiat Emili Bayo es con-
verteixen en les estrelles li-
teràries en una edició que 
tornarà a ser recordada 
per les bones dades

Un Sant Jordi 
en vermell 
i negre

 ARES VALDÉS i 
   ÒSCAR BUETAS

 LLEIDA
www.7accents.cat

Josep Maria de Segarra 
(1894-1961) narrava: “Sant 
Jordi té una rosa mig desclo-
sa, pintada de vermell i de 
neguit; Catalunya és el nom 
d’aquesta rosa, i Sant Jordi la 
porta sobre el pit”. Més que 
mai els catalans ens hem sen-
tit orgullosos de la nostra ter-
ra, de les nostres tradicions, 
de la nostra llengua i dels nos-
tres escriptors. Més que mai 
els lleidatans hem celebrat 
un Sant Jordi ple de novetats 
editorials amb accent lleidatà, 
ni més ni menys que una qua-
rantena. “Crec que hem batut 
el rècord aquest any”, clama-
va l’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, durant l’esmorzar literari 
que organitza Pagès Editors. 

El bon temps va animar des 
de primera hora que el ritme 
de vendes fos bastant elevat. 
Segons el president del Gre-
mi de Llibreters de Lleida, 
Jordi Casellas, la previsió és 
que les vendes de llibres s’ha-
gin incrementat un 5%. Era 
una dada que ja feia dies que 
es parlava. “Des del Gremi de 
Llibreters de Lleida podem 
confirmar aquest increment. 
El dia ha funcionat molt bé 
gràcies al bon temps, que ens 
ha acompanyat i ha fet que la 
gent ompli els carrers, i per 
tant estem molt satisfets de la 
jornada”, comenta.
Tot i així, autors, llibreters i 
editors asseguren que el país 
continua immers en una cri-
si financera i literària, ja que 
com diu la poetessa i peri-
odista Gemma Casamajó, 
“cada vegada hi ha menys 
gent que llegeix literatura, 
però almenys desitjo que un 
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dia com el d’avui pugui ser-
vir per recuperar-la”. La po-
etessa va ser l’encarregada 
d’inaugurar els parlaments 
de l’esmorzar de Pagès amb 
la lectura de la glossa “Elogi 
de la lectura”. Amb un cente-
nar de persones i uns quants 
entrepans, es va donar el tret 
de sortida a la Diada de Sant 
Jordi. Pagès Editors comme-
mora, a més, els seus 25 anys 
de novetats literàries. El seu 
director i fundador, Lluís Pa-
gès, no es va voler aventurar 
a donar cap dada, però tenia 
la sensació que les vendes ha-
vien anat bastant bé, i és que 
han editat al voltant de 200 
llibres en un any. D’aquests, 
150 són en català i la resta, 
en castellà. “Podríem dir que 
fem un llibre per dia treba-
llat”, va explicar Pagès entre 
rialles, abans que comencés 
l’esmorzar. En l’esmorzar hi 
van participar, al costat de 
la veterana poetessa Rosa 
Fabregat, els autors novells, 
com el Jordi Villacampa Viñes, 
que ha presentat aquesta set-
mana un conte en el qual han 
participat els seus alumnes de 
l’Escola de Teatre de Lleida, 
La nena que volia ser la lluna.
Una altra novetat de l’edito-
rial és la col·lecció de llibres 
infantils Nandibú, “que és tot 
un èxit i ens ha permès arri-
bar a llibreries on fins ara ens 
era molt difícil”. “Espero que 
sigui un any molt profitós per 
a nosaltres i per a tots els nos-
tres autors”, va afegir. 

El senyor Postu i Emili Bayo, 
les estrelles lleidatanes
El llibre de no-ficció Sóc de 
l’Oest, del Sr. Postu i la novel-
la negra Puta pasta, d’Emili 
Bayo, VI Premi Crims de Tin-
ta, han estat els dos títols més 
venuts aquest Sant Jordi a les 
terres de Ponent, segons el 
Gremi de Llibreters de Lleida. 
Jordi Casellas també destaca 
la bona rebuda que ha tingut 
el llibre fotogràfic Lleida, ahir 
i avui de Jaume de Francisco 
i Vidal Vidal, que és un recor-
regut per la Lleida del passat, 
comparant les imatges dels 
carrers i places de Lleida amb 
els mateixos enquadraments 
que fotògrafs locals van fer 
més de mig segle enrere. 
També encapçala el rànquing 
una altra novel·la negra d’au-
tor lleidatà, La penitència de 
l’alfil, segona obra del mosso 
d’esquadra Rafa Melero. Pel 
que fa a autors catalans, ja 
han tingut molta sortida Un 
any i mig de Sílvia Soler, o 
Algú com tu, de Xavier Bosch. 

En literatura 
espanyola, 
t r i o m f e n 
María Du-
eñas amb 
La Templa-
za, o Arturo 
Pérez-Rever-
te amb l’obra 
d’Hombres bue-
nos.
“Ser un dels 
llibres més 
venuts és 
una satis-
facció per 
l’editor. Als 
escr iptors 
ens omplen 
més els co-
mentaris que 
sorgeixen de les 
lectures. Per sort, la gent 
que s’ha llegit el meu llibre 
m’està dient que s’ho passa 
bé, que té interès i enganxa”, 
explica Emili Bayo. Per aques-
ta raó, “el feedback amb els 
lectors és positiu”. Igual de 
content es mostra el Sr. Pos-
tu, que encara no s’ho acaba 
de creure. “Considero que és 
un recull de la feina feta fins 
al moment, tenint en comp-
te la tasca a les xarxes soci-
als en els darrers dos anys”. 
Així, també reconeix la parti-
cipació ciutadana que sempre 
s’ha mostrat al seu costat i, 
per tant, “això també és un 

re c o n e i x e -
ment per a 
tothom. De 
fet, sempre 
dic que si 
vaig dis-

fressat  és 
perquè els 

èxits són un re-
coneixement per 

a tothom”.
Ambdós es-

criptors es 
van trobar 
en el Ver-
mut Lite-
rari, orga-
nitzat per 

la llibreria 
Punt de Llibre 

a Lleida. Un any 
més,  aquest es 

va convertir en un altre 
dels punts neuràlgics de la 
festivitat de Sant Jordi, on es 
van personar els autors llei-
datans més punters que en-
guany han presentat les seves 
novetats. Entre ells es troba-
va Ferran Montardit, Jaume 
Pont, Juan Juncosa, Jordi 
Villacampa o l’alcalde de Llei-
da, Àngel Ros, partícip també 
d’una novetat editorial. 
Enguany, el paer en cap, Àn-
gel Ros, ha hagut de compa-
ginar la seva tasca d’alcalde 
amb la d’escriptor, amb el seu 
llibre L’alternativa socialde-
mòcrata. “Estic vivint una jor-

‘Sóc de l’Oest’ 
i ‘Puta pasta’, 
estrelles de 
Sant Jordi 

2015

El Gremi de 
Llibreters de 
Lleida, molt 
satisfet amb 
els resultats



Els carrers de 
Lleida s’omplen 
d’amor, flors i no-
vetats editorials.
Foto: Carlos 
Bonfill
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nada intensament vinculada 
a Sant Jordi. Quan escrivim, 
despullem els nostres pensa·
ments pels lectors. Sant Jordi 
és una eclosió de la vida cultu·
ral al nostre país, i que la rosa 
i el llibre ho siguin diu molt de 
la cultura d’aquest país”. 
Seguint amb els actes insti·
tucionals de la Diada de Sant 
Jordi, es va celebrar la recep·
ció institucional de Sant Jordi 
al Pati de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs. Autoritats, repre·
sentants institucionals i gent 
de la ciutat van acudir a la 
presentació durant l’acte dels 
llibres Territori de premi i De 
l’aigua, acompanyada de la 
musica de Lleida Art. Un acte 
de reconeixement a la cultu·
ra i a la literatura catalana, 
sobretot a aquella que es fa 
des de les terres de Lleida, i 
aquest any compta amb 32 
obres d’escriptors lleidatans. 
“La Diada de Sant Jordi, i tot 
aquest component simbòlic, 
cultural, humà i moral que 
representa, és la millor res·
posta que podem donar junts 
a aquest episodi tràgic que 
hem viscut durant aquests 
dies”, va manifestar el pre·

sident de la Diputació, Joan 
Reñé. 

Sis milions de roses venudes 
a Catalunya
Totes i les propostes innova·
dores, la rosa vermella va con·
tinuar sent la flor per excel·
lència que va acompanyar 
totes les dones. N’hi havia de 
blaves, de grogues, de taron·
ges... fins i tot unes solidàries 
fetes de neula i xocolata per 
l’Associació Alba de Tàrrega.  
Però cap va poder treure el 
protagonisme a la rosa ver·
mella. Tot i que el Gremi de 
Floristes de Catalunya calcula 
que hi hauria un increment 
del 7% en venda de roses res·
pecte a l’any passat (uns sis 
milions), les primeres sensa·
cions als carrers de Lleida no 
eren del tot positives. “L’any 
passat vaig vendre unes 200 
roses i aquest any no sé si hi 
arribaré”, explicava un dels 
paradistes, que les venia en·
tre 3 i 5 euros. La sensació no 
era bona: “La gent mira molt 
però no compra”, comenta 
va una altra de les paradistes. 
El Gremi de Floristes de Llei·
da encara no té els resultats, 
però segons creu la seva pre·
sidenta, l’Anna Balañé, “les 
vendes igualaran les de l’any 
2014”. 
Culmina un Sant Jordi més 
amb el triomf de l’amor, la 
rosa i el llibre, esperant ja, 
amb il·lusió la pròxima Diada.
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Toni
Postius

L’alcaldable per CiU aposta fort per acabar amb 
els trenta anys de socialisme a Lleida i perquè la 
ciutat esdevingui l’altra capital de Catalunya

 LAIA
DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

L. D.
Valora’m l’equip que has 
escollit i que encapçalarà 
la llista per Convergència i 
Unió. 

T. P.
Durant el procés de primàri-
es vaig plantejar que calia fer 
una renovació generalitzada 
de tots els membres que for-
maven part de la candidatura 
de CiU. La ciutadania demana 
cares noves  i persones que 
provinguin de fora de la po-
lítica. Així que vaig demanar 
que alguns regidors fessin un 
pas al costat. De fet, dels sis 
regidors que formem part del 
grup municipal només en re-
petirem dos, jo mateix com 
a cap de llista de CiU i Paco 
Cerdà a nivell d’Unió. 

L. D.
Creus que la ciutadania està 
cansada de veure sempre 
els mateixos damunt de l’es-
cenari?

T. P.
Sí. Estan cansats i en aquests 
moments agraeixen frescor i 
maneres de fer diferents. Per-
sones que tinguin ganes de 
dedicar una part de la seva 
vida al servei de tots però no 
amb una vocació estrictament 
política des del punt de vista 
professional. Jo també he 
agafat el compromís d’estar 
només vuit anys com a alcal-
de. Quan portes molt temps 
comences a perdre una mica 
la perspectiva.

L. D.
És això el que està passant 
actualment?

T. P.
Efectivament, això explica els 
moments que estem vivint. 
No només a nivell local, sinó 
també nacional i de l’Estat.  
Les mateixes cares durant 
massa anys poden suposar 
que els que estan al servei del 
poble pensin que les coses 
són patrimoni seu i comen-

cin a fer i desfer sense pensar 
en l’interès general sinó en el 
personal. 

L. D.
Per tant, aprovaries un límit 
de dues legislatures com fan 
a Estats Units?

T. P.
Sí, però en el meu cas no farà 
falta aprovar cap llei ja que 
m’he posat una autolimitació 
en aquest sentit. 

L. D.
Àngel Ros també va dir que 
no es tornaria a presentar... 

T. P.
I no tant sols això sinó que 
també ha dit que a partir del 
2019 també voldria tornar-se 
a presentar. La gent demana 
empenta, ganes i il·lusió i vuit 
anys poden ser molt intensos 
i donen per molt. L’ímpetu i la 
il·lusió inicial mai són els ma-
teixos que al cap d’uns anys i 
hem pogut veure molts casos 
de gent que passa massa anys 

al capdavant d’una responsa-
bilitat política i les coses es 
comencen a esbiaixar. A Llei-
da ha passat. Aquesta lluita 
pel poder entre Ros i l’expri-
mera tinent d’alcalde, Marta 
Camps, evidencien això.  

L. D.
Ets el candidat més jove. En 
aquest cas joventut és sinò-
nim d’inexperiència? 

T. P.
Penso que el fet de ser jove 
només és una condició, no 
és una virtut ni un defec-
te. Quan em retreuen 
l’edat sempre els re-
cordo que l’alcalde 
Siurana va arribar 
a ser paer en 
cap amb 33 o 
34 anys. El que 
passa és que en 
aquella època 
la presència que 
tenia no donava la 
sensació d’aques-
ta joventut.  La gent 
el que valora és ganes 

i il·lusió per lluitar pel futur i 
la gent jove tenim tota la vida 
per davant i el fet de lluitar per 
canviar el present fa que tin-
guem, d’entrada, un ímpe-
tu molt gran. No és una 
qüestió d’edat sinó de 
tenir un projecte dar-
rera. No deixa de ser 
curiós que el mateix 
partit polític que go-
vernava quan jo vaig 
néixer ho continuï 
fent ara més de tren-
ta anys després. I això 

no pot ser 
bo, en 

t e r -

mes generals, es miri per on 
es miri. 

Només 
estaré 

vuit anys 
d’alcalde 

La ciutadania 
reclama 

frescor i cares 
noves 

Canviar 
sovint de 

candidat no 
ens ha ajudat 
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Garantir una millor
transparència a la 
Paeria i reduir les 
despeses “supèrflues” 
per rebaixar impostos,  
grans pals de paller del  
candidat convergent

L. D.
A què creus es deu el mono-
poli del govern socialista du-
rant tres dècades? L’Oronich 
només va ser-hi dos anys...

T. P.
Amb l’alcalde Oronich hi va 
haver una moció de censura 
amb moltes elucubracions i 
teories. No sé quina hagués 
estat la història si aquell fet no 
s’hagués produït però el cert 
és que hi ha hagut una clara 
majoria socialista. L’alcalde 
Siurana va tenir una presència 
important a la ciutat i l’alcal-
de Ros ha agafat una etapa 
amb molts diners que li ha 
permès fer grans obres, amb 
molt deute també després. 
Ara bé, hem de tenir un punt 
d’autocrítica per part nostra. 
Hem canviat una mitjana de 
cada quatre anys de cap de 
llista i això no ens ha permès 
consolidar una alternativa que 

pugui aprofitar els moments 
de debilitat de les persones 
que han ostentat el poder a la 
ciutat. Una part de culpa de la 
situació de majoria socialista a 
l’Ajuntament de Lleida també 
correspon a CiU per no con-
solidar un relleu i aprofitar els 
moments de debilitat.  Hi ha 
una màxima en política que 
diu que les eleccions no les 
guanya qui està a l’oposició 
sinó que les perd qui governa. 
I, en aquest sentit, nosaltres 
estàvem més concentrats en 
consolidar una alternativa que 
en lluitar per l’alcaldia de Llei-
da. 

L. D.
En política també diuen que 
el poder desgasta, però des-
gasta més l’oposició. És així?

T. P.
El rol quan estàs a l’oposició 
no és fàcil. Tens el deure de 
fiscalitzar tot el que fa l’equip 
de govern municipal i la crítica 
no sempre és ben rebuda per 
part de la ciutadania perquè 
tens els matisos negatius. Tot 
i això, també és cert que, en 
aquests darrers quatre anys, 
amb la incorporació del Joan 
Ramon Zaballos com a cap de 
l’oposició, hem intentat apor-
tar propostes i solucions en 
comptes de criticar allò que 
no funcionava. Fins i tot, en al-
gunes qüestions, hem intentat 
impulsar temes de forma con-
junta perquè crèiem que era 
bo per la ciutat. L’alternativa 
era quedar-nos de braços ple-
gats com ha fet el Partit Popu-
lar i dir que tot és un desastre. 

L. D.
Igualment els ciutadans han 
criticat que no hi hagi hagut 

L’alcaldable per 
Convergència i 
Unió a la Paeria 
de Lleida, Toni 
Postius. 
Foto: Dani 
Martínez



Lleida ha 
canviat per 

l’endeutament 
municipal  

L’actitud que 
està tenint el 

Partit Popular 
és indecent

No és fàcil el 
rol quan estàs 
al govern de 

l’oposició
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Ros ha jugat 
un doble joc 

amb el procés 
català 

més oposició i que hagi es-
tat Marta Camps, del mateix 
partit, qui hagi posat sobre 
la taula possibles irregulari-
tats. 

T. P.
Crec que si es mira l’hemero-
teca en aquesta legislatura, 
hem estat molt insistents i 
incisius a l’hora de denunciar 
situacions de gravetat extre-
ma, com la situació en què 
es troba l’Empresa Municipal 
d’Urbanisme (EMU). Recor-
do consells d’administració 
i reunions molt tenses per 
aquestes qüestions amb els 
regidors de l’equip de go-
vern i  amb la pròpia Marta 
Camps. També ens hem fet 
un fart de denunciar l’opaci-
tat de l’equip de govern, ja 
no tan sols amb les despeses 
de l’Ajuntament de Lleida, 
sinó també amb les retribuci-
ons dels regidors i del propi 
paer en cap. De fet, l’any pas-
sat, jo mateix vaig fer pública 
la meva declaració de la ren-
da per reptar que ells també 
ho fessin, tot això abans que 
esclatés el cas Camps. La vi-
sió que no hi ha hagut opo-
sició no la comparteixo. Una 
altra cosa és com ho ha pogut 
percebre la ciutadania i la no-
torietat mediàtica que s’hi ha 
donat. Jo he tingut plens que 
han estat “bronques” però 
està clar que hem volgut con-
tribuir a donar solucions. Per 
exemple, amb l’acord dels 
plans d’ocupació.

L. D.
Tot i que no ha gaudit de 
l’èxit que s’esperava...

T. P.
Quan vam pactar tirar enda-
vant els plans d’ocupació vam 
plantejar que no solament 
s’havien de destinar diners 
per contractar cinquanta 
persones durant sis mesos 
sinó que també s’havia de 
parlar amb les empreses 
de la ciutat de Lleida, pre-
guntar-los quin perfil neces-
sitàvem i formar els de-
socupats perquè 
poguessin con-
tractar-los a 
partir del 
setè mes. 
Això no 
es va 
dur a 
te rme ; 
les tas-
q u e s 
s’han fet 
a nivell de 
l’Ajuntament  
i a partir del 

setè mes només cinc deso-
cupats han trobat feina. En 
termes generals no ha funci-
onat com s’esperava però ha 
pogut servir perquè persones 
a l’atur hagin tingut ingressos 
regulars durant mig any. 

L. D.
Les properes eleccions cal 
plantejar-les com una prèvia 
a les autonòmiques en clau 
plebiscitària?

T. P.
Hi ha dos eixos que s’hauran 
de tractar: el model de ciutat, 
com es planteja i desenvolu-
pa Lleida a partir del 24 de 
maig de 2015 i quin és el rol 
que ha de tenir l’Ajuntament 
de Lleida en aquests mo-
ments històrics. A ningú se li 
escapa que el repte que ens 
hem posat els partits favora-
bles que Catalunya sigui un 
país lliure (i això es decideixi 
a les properes eleccions del 
27 de setembre) també vin-
cula, en certa manera, quin 
és el rol de la ciutat de Lleida. 
El compromís del partit soci-
alista i dels populars amb les 
qüestions nacionals sempre 
ha estat el mateix, són dues 
cares de la mateixa moneda. 
Han optat per ser una capital 
de província dins d’una Es-
panya i nosaltres plantegem 
una Lleida ambiciosa que ha 
de jugar un paper cabdal per 
ser l’altra capital de Catalu-
nya en un país lliure. Lleida no 
pot restar al marge ni conti-
nuar fent el ridícul. Només cal 
recordar l’acte en què tots els 
alcaldes i alcaldesses de Ca-
talunya van anar a lliurar les 

actes de suport al Govern en 
tot aquest procés i l’alcalde 
de Lleida anava a inaugu-
rar la Fira del Prés-
sec  d’Alfarràs. 

L. D.
Q u è 
n’opines 
de la xiu-
lada que 
va rebre 
Ros a la 
ce lebra-
ció de l’as-
semblea de 
l’ANC?

T. P.
Cal tenir un respecte per 
tothom, però això evidencia 
el doble joc que ha jugat l’al-
calde amb el procés català. 

L. D.
En quin sentit?

T. P.
Feia la sensació, en algu-
nes ocasions, que Ros era 
l’ala díscola dels socialistes 
a l’hora de comprometre’s 
amb el país; sobretot quan 
va renunciar a l’acta de dipu-
tat per discrepàncies amb el 
seu propi partit. Ara bé, quan 
analitzes quin ha estat el com-
promís d’ençà de llavors veus 
que no n’hi ha hagut. Només 
cal recordar quan vam portar 
una moció de suport al 9-N 
i va ser el propi paer en cap 
qui va impedir que es votés. 
Un fet vergonyós i inaudit que 
va provocar la concentració 
d’unes 3.000 persones davant 
de la Paeria exigint-li la dimis-
sió. No es pot jugar de forma 
ambivalent amb la posició 
nacional i, tot i que mereix 
un respecte institucional, era 

comprensible la xiulada. 

L. D.
Hi ha una certa por 
que Lleida, amb la 
independència, sigui 
relegada a la centra-
litat de Barcelona. 
Com rebatre-ho? 

T. P.
C a d a 

any, a 
C a -

t a -

lunya, 10.000 milions d’im-
postos se’n van cap a Madrid 
i no tornen. I aquesta manca 
de recursos ens impedeix ti-
rar endavant infraestructures 
importants. És evident que 
Barcelona i el seu centralisme 
pesa molt. Jo sempre dic que, 
quan siguem independents, 
haurem de començar la lluita 
perquè Lleida s’independit-
zi de Barcelona ja que l’àrea 
metropolitana aconsegueix 
captar molts recursos del 
pressupost general. Ara, el fet 
que puguem ser un país lliu-
re permetrà que els recursos 
estiguin més ben distribuïts 
i que obtinguem les infraes-
tructures que depenen dels 
recursos de Madrid i que s’ha 
demostrat que tenen un inte-

rès zero per dur-les a terme, 
com ara l’autovia Lleida-Tar-
ragona, el canal Segarra-Gar-
rigues o l’autovia Lleida-Val 
d’Aran. Estar més a prop d’on 
es prendran les decisions, de 
Barcelona, ens permetrà cap-
tar molts més recursos del 
que s’ha fet fins ara. 

L. D.
Una de les teves propos-
tes és baixar els impostos, 
malgrat l’endeutament de 
l’Ajuntament. 

T. P.
Sí. Tenim una situació molt 
greu a l’EMU que ens costa 
anualment més de 5 milions 
d’euros d’impostos. També 
s’han posat en marxa dife-
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El PSC fa ús 
dels recursos 

municipals per 
fer campanya

rents equipaments que no 
estan tenint un funcionament 
adequat, si ho comparem 
amb la inversió que s’hi ha fet, 
com el Mercat del Pla i el Ma-
gical. De fet, des que l’alcalde 
Ros va accedir a la ciutat de 
Lleida el deute s’ha incremen-
tat en  uns 30.000 euros diaris 
en aquests onze anys. Lleida 
ha canviat molt però a costa 
de l’endeutament. Una políti-
ca expansiva que s’ha pagat 
pujant els impostos, com l’IBI. 
Nosaltres plantegem reta-
llar les despeses supèrflues i 
prescindibles que tenen lloc 
a l’Ajuntament de Lleida. De 
fet, la denúncia de Marta 
Camps ha posat de manifest 
una realitat bastant incòmo-
da, com ara els diners gastats 

en dinars i sopars de Ros amb 
una mitjana de 500 euros per 
tiquet, una barbaritat. Com 
també ho és la construcció 
d’equipaments que no són 
una prioritat, com els 500.000 
euros que l’equip de govern 
es vol gastar per construir el 
Museu del Clima. 

L. D.
L’alternativa?

T. P.
Nosaltres volem reconduir la 
situació de l’EMU i plantejar 
alternatives en el funciona-
ment d’alguns dels equipa-
ments municipals per treu-
re’n més profit. Tot això ens 
comportaria un estalvi anual 
d’uns 10 o 15 milions d’euros. 

Part dels 
d i n e r s 
dispo-
nibles 
els de-
d i c a -
ríem a 
fer una 
re v i s i ó 
cadastral, 
rebaixar la 
pressió fiscal 
i, paral·lelament, 
a dedicar-los a l’econo-
mia productiva i les persones. 
També plantegem que qual-
sevol tipus de rebaixa es faci 
de manera realista però si no 
ho fem perdrem competitivi-
tat. Les empreses no vindran 
a Lleida si som la capital dels 
impostos i el cost del sòl in-

dustrial és molt car en compa-
ració a d’altres zones. 

L. D.
Quines altres propostes 
destaques?

T. P.
Dedicarem els màxims es-
forços a lluitar contra la taxa 
d’atur. Abans de la crisi te-
níem unes 3.000 persones 
a l’atur i ara en són unes 
11.000. Això ha comportat 
una precarietat molt gran i ha 
suposat una fugida de talent. 
Molts joves no poden fer de 
Lleida la seva opció de vida 
per falta d’oportunitats i han 
emigrat. Quan jo vaig acabar 
els estudis, per exemple, vaig 
estar un any a Dinamarca on 
m’oferien un lloc de treball. 
Recordo com els meus pares 
m’encomiaven a no tornar di-
ent-me “no tornis, no tornis”. 
Ara sóc jo qui li dic a la meva 
xicota “no marxis, no marxis” 
perquè Lleida té futur i ha de 
generar més oportunitats de 
les que ofereix ara.  

L. D.
De cara a possibles pactes 
electorals, obres la porta a 
qualsevol partit?

T. P.
Crec que amb el PP l’ente-
sa seria impossible. L’actitud 
que estan tenint és indecent; 
no tan sols a nivell nacional 
sinó també en aquests quatre 
anys a la Paeria criticant-ho 
absolutament tot, i això fa 
que tinguem dos models de 
ciutat bastant irreconciliables. 
D’altra banda, Lleida mereix 
una alternativa i no seria lògi-
ca la sociovergència.  Estarem 

disposats a parlar amb 
tothom pensant en 

una renovació 
a la Paeria i 

el compro-
mís amb 
el procés 
català.  

L. D.
Com cre-
ieu que 

us afecta-
rà l’entrada 

de nous par-
tits?

T. P.
És una oportunitat perquè la 
gent pugui manifestar la di-
versitat d’opinions que hi ha. 
Només tres partits a la Paeria, 
òbviament, era una “anoma-
lia” que no s’ha reproduït en 
altres ciutats. Tot apunta que, 
en el proper Ajuntament, pas-

sarem de ser tres a ser cinc o 
sis i això enriquirà el debat. 
Més que una amenaça és una 
oportunitat. 

L. D.
Està en joc la unitat de Con-
vergència i Unió?

T. P.
Malgrat tot el que ha passat, 
la relació amb els companys 
d’Unió a Lleida és excel·lent. 
Hem anat units en totes les 
qüestions sense discrepàncies 
amb els temes de ciutat i les 
picabaralles nacionals a nivell 
local no ens han acabat afec-
tant. Convergència ha fet una 
aposta clara i Unió té una con-
sulta a partir del 14 de juny, 
però estic convençut que hi 
haurà unitat d’acció. Tindrem 
CiU a partir del 27-S, i per 
molts anys. 

L. D.
Heu denunciat un cartell del 
PSC per considerar-lo “elec-
toralista”. Hi ha guerra bru-
ta?

T. P. 
Crec que és evident que per 
part de Ros i de l’equip socia-
lista es fa un ús, cada vegada 
més descarat, dels recursos 
municipals per fer campanya 
de l’obra de govern. Tot això 
fins al límit d’utilitzar recursos 
públics per una campanya de 
teleassistència posant de cara 
visible una persona inclosa 
a les llistes del PSC. També 
he lamentat atacs personals. 
Penso que el debat polític ha 
de ser de confrontació d’ide-
es i de projectes, i aquí es veu 
quina és la manera de fer dels 
uns i dels altres. Nosaltres fa-
rem una campanya electoral 
en positiu.

L. D.
Quin seria un bon resultat?

T. P. 
Ambicionem arribar a obtenir 
la majoria absoluta. 
Els resultats seran els que se-
ran, però com a alternativa 
esperem tenir prou represen-
tativitat per poder governar la 
ciutat.  
Si ens fixem en altres munici-
pis catalans, les majories ab-
solutes queden molt lluny i hi 
ha governs en minoria amb 
vuit, nou, deu o onze regi-
dors. Crec que la nostra for-
quilla es mourà  entre els nou 
i els onze regidors i farem tot 
el possible per arribar-hi. 
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Quatre homes 
i un destí. 
Enric Mir, 
actual alcalde 
(CiU), 
Salvador 
Noguera 
(ERC), 
Josep R. 
Farran (CUP) i 
Ramon Camús 
(PP) són els 
homes. 
L’Ajuntament 
de les Borges 
Blanques, el 
destí
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Els 
quatre 
fantàstics 
de les 
Borges

 GERARD
MARTÍNEZ

 LES BORGES BLANQUES
www.7accents.cat

Com si d’un western es trac-
tés, quatre homes (cap dona) 
s’enfrontaran en un duel a 
mort (política) per alçar-se 
amb el tron de la capital de 
les Garrigues, amb el regnat 
de les Borges Blanques. Els 
candidats són: Enric Mir, ac-
tual alcalde (Convergència i 
Unió); Salvador Noguera (Es-
querra Republicana de Cata-
lunya); Josep Ramon Farran 
(Candidatura d’Unitat Popu-
lar) i Ramon Camús (Partit 
Popular). Finalment, no han 
repetit el grup del regidor 
independent Francesc Macià 
ni el PSC, que no ha trobat 
la gent necessària per formar 
una llista en condicions.

El repetidor
Per aquests comicis, CiU tor-
narà a confiar en Enric Mir, 
que ja va ser cap de llista de 
la coalició el 2011. De to-
tes maneres, Mir disposa ara 
d’un important bagatge de 
quatre anys al capdavant del 
govern municipal i, de retruc, 
d’una major visibilitat, conse-
qüència directa d’haver estat 
l’alcalde de les Borges Blan-
ques. El candidat nacionalista 
és empresari del sector dels 
carburants i va ser regidor 
d’Hisenda amb l’alcaldessa 
Carme Benet, també conver-
gent, del 2003 al 2007.

Els nous
L’esquerra, representada per 
ERC i la CUP, presenta candi-
dats nous. En el cas dels repu-
blicans, l’elegit ha estat Sal-
vador Noguera, de 55 anys, 
quaranta dels quals se’ls ha 
passat treballant a la banca. 
Va ser part activa de les Con-
sultes sobre la Independència 
que van tenir lloc el 2009 i 
va liderar l’AMPA del col·legi 
Joan XXIII en els anys noran-

24maig
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ta. L’acompanyen, per ordre, 
Enric Farran, la independent 
Montse Casals, Albert Bale-
ro, Laia Benet i dos indepen-
dents més, Ramon Queralt i 
Dolors Batlle, amb l’objectiu 
clar d’obrir-se a la societat 
civil. Tanmateix, noms de re-
nom (valgui la redundància) 
d’etapes anteriors com ara 
Miquel Àngel Estradé, Jordi 
Satorra i Josep Lluís Balsells 
no figuren entre els possibles 
regidors.
També és nou el cap de llis-
ta de la CUP, Josep R. Farran, 
bomber de professió i 41 anys 
d’edat. Va formar part, com el 
cap de llista d’ERC, de l’or-
ganització de les Consultes 
sobre la Independència del 
2009 i, a més, és membre de 
l’Assemblea Nacional Cata-

“Espanya no 
ens roba. El 

senyor Pujol, 
en canvi,

sí”

“Mir és un bon 
administrador

de finques 
però un mal 

alcalde”Josep Farran
candidat per la CUP

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
D’una banda, hem de recu-
perar les rutines democràti-
ques més bàsiques i recon-
nectar el consistori municipal 
amb els ciutadans del mateix 
municipi. De l’altra, com una 
de les mesures principals de 
la CUP a les Borges, es trac-
taria de promoure amb les 
seccions de crèdits de les 
diferents cooperatives algu-
na cosa semblant al que es 
feia abans, una mena de cai-
xa municipalista que recollís 
els dipòsits dels veïns que hi 
volguessin aportar part dels 
seus estalvis amb l’objectiu 
de contribuir als comerços 
de proximitat, l’agricultura 
ecològica...

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit? 
Sens dubte, iniciar el procés 
de remunicipalització de l’ai-
gua a través d’una consulta 
ciutadana democràtica, cla-
ra i diàfana.

Quina és la teva principal 
preocupació respecte del 
municipi? 
Que les institucions políti-
ques, encapçalades pel con-
sistori i els partits polítics, 
facin tot allò que estigui a 
les seves mans per solucio-
nar la desconnexió existent 
entre la política i la gent, la 
qual cosa, per mi, és un dels 
problemes principals de la 
societat del segle XXI.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Un pla de mobilitat que sà-
piga articular diferents àm-
bits com ara el de l’educa-
ció, el del comerç i el de la 
mobilitat en si.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no?
A última hora, pactar de-
pèn més de la persona que 
de res més, almenys en po-
blacions com la nostra Crec 
que té més a veure amb la 
visió que aquesta persona 
pugui tenir del poder i dels 
seus tics personalistes que 
no pas amb les sigles de la 
formació política que estigui 
representant.

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa?
Nosaltres considerem que 
la independència no té cap 
mena de sentit si no és ca-
paç de travessar tots els àm-
bits del consistori municipal. 
Així, doncs, no pot ser mai 
una qüestió abstracta, sinó  
que hauria de ser una qües-
tió pràctica. Per això, nosal-
tres parlem de sobiranismes 
en plural.

Com valores el pas d’En-
ric Mir per l’alcaldia de les 
Borges Blanques? 
Ras i curt. L’Enric Mir, com a 
alcalde, és un bon adminis-
trador de finques però un 
mal polític. 

Ramon Camús
candidat pel PP

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
Dedicar gran part del pres-
supost municipal a obres 
socials, sobretot en el cas 
de les famílies més desafa-
vorides. Això, d’una banda; 
de l’altra, el pagament del 
deute. Per últim, res d’obres 
faraòniques a costa de sub-
vencions, perquè a la llarga 
resulten cares i no serveixen 
per a res. 

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit? 
La necessitat de la gent és 
allò més urgent, existeixen 
desequilibris molt impor-
tants i hi ha persones que 
no tenen ni per menjar. La 

prioritat ha de ser aquesta, 
juntament amb una baixada 
immediata dels impostos.

Quina és la teva principal 
preocupació respecte del 
municipi?  
T’ho acabo de dir. Fa molts 
anys que em preocupa 
aquest tema, ja que cada 
vegada ha anat a més. No 
podem gastar el que no te-
nim,  aquesta és la principal 
mesura del Partit Popular a 
tot arreu on governa, per-
què al final els desequilibris 
municipals provoquen els 
desequilibris familiars.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Ens sobra més que ens falta. 

Ens sobren infraestructures, 
com el balcó de les Garri-
gues o el Museu Francesc 
Macià, infraestructures que 
no serveixen per a res. En 
canvi, tenim un passeig on 
a l’estiu no s’hi pot passejar 
pel sol; només hauríem de 
posar arbres a banda i a ban-
da. I amb una simple carpa a 
les piscines les convertiríem 
en cobertes, així hi tindríem 
gent durant tot l’any.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Pactaria amb totes les per-
sones que fossin positives, 
que integrin partits socials, 
sempre que hi hagi una en-
tesa que ens permeti treba-

llar correctament. Aquí no hi 
ha d’haver lluites de partits, 
hem d’unir-nos tots perquè 
el municipi hi surti guanyant.

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa?
El tema de la independència 
no me’l crec, es va declarar 
la comarca independentis-
ta però encara espero que 
algú pregunti a les persones 
del poble què en pensen. 
“Espanya en roba”, diuen 
alguns. El senyor Pujol sí 
que ens ha robat! 

Com valores el pas d’En-
ric Mir per l’alcaldia de les 
Borges Blanques?
Això no t’ho contestaré.

lana, de la Plataforma Garri-
gues en Defensa del Territori, 
de Som lo que Sembrem, de 
Marea Blanca Borges en de-
fensa de la sanitat pública i de 
l’Ateneu Popular Garriguenc. 
L’acompanyen l’actual regi-
dora Laia Safont i Ester Sans, 
Josep Maria Mas i Alexandra 
Viles, entre d’altres.

L’etern aspirant
Pel PP repeteix el candidat 
Ramon Camús, que el 2011 
va aconseguir uns resultats 
molt pobres que el van deixar 
lluny d’obtenir representació 
al consistori municipal. “Ara, 
a diferència de llavors, tenim 
una llista amb cara i ulls”, as-
segurava dies enrere al digital 
Som Garrigues. Admet, però, 
que han hagut de completar 
la llista amb gent de fora de 



candidat per CiU

candidat per ERC
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“He estat 
un alcalde 

transparent, 
honest i bon 

gestor”

“El tema de 
l’N-240 és 
una sagnia

a nivell 
humà”

Salvador
Noguera

Quina és la base del teu 
programa electoral?
La participació ciutadana 
ha d’esdevenir la base de 
qualsevol programa elec-
toral  de qualsevol partit 
a qualsevol part del terri-
tori.

Quina és la primera me-
sura que tiraries enda-
vant si sortissis elegit? 
Intentaria solucionar el 
tema de la Nacional 240, 
ja que és una sagnia a ni-
vell humà que no ens po-
dem permetre de cap ma-
nera.

Quina és la teva princi-
pal preocupació respecte 

del municipi? 
El tema més greu és, en 
primer terme, com et co-
mentava, l’N-240. També 
hi ha l’atur de la pobla-
ció, massa alt, i la man-
ca d’inversions d’empre-
ses de fora. I és que s’ha 
d’ampliar el polígon, hi 
ha una antic projecte per 
reactivar-lo. En definitiva, 
hem d’aconseguir més sòl 
industrial, perquè no ens 
queda gens.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Com ja he dit, sòl industri-
al i feina, molt feina, per 
als més joves. I diners, és 
clar!

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fa-
ries i amb qui no?
No ho faria mai amb el 
Partit Popular. Amb la res-
ta, per tant, estaria obert 
a parlar de tot si arribés el 
moment de fer-ho.

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa?
La meva opinió és que 
els ajuntaments, tal com 
demana la Generalitat 
de Catalunya, han de ser 
claus en tot aquest pro-
cés, i l’Ajuntament de les 
Borges Blanques que sur-
ti d’aquestes eleccions ha 
d’estar super convençut 

que no faltarà cap mena 
d’ajut per tirar endavant 
la independència del nos-
tre país.

Com valores el pas 
d’Enric Mir per l’alcaldia 
de les Borges Blanques? 
Sincerament, jo crec que 
no ho ha fet pas mala-
ment, i estic segur que 
per part seva hi ha posat 
tot l’interès possible amb 
l’objectiu que les coses 
s’arreglessin en la mesura 
de les seves possibilitats. 
Però, com tot, sempre es 
pot millorar. Per això, li 
posaria una nota de 7,25, 
és a dir, un notable alt, 
que no està gens mala-
ment.

Enric Mir

Quina és la base del teu 
programa electoral?  
Continuar la bona feina que 
hem dut a terme al llarg 
dels últims anys. Ha estat 
un mandat complicat, basat 
en l’austeritat i la manca de 
recursos, però ho hem sabut 
gestionar sense rebaixar la 
prestació de serveis públics 
als ciutadans i fent les in-
versions necessàries sense 
ampliar la despesa ni el ca-
ràcter d’eficiència de l’Ajun-
tament. 

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?  
Acabar els temes que tenim 
engegats, com ara la rei-
vindicació del territori que 

hem encapçalat en el cas de 
l’N-240 de Montblanc fins a 
Lleida, la qual cosa ens su-
posa bastant preocupació a 
nivell municipal. La solució 
no s’ha concretat i s’ha de 
buscar immediatament per 
tal que no ens comporti més 
patiment ni més drames a 
nivell de trànsit.

Quina és la teva principal 
preocupació respecte del 
municipi? 
Em preocupa tenir un atur 
molt baix, aconseguir més 
ocupació i fer que als co-
merços els vagi bé el seu ne-
goci. El tema econòmic és 
una de les meves principals 
preocupacions, encara que 
l’ens públic no hi té massa 

potestat. Tot i això, intenta-
rem afavorir aquest ambient 
d’inversions i de comerços 
que funcionin. Cal donar fa-
cilitats, que les Borges sigui 
atractiva i que estigui ben 
comunicada per fer enten-
dre als empresaris que les 
inversions en aquest territori  
posseeixen molt potencial. 

Què creus que li falta al 
municipi? 
Segurament algun equipa-
ment municipal, com l’arxiu, 
ja que som de les poques 
capitals de comarca que no 
en tenen, però ja hem arri-
bat a un acord amb la Ge-
neralitat al respecte d’això. 
També  un teatre, una sala 
d’actes en condicions...

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no?
No tinc problemes per par-
lar amb ningú sobre possi-
bles pactes.

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa?
Aquí, a l’Ajuntament, de se-
guida ens vam posicionar a 
favor del procés. Arribarem 
on calgui mentre la gent hi 
doni suport.

Com valores el teu pas 
per l’alcaldia?
Transparència i honestedat 
a nivell de valors i gestió 
responsable  dels comptes 
públics.

les Borges. La possibilitat que 
el PP apadrinés una nova llis-
ta, impulsada per Maira Án-
geles Cabot, va quedar des-
cartada a última hora.

Els absents
D’una banda, com apuntà-
vem en començar, cal desta-
car l’absència del grup del re-
gidor independent Francesc 
Macià. De l’altra, cal deixar 
constància de la sorpresa que 
ha suposat la renúncia d’últi-
ma hora del PSC. Així, doncs, 
les eleccions municipals del 
mes de maig seran les pri-
meres a les Borges Blanques  
sense presència del Partit 
dels Socialistes (PSC) ni cap 
de les marques vinculades a 
la formació, com tampoc al-
tres de sorgides del seu si, 

com MES o Avancem. Serà, 
per tant, la primera vegada 
des de la restauració de les 
eleccions municipals el 1979 
que el partit no concorrerà 
per alguna plaça al Ple de la 
capital comarcal. Fonts del 
partit van explicar al digital 
que, tot i haver-ho intentat in-
sistentment, finalment no s’ha 
trobat prou gent disposada a 
formar part de la candidatu-
ra i que “abans que omplir-la 
amb gent de fora, millor no 
fer-la”. En les últimes elec-
cions, el PSC va obtenir una 
regidoria, amb Imma Purroy, 
que l’estiu de l’any passat va 
formalitzar la seva baixa del 
partit per passar a ser regido-
ra no adscrita. Ara Purroy no 
repetirà per cap altre grup.
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La Formació Professional està guanyant 
cada cop més força entre els alumnes i 
molts d’ells veuen en l’FP ‘on line’ una de 
les millors maneres per accedir al 
món laboral amb una titulació oficial

7x7
d’interès
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Lleida guanya 
pes en l’FP
a distància

 ÒSCAR 
BUETAS

 LLEIDA
www.7accents.cat

La Formació Professional 
(FP) està guanyant terreny. 
Així ho reflecteixen l’infor-
me elaborat pel Ministerio 
de Educación espanyol ano-
menat “Datos y Cifras. Cur-

so escolar 2014-2015”. El 
fet que cada cop hi hagi més 
presència d’ofertes laborals 
qualificades sol·licitant títols 
d’FP ha estat determinant 
en aquest creixement. En els 
últims dos anys, els alumnes 
d’FP s’han incrementat en un 
30% i aquest any a Espanya 

prop de 800.000 persones 
estudiaran un cicle formatiu 
d’alguna de les famílies que 
integren aquesta formació 
A més, dins d’aquest àmbit 
ha tingut un fort increment 
el nombre d’alumnes que 
trien la Formació Professi-
onal a distància per tal de 

formar-se. En aquest sentit, 
es tracta d’una alternativa 
cada cop més consolidada, 
com ho demostra la dada 
que, respecte al curs passat, 
la xifra d’estudiants que han 
apostat per estudiar on line 
ha crescut en un 14% .
Això bé ho saben al centre 



En la imatge 
superior, 
Jordi Giné 
a les 
instal·lacions 
l’Ilerna Online, 
mentre que 
a l’esquerra 
i a baix, els 
estudiants del 
centre lleidatà, 
en una de les 
classes.
Foto: I. O. / 
Carlos Bonfill
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En els últims 
dos anys, els 

alumnes s’han 
incrementat 

en un 30%

referent de Lleida, Ilerna. “La 
Formació Professional és una 
de les branques on és més fà-
cil trobar feina”, manifesta el 
director d’Ilerna Online, Jordi 
Giné. Així, posa com a exem-
ple el fet que a Europa el 50% 
dels treballadors tenen una 
titulació d’FP, mentre que a 
Espanya és d’un 24%.
La realitat espanyola és que 
“tenim masses titulats univer-
sitaris per una estructura pro-
ductiva que no en requereix 
tants”, afegeix. Per aquesta 
raó, tot apunta que és més 
fàcil trobar feina amb una 
Formació Professional en un 
període de sis mesos. A més, 
hi ha quatre centres a l’Estat 
(Madrid, Andalusia, Barcelona 
-on hi ha una unió de centres- 
i Lleida) que estan reconeguts 
pel Ministerio de Educación 
per impartir els seus cicles 
d’FP a distància, i Ilerna On-
line n’és un. “Els alumnes de 
Lleida representen un 20%, 
mentre que la resta són de 
fora, fins i tot n’hi ha de l’es-
tranger, tot i que els exàmens 
són presencials”, comenta.

Les mateixes titulacions
Les titulacions que es poden 
impartir a distància són 
les mateixes que les 
presencials. Ara bé, 
hi ha una sèrie de 
professions que re-
quereixen pràctica 
-com, per exem-
ple, la d’Higiene 

Bucodental-, i, per tant, tenen 
unes hores presencials. Això 
és un gran avantatge, sobre-
tot per aquelles persones que 
tenen càrregues familiars, es-
tan treballant i volen ampliar 
la seva formació s’han quedat 
sense plaça en altres coses 
que volien estudiar, estan a 
l’atur o, simplement, no volen 
anar a l’institut. “La clau està 
a poder donar la titulació ofi-
cial”, argumenta Jordi Giné.
Els alumnes es connecten a 
un campus virtual on tenen 
tot el material educatiu, cada 
quinze dies han d’anar en-
tregant unes pràctiques i un 
cop al mes es fan les corres-
ponents videotutories amb 
els alumnes. “D’ençà que 
vam néixer fa dos anys, tot ha 
evolucionat molt ràpid, tenim 
un creixement gran. Tot està 
adaptat per a mòbil i els joves 
d’avui en dia ja estan prepa-
rats per a la seva utilització. 
Cal dir que tenim més visites 
per dispositius mòbils que 
des de l’ordinador”, explica 
el director d’Ilerna Online.
Per tant, el perfil acostuma 
a ser de gent d’entre 25 i 45 

anys, i en funció 
del tipus de 

“Tenim massa 
titulats 

universitaris”, 
apunta Jordi 

Giné

cicle hi ha més dones que ho-
mes, o a la inversa. A més, es 
tracta d’una formació que no 
perjudica els horaris habitu-
als, ja que cadascú és lliure de 
marcar el seu ritme i la dura-
da del cicle. “El model català 
està més enfocat a l’alumne i 
no tant a la metodologia. El 
nostre objectiu és facilitar-li la 
vida a l’estudiant. És ell el qui 
tria amb total llibertat”, sen-
tencia Jordi Giné.

Els alumnes a 
distància estan 

acostumats 
a dispositius 

mòbils
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Joan
Piris

Després de la seva renúncia, el bisbe de 
Lleida analitza el panorama actual mesos 
abans que el Vaticà nomeni el seu successor

 LAIA
DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Joan Piris és bisbe de Lleida 
des de 2008. El passat mes 
de setembre, en complir 75 
anys, va presentar la seva re-
núncia d’acord amb els pre-
ceptes del Dret Canònic, a 
l’espera de ser substituït. Al 
llarg d’aquests darrers mesos, 
tot i que ja han sonat alguns 
noms per rellevar-lo com el 
del menorquí Sebastià Talta-
vull, actual bisbe auxiliar de 
Barcelona, el cert és que Piris 
continua al capdavant de la 
diòcesi lleidatana fins que ar-
ribi l’anunci del Vaticà amb el 
nom del successor. 
Sense centrar-nos en un dels 
temes que ha capitalitzat més 
titulars de premsa (el conflicte 
de l’art sacre), ens disposem 
a traslladar en les properes 
pàgines una conversa de més 
d’una hora. Un petita revisió 
de l’actualitat tot abordant en 
profunditat la visió eclesiàsti-
ca de temes tan diversos com 
la fe, els canvis de paradigma 
amb l’entrada del Papa Fran-
cesc, la unió entre persones 
del mateix sexe i l’ús de mè-
todes anticonceptius. 
Una entrevista profunda i 
complexa que no ha resultat 
fàcil per diversos motius: el 
rebuig implícit de les genera-
litzacions i l’exigència d’una  
contínua rista de matisos dins 
d’un panorama eclesiàstic 
també complex i en constant 
evolució. 
 

LAIA DOLCET
Recentment heu inaugurat 
els pisos del Seminari. Com 
valoreu la consecució del 
projecte?

JOAN PIRIS
Celebrem que haguem aca-
bat l’obra i que ja puguin 
instal·lar-s’hi les sis primeres 
famílies. Ara estem en procés 
de selecció de les persones 
adequades per ocupar l’im-
moble ja que cal que apren-
guin a conviure d’aquesta 
manera innovadora; gaudint 
d’una certa independència 
però compartint alguns es-

pais comunitaris. Des d’un 
inici, nosaltres volíem ajudar 
a reconstruir unes persones i 
unes famílies que han quedat 
“tocades” per una dura ex-
periència vital. Sempre hem 
mantingut que no volíem fer 
pisos, a Lleida ja n’hi ha de 
sobres de pisos, sinó que volí-
em oferir-los llars en un àmbit 
càlid de convivència, acom-
panyament i suport. 

L. D.
Ha estat un procés llarg...

J. P.
Ha estat llarg perquè no po-
dia ser curt. L’edifici és vell i 
primer vam haver d’estudiar 
possibilitats. A més, cal tenir 
en compte que no hem de-
manat cap crèdit, tot ha estat 
en base a les aportacions de 
diners i de material de gent 
altruista. Reconstruir això ha 
costat molt temps perquè 
vam haver d’enderrocar tot 
l’interior i refer-lo de nou. 
Però ha estat possible grà-
cies a les col·laboracions i la 

multitud de voluntaris. Són 
incomptables les hores que 
s’hi han dedicat. Això sí, en-
cara que haguéssim tingut els 
diners, la filosofia era fer-ho 
entre tots, i això no és una 
simple frase sinó una manera 
d’entendre la vida.

L. D.
Estàs content amb la res-
posta social?

J. P.
Moltíssim, no ho agrairé mai 
prou. El que importa no és 
què s’ha fet si no la filoso-
fia i el nivell d’implicació 
amb què s’ha treba-
llat. Això no és al-
moina, aquestes 
persones tenen 
una dignitat, 
l’hem de reco-
nèixer i els hem 
d’ajudar a recu-
perar-la. De fet, 
per això s’ha es-
tablert que l’admis-
sió de les persones 
sigui temporal. 

L. D.
Calia establir algun límit... 

J. P.
Sí, hi poden romandre 
d’un a tres anys segons 
el criteri dels educa-
dors. La finalitat és 
que això no sigui per 
sempre sinó que, 
poc a poc, es pu-
guin reincorporar a 
la vida normalitzada. 

L. D.
És un dels projectes del qual 

et sents 
més 

No hem fet 
cap crèdit 
pels pisos 

del Seminari

Els hospitals 
els vam 

inventar 
nosaltres

L’Església ha 
evolucionat 

molt des dels 
inicis
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Joan Inaugurats els pisos del 
Seminari, una fita que 
ha costat anys i l’esforç 
de molts voluntaris, 
Piris es mostra satisfet i 
destaca la labor 
caritativa com a marca 
identitària de l’Església 

orgullós? 

J. P.
Jo no estic orgullós de res. 
Això sí, és el projecte que més 
satisfaccions m’ha aportat. El 
projecte forma part del nostre 
servei ordinari de voler i inten-
tar fer el bé.  Per això ha estat 
un somni que sembla que s’ha 
realitzat.

L. D.
Quins altres projectes desta-
caries?

J. P.
En aquests set anys també 
m’ha donat molta satisfacció 
que el laïcat, el poble cris-
tià del Bisbat, més enllà dels 
dubtes de canviar la manera 
de fer, crec que m’han donat 
una resposta i han treballat la 
xarxa d’acció caritativa. El la-
ïcat cristià d’aquest Bisbat ha 
entrat en un projecte pasto-

ral, jo he presentat anualment 
unes prioritats i he escrit qua-
tre cartes pastorals i prioritats 
que hem donat a conèixer a 
l’Assemblea Diocesana anual, 
amb la presència d’unes 200 
persones. Tenim una acció 
pública que és l’enviament a 
principi de curs, un missatge 
que havia d’entrar a poc a poc 
en la comunitat cristiana. No 
hem partit mai de zero. Som 
successors d’altres i és una 
cadena que porta més de vint 
segles funcionant i va donant 
passes. 

L. D.
Igualment, l’Església ha pa-
tit una evolució en aquests 
últims anys. 

J. P.
No ha patit, gràcies a Déu. Ha 
crescut. 

L. D.
És una expressió...

J. P.
Això no és un patiment, però 
hem evolucionat moltíssim.

L. D.
Fa la sensació, amb l’entrada 
del Papa Francesc, que s’ha 
fet un gir cap a una Església 
més caritativa. És així?

J. P.
No. Això és la marca de la 
casa. L’acció caritativa forma 
part de la nostra identitat.  Els 
hospitals els vam inventar nos-
altres i això és caritat. No exis-
tien hospitals ni manicomis i 
els vam muntar la gent eclesi-
àstica. També les universitats 
i les biblioteques. Després ja 
ha agafat el rol la societat civil 
però tot això parteix de l’Es-

El bisbe Joan 
Piris durant 
l’entrevista 
realitzada a les 
instal·lacions 
del Bisbat de 
Lleida.
Foto: Bisbat 
de Lleida



He pogut tenir 
dubtes però 

mai crisis
de fe 

Dos persones 
del mateix sexe 

si s’estimen, 
s’estimen

Visc sol en un 
apartament i 

em faig el sopar 
i l’esmorzar
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Càritas és el 
braç llarg de 

l’Església, qui 
està a peu d’obra

glésia i dels monestirs. Si no 
se n’ha parlat tant fins ara és 
perquè mai abans hem tingut 
tants mitjans de comunicació 
ni tanta multiplicació medià-
tica. El que sí que és cert és 
que la cara guapa ha estat 
l’acció caritativa. I desgraci-
adament algunes persones 
volen separar-ho de l’Esglé-
sia, afirmant que aquesta és 
una cosa i Càritas és una al-
tra. Però en realitat Càritas és 
el braç llarg de l’Església, els 
que estan a peu d’obra. 

L. D.
El fet d’allunyar-se dels lu-
xes eclesiàstics, la visió més 
franciscana s’està donant a 
conèixer més ara si més no...

J. P.
Això és una simplificació. El 
nou Papa ho dóna a conèixer 
a la seva manera però abans 
d’ell hi ha hagut altres papes 
igualment pobres. Tu entres 
en aquesta casa i pots dir 
“Ostres, quin tio, viu com un 
rei!”. Doncs mira, jo visc sol 
en un apartament, em faig 
l’esmorzar i el sopar. Què és 
pobresa i què és riquesa en 
aquest cas?  La veritat és que 
aquest Papa ha agafat una lí-
nia, que a mi m’agrada molt, 
que incideix molt en què no 
solament hem de ser pobres 
sinó que ho hem de semblar 
i ell dóna molts signes visibles 
que això va de debò, però no 
ha inventat res. 

L. D.
Hi ha un sector que pugui 
veure les llars del Seminari 
com una pèrdua del patri-
moni de l’Església?

J. P.
Ningú m’ho ha dit mai per-
què, entre d’altres coses, no 
hem perdut patrimoni. L’edi-
fici continua sent nostre.

L. D.
Però l’edifici està cedit... 

J. P.
Està cedit a una funció 
social, no a unes 
persones. 

L. D.
I tothom 
ho apro-
va? 

J. P.
No ho 
sé ni 
m ’ i n t e -
ressa. Crí-
tiques també 
n’hi ha hagut. 

Hi ha gent que deia que de 
pisos ja n’hi havia però nos-
altres no hem fet pisos, sinó 
que hem ofert un servei a 
unes persones i suposa tenir 
un immoble en condicions. La 
crítica és bona, ens fa pensar 
i créixer. 

L. D.
En aquest sentit, creus que 
l’Església ha perdut fidels? 
Cada cop hi ha menys gent 
jove...

J. P.
Sí, és cert que cada cop hi ha 
menys gent jove. Però sem-
pre ho plantegeu d’aquesta 
manera i això està passant a 
Catalunya, Espanya i a una 
part d’Europa però no és veri-
tat a Amèrica Llatina, a Àfrica 
i a altres llocs. Quan parlem 
de l’Església no parlem no-
més de la de Lleida sinó que 
ho hem de mirar en global. 
L’Anuari Pontifici d’aquest 
abril diu que ha augmentat el 
percentatge de catòlics. 

L. D.
Hi ha una crisi de fe?

J. P.
La fe és difícil de mesurar. Jo 
puc dir que al llarg de la meva 
vida he tingut dubtes de fe 
però mai crisis. Hi ha una crisi 
de pràctica religiosa, això sí, 
però no és el meu deure jutjar 
la fe. Jesús no va dir que l’Es-
glésia de Lleida duraria tota 
la vida, va dir que la meva Es-
glésia durarà sempre i és un 
cos que s’escampa per tot el 
món.  A Colòmbia, per exem-
ple, les esglésies sempre es-

tan pleníssimes i la mitjana 
d’edat és molt jove. 

L. D.
Durant el mis-
satge de 
Nadal a la 
Cúria Va-
t i c a n a , 
el Papa 
Francesc 
va parlar 
de quin-
ze malal-
ties. Què 
n’opines?

J. P.
El Papa va voler fer 
un examen de consciència 
posant sobre la taula defici-
ències que s’han de millorar, 
amb una clara voluntat de 
canvi. Però el crit d’atenció no 
només era per a la Cúria sinó 
per a tota l’Església aprofitant 
que tenia davant una repre-
sentació molt significativa de 
la mateixa. 

L. D.
Era necessari?

J. P.
Quan ell ho ha fet és que 
era necessari. I les malalties 
de les quals parla es poden 
aplicar a qualsevol família. És 
necessari fer un repàs de la 
consciència. Una reflexió en 
profunditat del que hauria de 
ser l’Església de Jesús amb un 
llistat que podria inclús haver 
estat més llarg. 

L. D.
Parlem de la família. S’està 
perdent l’estructura clàssica 
del que es concep com a fa-
mília?

J. P. 
Et veig molt negativa... 

Aquí no hi perdem, es-
tem evolucionant com 
a espècie humana des 
del primer dia de la 
seva història. I l’evo-
lució és la que és: per 
alguns una conquesta 

i, pel que veig, per 
a tu una pèr-

dua.

L. D.
Et plantejo la pregunta dife-
rent: està canviant la famí-
lia?

J. P.
Sí. Però hi ha alguna cosa que 
no estigui canviant des que el 
món és món? Estaríem morts. 

L. D.
Què n’opines de la unió en-
tre les persones del mateix 
sexe?

J. P.
La meva opinió aquí no comp-
ta, amb el teu permís me la re-
servo. L’Església catòlica diu 
que un matrimoni és una unió 
entre home i dona. També diu 
que dues persones del mateix 

sexe si s’estimen, s’estimen. I 
estimar-se és una cosa bona. I 
la societat civil pot reconèixer 
que això té un valor i dotar-los 
d’un estatus, però nosaltres 
considerem que això no s’ha 
de dir matrimoni. 

L. D.
El Papa va fer unes declara-
cions afirmant que per ser 
un bon cristià no cal tenir 
fills com a conills. Quin po-
sicionament preneu sobre 
l’ús dels mètodes anticon-
ceptius? 

J. P. 
Els conills és un bon titular 
però el Papa deia més coses. 
Deia el que s’ha dit des del 
Concili Vaticà II, fa més de 
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No s’ha de 
reduir la 

sexualitat a allò
 genital

La pederàstia 
existeix i no 

podem negar 
el problema

cinquanta anys: quan es parla 
de tenir fills, parlem de pater-
nitat i maternitat responsa-
ble. No és més responsable 
qui més en té que aquell que 
no en té tants i ho fa a cons-
ciència. No crec que el Papa 
consideri que un fill sigui un 
conill. I no és cert que l’Esglé-
sia prohibeixi els anticoncep-
tius. El que demana és que 
no es banalitzi la sexualitat, 
que és més important del que 
sembla. No s’ha de reduir la 
sexualitat a allò estrictament 
genital, perquè les persones 
som sexuades i reduir sempre 
és una pèrdua. Hi ha situaci-
ons que no podem jutjar però 
fem les coses amb responsa-
bilitat. Hi ha mitjans per regu-
lar la natalitat, uns més i altres 

menys lícits. Hi ha d’haver 
més comprensió i més mise-
ricòrdia però l’Església ha de 
posar unes normes.

L. D.
Consideres que els mit-
jans de comunicació no han 
tractat bé la institució, cen-
trant-se en temes polèmics 
com la pederàstia i oblidant 
altres obres?

J. P.
Els mitjans de comunicació 
de Lleida han canviat molt en 
la manera de tractar l’Esglé-
sia i el Bisbat, perquè primer 
estaven molt polaritzats amb 
el problema sobre el litigi de 
les obres d’art i ara estan més 
oberts a altres temes. La pe-

deràst ia 
ha sortit 
m o l t 
p e r ò 
no han 
tingut 
u n 
a c a r -
n i s s a -
ment; la 
m a t e i x a 
Església ha 
volgut afrontar 
el problema i desta-
par-ho per posar els mitjans 
per corregir un problema que 
existeix i no el podem negar. 
Ara bé, el mitjans parlen molt 
de la pederàstia protagonit-
zada per gent de l’Església i 
poc de l’altra i també n’hi ha, 
ja sigui en el món de l’esport, 

dels centres educatius i tam-
bé de les mateixes famílies. 
També és veritat que les per-
sones del món de l’Església 
tenim més obligació moral de 
no caminar per aquesta sen-
da. Però som homes i dones 
de la mateixa espècie, amb 
les mateixes febleses i els ma-
teixos pecats. Hem de donar 
millor exemple, però no és 
l’entitat que més hi ha caigut. 
És un pecat i un delicte que 
s’ha de pagar.

L. D.
Treure l’obligació de ser cèli-
be podria ser una manera de 
guanyar efectius?

J. P. 
El celibat és una llei eclesiàsti-
ca que igual que s’ha posat es 
pot modificar, però no s’aca-
barà mai. El seguiment de Je-
sús, que era cèlibe, comporta 
moltes coses. Un servei  al 
proïsme per vocació, per con-
sagració i per alliberament 
necessita d’una certa lliber-
tat d’hores. Jo no puc estar 
igualment al servei del poble 
si he d’anar a portar els nens 
a l’escola. El celibat no és una 
prerrogativa de l’Església en 
exclusiva. Tot i això, no crec 
que incentivés més preveres  
perquè la crida al servei de 
l’Església depèn de moltes 
coses. Ara tenim diaques ca-
sats, però per la normativa 
si enviudem ja no es poden 
tornar a casar i s’han de ca-
sar abans de ser ordenats.  El 
celibat es va instaurar en una 
època i ara podria ser que 
en vingués una altra en què 
es tragués. Fins ara, però, no 
han trobat motius suficients 
per fer-ho. 

L. D.
El litigi sobre 

l’art sacre 
continuarà 

protago-
nitzant ti-
tulars 

de diaris?

J. P.
Sens dubte. Les solucions 
existeixen en plural però és 
un problema que s’ha barre-
jat amb altres nivells públics i 
polítics i ja són contenciosos 
entre autonomies. Ja no no-
més és un problema dels bis-
bats implicats. 
Els dos bisbes hem fet el que 
hem pogut per trobar un re-
mei però penses en la legisla-
ció i les competències trans-
ferides i les lleis civils que 
cal acatar. Una cosa és la llei 
eclesiàstica però aquí no es 
pot aplicar pels altres nivells 
legislatius que hem de tenir 
en compte. L’any vinent hi 
haurà més titulars segur, pot-
ser amb menys virulència. Ara 
bé, si no és compartir això té 
mala solució.

L. D.
Vas presentar la renúncia 
l’any passat, tindràs substi-
tut abans de Nadal?

J. P. 
En principi sí. A mi m’avisaran 
deu o quinze dies abans del 
nomenament del successor.

L. D.
Ja han sonat alguns noms... 

J. P. 
Sí, sonen molts però cal espe-
rar. Les quinieles es poden fer 
igualment. 

L. D.
Com preveus la teva jubila-
ció? Retornaràs a València?

J. P. 
Fins que no arribi el moment 
no estic jubilat. Ara m’he de 
continuar centrant aquí. El dia 
que em diguin prou, proba-
blement abans de l’estiu, em 
muntaré la vida d’una altra 
manera. Continuaré sent bis-
be fins la mort però sense res-
ponsabilitats. Suposo que es-

taré més fora d’aquí 
per respecte al 

successor a 
qui li he de 

deixar lli-
b e r t a t . 
Vindré de 
tant en 
tant si no 
p o s e u 
una fron-

tera però 
em reser-

vo a la Casa 
Sacerdotal una 

habitació. 
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Els germans Eva i Isaac 
Ledesma representaran Lleida a 
la mítica prova al llarg de les sis 
etapes, una fita que encaren amb 
molta il·lusió després d’haver 
treballat dur fent una intensa 
preparació i havent aconseguit 
els recursos econòmic necessaris

L’experiència d’Eva Ledesma serà
important per a l’Isaac. Fotos: E. L.

La Titan 
Desert pren 
accent lleidatà



DIVENDRES 24 d’ABRIL DE 2015 25

 ÒSCAR
BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un total de 609 quilòmetres 
pels paratges tan diversos que 
ofereix el Marroc. Sis dies de 
competició. Quotes superiors 
al 2.300 metres d’altitud. Així 
és la present edició de la Titan 
Desert, una prova per territori 
marroquí que s’ha consolidat 
com una de les cites més du-
res a nivell mundial. Enguany, 
més de 600 corredors pren-
dran dilluns dia 27 d’abril la 
sortida a Boumalne Dada i 
entre ells dos lleidatans, els 
germans Eva i Isaac Ledesma. 
La motivació de tots dos, que 

competiran en parella en la 
nova categoria Ambassador, 
és màxima. De fet, l’Isaac es 
mostra taxatiu en dir que “si 
no acabem, serà una decep-
ció. No anem a guanyar, però 
volem acabar”.
Però arribar a la línia de sorti-
da no ha estat fàcil. Molts me-
sos de preparació i buscant 
ajudes i patrocinadors per tal 
de poder fer front a un rep-
te únic i una experiència dig-
na de recordar tota la vida. 
“Sabia que l’Isaac tenia una 
necessitat de fer alguna cosa 
competitiva. El seu esport era 
l’atletisme, però una lesió li va 
fer retirar-se”, comenta l’Eva. 
De fet, el seu germà va patir 
síndrome compartimental a 
la cama i el van haver d’ope-
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rar, però li van detectar quan 
ja feia tres anys que el tenia. 
Va haver de deixar de fer es·
port a alt nivell i va ser el 2011 
quan els dos van fer la volta a 
Cuba en bicicleta, el seu pri·
mer gran repte després de 
l’operació. “Havíem parlat de 
tornar a fer una nova aventu·
ra junts i va sorgir la Titan De·
sert”, indica l’Isaac.
Així doncs, des de l’octubre 
fins a l’actualitat, els entre·
naments han estat exhaus·
tius per tal d’arribar en les 
millors condicions possibles. 
“M’he tornat a centrar. Sóc 
conscient que no tornaré a 
fer el que vaig arribar a acon·
seguir en un moment de la 
meva vida, però sí que me 
posat les piles”, reconeix l’es·
portista lleidatana, qui té un 
palmarès a l’abast de molts 
pocs. De la mateixa manera, 
l’esperit competitiu ha retor·
nat en l’Isaac, a qui d’ençà 
que va sorgir l’oportunitat de 
participar ha estat present en 
quatre curses de ciclisme per 
augmentar el seu nivell. “Ja 
tenim ganes de veure el pols 
de la sortida”, indica ell.

El finançament
Els entrenaments han estat 
durs, però també ha estat 
difícil aconseguir els patro·
cinadors per tal de fer front 
als 9.000 euros de pressupost 
que tenen els Ledesma per 
participar (4.000 euros d’ins·
cripció més despeses bàsi·
ques). “Teníem clar que si no 
trobàvem patrocinadors, no 
aniríem, perquè són molts di·
ners”, argumenta l’Isaac.
Per aquesta raó, a més de 
les ajudes institucionals de 
l’Ajuntament de Lleida i la 
Diputació de Lleida, van re·
córrer a petites aportacions 
a través del micromecenatge. 
“Va funcionar molt per amics. 
També s’ha de dir que les em·
preses que han apostat per 
nosaltres són de Lleida, un 
fet que l’hem provocat nosal·
tres”, comenta l’Isaac.
No es pot oblidar que re·
presentaran Lleida, seran els 
ambaixadors de la província, 
raó per la qual  cosa·
volíem que tot es·
tigués vinculat 
al territori. 
Aquest fet 
ha permès 
que “des 
del primer 
moment la 
gent estigu·
és emociona·
da amb el pro·
jecte”, remarca 

El pressupost 
per participar 
en la prova del 
Marroc és de 
9.000 euros

l’Eva.

Una experiència remarcable
Els dos germans viuran du·
rant sis dies una experiència 
que no oblidaran i de la qual 
tothom que hi participa parla 
molt bé. “Estar en parella té 
molts avantatges, perquè ens 
podrem ajudar mútuament”, 
comenta la lleidatana.
A més, tot s’ha estudiat al mil·
límetre per tal de minimitzar 
el patiment. “No tinc poc a la 
lesió i sé que quan hi ha dolor 
el puc tolerar. El meu princi·
pal problema serà quan baixi 
de la bicicleta i l’hagi d’em·
pènyer, tot i que hem valo·
rat aquesta circumstància”, 
comenta l’Isaac, mentre que 
la seva germana confes·
sa que “sabem que 
haurem de caminar 
amb la bicicleta, 
sobretot a les 
dunes, però 
tenim l’opció 
que porti unes 
sabatilles que li 
vagin bé”.
Tampoc hi ha 
temor a les crisis 
que puguin patir en 
el transcurs de la com·
petició. “Som conscients del 
que és estar en l’alt nivell i 
que hi hagi crisis, però quan 
passes el sot, tornes a estar a 
dalt”, diu l’Isaac. Però sí que 
el neguit és present, sobretot 
en ell, “perquè no ho vull fer 
malament ni ser un llast. Sóc 
més fluix que la meva ger·
mana i, per això, he intentat 
entrenar al màxim”. Tot i així, 
l’Eva el defensa a ultrança ar·
gumentant que “tinc més se·
guretat en ell que potser ell 
en si mateix. Durant la cursa 
l’hauré de mesurar, sobretot 
a l’inici, i és aquí on li puc 
aportar la meva experiència 
en curses llargues. A més, en 
el record està l’experiència a 
Cuba.

Els grans noms de la cita
La Titan Desert també es ca·
racteritza perquè en la llista 
d’inscrits hi figuren corredors 
de primer nivell del panorama 

internacional. Entre 
ells, està el txec 

Ondrej Fojtik, 
que lluitarà 

per pujar al 
més alt del 
podi de 
Maadid i 
reeditar el 

títol acon·
seguit l’any 

passat, el 
dues vegades 

segon Milton 
Ramos, el cana·

denc Cory Wallace, 
Bram Rood, Julen Zubero, 
Ibon Zugasti, Martin Horak, 
Óscar Pereiro, Luis Pasamon·
tes, Melcior Mauri, Josef Aja·
ram o María Pujol, entre d’al·
tres.
La repercussió i el prestigi 
que dóna guanyar o fer un 
excel·lent resultat és molt 
gran, “i això es veu clar a 
l’hora d’aconseguir ajudes, 
perquè jo m’he quedat a casa 
per no poder participar en un 
mundial i per la Titan Desert 
ha estat més fàcil”, manifes·
ta l’Eva. Tot i així, el nivell és 
molt variat, ja que “és una 
cursa que la fa molta gent 
que està menys preparada 
que nosaltres, però el prestigi 
que et dóna, a més de la sa·
tisfacció, és gran”, apunta el 
seu germà Isaac.
De fet, tots dos són consci·
ents que el més important és 
centrar·se en què faran ells 
i no mirar la part alta de les 
inscripcions, ja que hi ha una 
gran incertesa. “No sabem 
què ens trobarem. La gent 
ens parla molt bé, malgrat la 
seva duresa. El primer dia ens 
fixarem en quins són els rivals 
més directes dins de la nos·
tra categoria. De moment, 
tampoc sabem el nivell que hi 
haurà i amb el que ens troba·
rem, així que haurem d’estar 
atents a tot el que succeeixi al 

“Si no acabem, 
serà una 

decepció, però 
no anem 

a guanyar”



És habitual veure 
l’Eva en les dife-
rents proves que 
es disputen al 
territori i el seu 
germà ha tornat 
a competir.
Fotos: E. L. / I. L.
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nostre voltant”, diu l’Eva.
Del tot cert, i això sí que ho 
saben, és que es donaran 
unes condicions a les quals 
no estan acostumats, malgrat 
tota la preparació. A més de 
les altes temperatures de fins 
a 40 graus i els més de 2.300 
metres d’altitud, per primera 
vegada en la història de la cur-
sa, la cinquena jornada serà 
una etapa sense senyalització 
de forma íntegra i també hi 

haurà una etapa marató en la 
qual els corredors no podran 
rebre cap tipus d’assistència 
mecànica o fisioterapèutica. 
“No penso en no acabar. La 
nostra il·lusió és acabar la 
cursa i tenim sis o set hores 
de competició cada jornada, 
amb unes circumstàncies en 
les quals no ens hem trobat 
mai, així que no sabem com 
reaccionarem”, expressa 
l’Eva. Així, l’única manera que 

han tingut per preparar-se és 
fent quilòmetres, ja que “no 
es pot preparar i 
crec que ningú 
ho ha pogut 
fer. També 
ens hem 
p r e o c u -
pat pel 
t e m a 
dels su-
plements, 
perquè sa-
bem que hi 
haurà un des-
gast alt i anem 
assessorats. Sabent 
que no és un terreny massa 
tècnic, haurem de dosificar i 
tenir seny”, afegeix, i puntua-
litza que “sent sis dies seguits 
competint, això també ho 
farà emocionant”.
Curiosament, si hi hagués al-
gun problema mecànic que 
els deixés fora de la compe-
tició, els participants podrien 
continuar encara que no sor-
tirien a la classificació. Però la 
solidaritat que hi ha entre els 
corredors és gran, la qual cosa 
fa que qualsevol contratemps 
quedi minimitzat. “En una 
aventura llarga com aquesta, 
els participants són com una 
família. Et sents acompanyat 
en tot moment i això fa que 
difícilment no puguis acabar 
una etapa”, esmenta l’Isaac, 
mentre que la seva germana 
remarca que “estàs en condi-
cions extremes, però sempre 
hi ha gent que et pot ajudar”.
Tot fa pensar que durant les 
sis etapes es viuran moments 
més difícils que altres, a causa 
de la llargada de les jornades i 
la duresa de la cita. El descans 
també serà bàsic, tot i que 
aquest no es donarà en unes 
condicions òptimes. “Descan-
sar és fonamental per rendir 
bé, però en aquest cas no 
serà en les millors condicions. 
Segurament, el moment més 

dur serà aixecar-se al matí, 
quan et fan mal les cames, i 

posar-te a pedalejar de 
nou fins que acon-

segueixes acos-
tumar-te”, es-

menta l’Eva. 
Per això, el 
treball men-
tal, sortint a 
entrenar tot 
i no tenir ga-

nes, ha estat 
bàsic, sobretot 

tenint en compte 
que el cos estarà al lí-

mit de les seves capacitats. 
“No és una prova saludable 
pel cos, però sí que es pot 
dir que ho és mentalment, 
perquè et dóna una motiva-
ció. Valorant, val més la pena 
el que t’aporta que no pas el 
desgast que et produeix”, as-
senyala l’Eva, mentre que el 
seu germà apunta que “quan 
acabes ets conscient que has 
fet una cosa que no tothom 
pot fer i et dóna ales per fer 
més coses”. Per aquesta raó, 
tots dos ja pensen en el futur, 
ja que l’Eva Ledesma continu-
arà la temporada de triatlons, 
mentre que l’Isaac posa en 
relleu les seves ganes d’estar 
present en curses de ciclisme.
Però com es diu en el futbol, 
en el bàsquet o en l’hoquei, 
s’ha d’anar partit a partit i ara 
toca estar plenament concen-
trat pel gran enfrontament 
que units duran a terme lluny 
de casa seva, amb l’esperit 
competitiu que sempre els 
ha caracteritzat. Així, amb 
cert neguit típic, l’Isaac re-
calca que “superar-te fa que 
les experiències valguin més. 
Ha d’haver-hi un punt de pa-
timent, esforç i superació per 
què valoris molt més el que 
has viscut. No cal guanyar a 
ningú, només a tu mateix”.

“Superar-te fa 
que les 

experiències 
valguin més”, 
apunta l’Isaac
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“La paraula que millor descriu 
el que sento és emoció”; així 
se sent el fotògraf lleidatà, 
Xavi Menós, després d’ex-
posar per primera vegada a 
“casa”. Si no coneixes el pro-
tagonista de la història, que 
descrigui que se sent emocio-
nat no sobta, és el sentiment 
que tindria qualsevol persona 
en trobar-se en la seva situa-
ció. Però quan endevines que 
aquest jove de Sudanell és el 
responsable dels perfils digi-
tals de la cantant Shakira, de 
l’escriptora Elvira Lindo o la 
model Eugenia Silva, a banda 
de ser un dels fotògrafs de 
la revista Marie Claire, sentir 
que està emocionat de fer 
una exposició a la seva ciutat, 
que té per objectiu créixer 
cap a la globalitat i estendre’s 

La seva 
afició: fo-
tografiar 
vestits. La 
seva fei-
na: portar 
les xarxes 
socials 
de famo-
sos. Per 
primer 
cop, el de 
Sudanell 
exposa a 
“casa”

L’‘In’ i l’‘Out’ 
del fotògraf 
Xavi Menós



S’inclouen 
dissenys de 
Valentino, 

Michael Kors 
o Delpozo
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cap a la ciutat 
de Miami (Es-
tats Units) el 
2016, és un 
honor.

160 fo-
tograf ies , 
més de 200 
dissenys dife-
rents
Fins a l’11 de maig, 
l’església romànica de 
Sant Martí de Lleida serà la 
seu i guardiana de custodiar 
aquesta mostra que es com-
pon de 160 fotografies i d’un 
disseny original de Carolina 
Herrera. Menós, resident a 
Nova York des de fa nou anys, 
mostra en el seu primer tre-
ball expositiu en solitari una 
selecció d’instantànies que ha 
escollit de les 30.000 fotogra-
fies que ha retratat durant els 

“In&Out” es 
pot veure fins 
a l’11 de maig 
a l’església de 

Sant Martí

La mostra es com-
pon de 160 dissenys 
de dins i fora de les 
passarel·les de moda.
Foto: Òscar Buetas

ú l -
t i m s 
c i n c 
anys els 
dissenys de 
Carolina Herrera, Michael 
Kors, Delpozo, Valentino, Cal-
vin Klein, Chanel, DKNY o Os-
car de la Renta, entre d’altres, 
durant deu temporades sobre 

les passarel·les. I ho fa 
amb una doble pers-

pectiva, la de do-
nar a conèixer tant 
la passarel·la  de 
fora com de dins. 
Per aquest motiu, 
l’exposició porta el 

nom d’”In&Out Llei-
da”. “Hi ha fotografies 

tant del backstage, on 
em converteixo en l’ull que 

tot ho veu, com del que passa 
durant la desfilada de moda, 
perquè tenen a veure amb 
l’actitud que he tingut davant 
la moda, on mai he estat In 
del tot”, explica Menós men-

tre ens endinsem al centre de 
la mostra, un disseny de color 
verd d’alta costura de Josep 
Font. El lleidatà aclareix que 
mai ha estat dins de la moda 
perquè el que li interessa són 
les peces de roba i assegura 
que no va a dinar ni de fes-
ta amb els dissenyadors: “La 
resta no té cap importància 
per a mi”. 
Com una gota d’aigua que fa 
conjunt amb els seus ulls de 
color blau intens, Menós es 
mostra transparent i quotidià, 
com el lleidatà que és. “Tre-
ballar a Nova York és un món 
allunyat del qual és la meva 
realitat original que prové de 
Sudanell i de la meva famí-
lia”. En aquest sentit defineix 
l’exposició com una confluèn-
cia d’identitats on es barreja 
el contrast de la seva vida a 
Nova York amb la del seu po-

ble, un món que considera 
a vegades “irreal”. Aquesta 
fusió d’elements es compro-
va amb la combinació de les 
fotografies i la pedra romàni-
ca de l’església sobre les que 
estan exposades. Inclús algu-
na d’elles se sostenen enmig 
d’una porta de ferro. “Sense 
saber-ho he col·locat la imat-
ge d’una model que porta un 
vel al cap on abans hi havia 
un quadre de l’Anunciació de 
l’anterior exposició”, comen-
ta Menós.
Una música clàssica ambienta 
l’espai expositiu. És un ele-
ment més que suma al con-
junt expositiu que Menós ha 
tardat cinc anys a realitzar. “Al 
gener vaig venir per primera 
vegada a l’església i des del 
primer dia vaig començar a 
pensar la disposició de les fo-
tos i els elements decoratius, 
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però tinc la sensació que he 
tardat cinc anys a realitzar-la, 
ja que el conjunt d’obres co-
mença el 2010”. 
Una de les imatges que des-
taca sobre la resta per la seva 
ubicació, és la d’Anna Win-
tour, l’editora de la revista Vo-
gue, considerada la dona més 
influent i poderosa del món 
de la moda. Aquesta roman 
a l’altar de l’església acom-
panyada pel seu equip en una 
desfilada. Però un element 

eclipsa la resta, és el vestit 
que roman exposat al bell 
mig del claustre. Durant la 
primera setmana hi havia un 
vestit verd dissenyat per Jo-
sep Font, director creatiu de 
Delpozo, que va formar part 
de la primera desfilada del 
creador català a Nova York. 
Però ara resideix un disseny  
únic de la dissenyadora Caro-
lina Herrera. 

Community manager de la 
Shakira
Aquesta, però no és la fa-
ceta més coneguda de Me-
nós. La fotografia és la seva 
passió, però la seva feina és 
portar les xarxes socials dels 
famosos, entre ells, el de la 
cantant Shakira. També és el 
digital manager de la model 
Eugenia Silva i de l’escriptora 
Elvira Lindo, autora de Ma-
nolito Gafotas. Tres persones 
molt diferents, i per tant tres 
perfils socials molt diferents. 
“Cada persona és diferent 
d’una altra i cada estratègia 

Porta les 
xarxes socials 
de la Shakira 
i de l’Elvira 

Lindo

s’ha d’adaptar a aquesta en 
concret”.
Defineix la cantant colombi-
ana com una persona normal 
amb què manté una rela-
ció de treball molt bona. En 
aquest sentit, insisteix a ex-
plicar que no hem de divinit-
zar les persones. “No podria 
treballar amb algú que no em 
sentís identificat o no tingués 
coses en comú”, confessa. 
Després de passar dos anys a 
Nova York estudiant, va deci-
dir enviar el seu currículum a 
la Shakira i després de moltes 
entrevistes va entrar a treba-
llar com a membre del seu 
equip digital. És conscient 
que portar les xarxes socials 
de les celebritats li ha obert 
també la porta de les grans 
passarel·les. 
A la Shakira la va anar a bus-
car, però a l’escriptora Elvira 
Lindo no. Una de les anècdo-
tes que explica sovint el fotò-
graf és que el primer dia que 
va arribar a Nova York es va 
trobar amb l’escriptora abans  
que li robessin tot el que 
portava. “M’ho van robar tot 
menys la targeta que m’havia 
donat, així que la vaig trucar 
en aquell instant d’emergèn-
cia”. Des d’aquell dia que 
Menós li porta els perfils de 
Facebook i Twitter. 

Quina és la clau de l’èxit a 
les xarxes socials? 
Segons Menós, no hi ha una 
regla bàsica, sinó que “cada 
perfil s’ha d’adaptar a la per-
sonalitat i a l’ambient de ca-
dascú”. Però recomana ser 
una persona polifacètica: “No 
n’hi ha prou en pujar un bon 
estat a Facebook, un bon di-
gital manager ha de saber 
generar contingut, editar fo-
tografies, fer vídeos, escriu-
re...”. En aquest sentit, alerta 
del perill de les xarxes socials, 
ja que “una persona ha d’ac-
tuar com si fos una marca”. 
Recomana comptar fins a tres 
abans de pubicar alguna cosa 
i fins a deu, si ets un famós: 
“No ens hem d’obsessionar 

amb els seguidors i quan un 
s’equivoca, aprèn”.

Amb aquests consells 
ens acomiadem del 
fotògraf Xavi Menòs. 
Abans, però, s’adona 
que la música sona 
una mica fluix i sense 

trencar amb l’espiritu-
alitat que es respira, el 

volum ascendeix posant 
els pels de punta.



la teva 
opinió és 
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L’ocupació del 
futur: quantitat o 
qualitat?
Segons les previsions del 
Centre Europeu per al De-
sen-volupament de la For-
mació Professional, i amb 
les incerteses que la situ-
ació actual  provoca, a Eu-
ropa a l’any 2020 hi haurà 
uns 235 milions de llocs de 
treball, dels quals el 35%  
requeriran una qualificació 
de nivell superior, el 50% 
requerirà  una qualificació 
de nivell mitjà i el 15% de 
nivell baix. 
La majoria de les noves 
ocupacions es crearan en 
professions amb una alta 
exigència de coneixements 
i competències, per exem-

ple llocs de treball tècnics. 
En aquest sentit, s’incre-
mentarà la demanda de 
persones treballadores de 
qualificació mitja-alta i es 
reduirà la demanda de tre-
balladors i treballadores de 
baixa o cap qualificació. I 
les persones amb més qua-
lificació professional tindran 
més opcions a trobar feina 
que les persones amb baixa 
qualificació.
També es preveu que 73 mi-
lions d’oportunitats laborals 
siguin degudes a la neces-
sitat de substituir les per-
sones treballadores que es 
jubilin o canviïn de lloc de 
treball, llocs de treball de 
reposició, que si bé no se-
ran de nova creació reque-
riran nous requisits i quali-
ficacions.
Les estimacions assenyalen 
la tendència d’una econo-
mia cada vegada més basa-
da en els serveis i allunyada 
del sector primari (agricul-

tura, ramaderia i pesca) i les 
activitats bàsiques de fabri-
cació. En aquest sentit, ac-
tivitats vinculades els ser-
veis, el turisme i la indústria 
seran els que impulsaran la 
creació d’ocupació en els 
propers anys.
Per això,  ara  que els mis-
satges que ens arriben des 
dels governs són d’optimis-
me i ens parlen de millo-
ra generalitzada, des de la 
UGT volem posar l’accent 
en la qualitat d’aquests 
llocs de treball que s’estan 
creant i que es crearan en 
un futur.
La crisi que arrosseguem 
des de fa més de 6 anys ha 
suposat la destrucció de mi-
lers de llocs de treball i la 
imposició d’una reforma la-
boral feroç que, amb l’excu-
sa de ser l’única solució per 
a la sortida de la crisi, ha 
suposat  la pèrdua de drets 
laborals de les persones tre-
balladores.

Els governs no han estat 
capaços de gestionar l’alar-
mant i inacceptable nom-
bre de persones en situació 
d’atur, i han desenvolupat, 
també amb l’excusa de la 
sortida de la crisi, polítiques 
econòmiques restrictives i 
austeres que han tingut com 
a resultat la creació d’ocu-
pació a qualsevol preu, on 
l’únic que importa és la 
quantitat i no la qualitat 
dels llocs de treball creats.
Així, en l’actualitat l’ocu-
pació que s’està creant és 
precària i durant molt de 
temps, el que el nostre mer-
cat de treball oferirà serà: 
temporalitat (sense una 
garantia d’estabilitat labo-
ral en el temps), parcialitat 
(treballarem menys hores 
o les mateixes però no les 
cotitzarem totes, amb con-
seqüències nefastes per a 
futures prestacions per de-
socupació i jubilació), con-
tractes de més curta durada 

(més del 40% de la contra-
ctació de l’any 2014 va te-
nir una durada màxima d’1 
mes) i amb salaris més bai-
xos.
En definitiva, amb unes 
condicions laborals i drets 
laborals pitjors que els que 
teníem abans de l’inici de la 
crisi.
Potser en els darrers mesos 
s’està notant un lleuger in-
crement en el nombre de 
contractes realitzats, pot-
ser és cert que es contrac-
ta més, però les persones 
treballadores cada vegada 
som més pobres perquè ni 
els salaris ni les condicions 
laborals són les mateixes 
que abans de la crisi.
Per una altra banda, els 
ciutadans i ciutadanes te-
nim menys protecció soci-
al, menys sanitat i educació 
pública, menys ajudes a la 
dependència, pitjors pen-
sions i pitjor cobertura per 
desocupació.

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Com un llibre obert
Associo escriure amb donar 
a llum. Tinc una matriu al cap, 
i parir una idea resulta tan la-
boriós com esculpir una figura 
humana amb l’entrecuix, sense 
les corredisses a l’hospital ni la 
temuda Epidural. Però escriure 
esdevé allò més pròxim a la pro-
creació que experimentarem al-
guns, sobretot els que estem en 
possessió d’una pròstata en lloc 
de dos ovaris.
Perquè la paraula és creació, i 
també canvi, i quan hom dóna 
el món per perdut, només ens 
queda crear-ne un de nou per 
canviar l’actual. I això només ho 
poden fer els escriptors, això sí, 

amb l’ajuda indispensable dels 
lectors, que són, en definitiva, 
els que donen sentit a la tasca 
dels primers.
D’altra banda, associo la Diada 
de Sant Jordi amb una gran lli-
breria a l’aire lliure, amb una bi-
blioteca d’Alexandria indestruc-
tible gràcies a un cavaller català 
que en defensarà la seva inte-
gritat davant de qualsevol drac 
o Juli Cèsar amb intencions in-
cendiàries. Ara bé, els prestat-
ges on reposen els volums se 
substitueixen per balcons des 
dels quals la gent observa les 
portades dels llibres, al contra-
ri del que succeeix la resta de 

l’any, en què els llibres miren 
encuriosits les nostres porta-
des, que són els nostres ulls, el 
reflex de l’ànima, però també la 
nostra boca, el nostre nas, els 
nostres dits...
Aquest proppassat 23 d’abril 
érem nosaltres els que elegí-
em el llibre que millor il·lustra 
la nostra història, però a partir 
d’ara tornen a ser els llibres els 
que ens trien a nosaltres de ma-
nera totalment deliberada: les 
històries que expliquen ens as-
salten com un atracador enca-
putxat a una caixa d’estalvis de 
barri, sense previ avís, fent-nos 
saltar el cor des d’un penya-se-

gat generador de vertígens in-
controlables fins a un mar d’ho-
ritzons infranquejables, fins i tot 
per aquells que som capaços de 
veure-hi més enllà d’on volen 
els avions.
Avui, superat el 23 d’abril, Di-
ada de Sant Jordi, els balcons 
són substituïts de nou per pres-
tatges des d’on els llibres, men-
tre ens observen amb atenció, 
pensen: mireu-los, són com un 
llibre obert! I tenen raó. Tanma-
teix, d’aquí a poc més de 300 
dies tornarem a passar pàgina 
d’una autobiografia que explica 
la història de la nostra vida. I, 
potser també, de la vostra.
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La UGT estem avisant 
d’aquesta realitat des de 
que es va començar a parlar 
de la sortida de la crisi  i ja 
denunciàvem que aquesta 
seria a costa de la pèrdua de 
drets laborals i socials, de 
retallades salarials, de l’ in-
crement de les desigualtats 
socials i de la precarietat la-
boral, com així està passant. 
I no som els únics. Fa pocs 
dies es van celebrar a Llei-
da les jornades anuals esta-
tals de Justícia i Pau, amb el 
lema “Pel dret a un treball 
digne” i des de diferents or-
ganitzacions  i persones es 
van fer anàlisi molt acurades 
del que han comportat les 
polítiques d’austeritat per 
a la majoria de la població i 
quines són les perspectives 
futures si continuem pel ma-
teix camí. Aprofito aquestes 
ratlles per felicitar a la co-
missió de Justícia i Pau de 

Lleida per l’organització a 
l’hora que agrair-los públi-
cament que m’invitessin a 
participar-hi.
La pregunta és: És possible 
revertir aquesta situació tan 
injusta? I tant que si! Ara 
que comencem un període 
electoral intens, nosaltres 
hem  d’estar  atents a les 
propostes que des dels dife-
rents partits i organitzacions 
que hi concorreran es fan al 
respecte i quins  compromi-
sos adquireixen en favor, o 
no, de la majoria de la po-
blació. En definitiva, quin és 
el model de societat que de-
fensen i què faran per acon-
seguir-lo.
 

NÚRIA SOLÉ
SECRETÀRIA GENERAL UGT 

TERRES DE LLEIDA

Girem la cara, fins 
que tenim 900 
morts
Això es el que passa en una 
societat moderna i avançada, 
aquí no passa mai res fins que 
passa, fer lleis per a cuidar a 
alguns sí, però solucionar pro-
blemes, solucionar realitats, 
solucionar misèries personals, 
solucionar que algú li pren-
guin un pis per impagament, 
això no, no cal, pagar el nau-
fragis de males praxis dels 
bancs, sí, immediat a més.
És vergonyós, aquí no es mou 
ningú, per resoldre res, si no 
tenim 900 morts, després es 
queixen que la gent no confia 
en els polítics, al contrari, lleis 
perquè no puguem manifes-
tar-nos, lleis perquè el ciutadà 
estigui coartat, però no veig 
lleis i sobretot no veig políti-
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Centres educatius per a infants i adolescents
L’Ajuntament de Lleida ha 

signat aquesta setmana el contrac-
te amb les entitats que gestionaran 
els dos nous centres oberts per a 
infants de la ciutat, situats als barris 
de Balàfia i de la Bordeta: els Maris-
tes i els Salesians. Aquests centres 
oferiran 80 places en conjunt en el 
seu primer any, després seran am-
pliats, i ja ara permeten que la suma 
total dels infants i adolescents que 
s’atenen des de la xarxa de centres 
oberts (5 municipals i 4 d’altres en-
titats) arribi a 480. 
Els dos nous espais s’adrecen a in-
fants de 3 a 12 anys que tenen al-
guna dificultat especial o que pre-
senten algun risc, i complementaran 
els serveis que s’ofereixen des dels 
altres centres d’aquestes caracte-
rístiques que ja existeixen en altres 
punts de Lleida. El Centre Obert 
Municipal de la Bordeta s’ubicarà 
en un local annex a la Parròquia del 

barri i donarà servei a la zona Sud 
(Bordeta, Magraners i Cappont). El 
Centre Obert Municipal de Balàfia 
se situarà als locals de l’antic tana-
tori. Vull agrair a les Associacions de 
Veïns de la Bordeta i de Balàfia la 
col·laboració que ens han ofert per 
acabar de concretar i per consen-
suar la ubicació dels centres en els 
barris, on s’atendran infants i joves 
de diferents zones de Lleida. 
La seva posada en marxa ens per-
metrà avançar, sobre la base de 
l’Educació, en la protecció de dos 
grups d’edat especialment vulnera-
bles però que són fonamentals per 
al futur de tothom, els infants i els 
adolescents. Les societats que dei-
xen de banda la seva cura, l’atenció 
prioritària que precisen, estan abo-
cades al fracàs.
Els alumnes d’aquests centres faran 
activitats de reforç escolar com-
plementàries al sistema educatiu i 

també es treballarà amb les seves 
famílies. En períodes de vacances, 
romandran oberts per realitzar acti-
vitats d’educació en el lleure.    
Els projectes socioeducatius del 
conjunt de centres oberts de Llei-
da se centren en assegurar el ren-
diment escolar dels participants i, 
sobretot, en mantenir-los dins del 
sistema reglat, és a dir, vèncer les 
dificultats que poden tenir forma 
d’absentisme i d’abandonament 
dels estudis. Val a dir que Lleida té 
un índex d’absentisme escolar for-
ça inferior a la mitjana catalana, la 
meitat, però seguim treballant per 
deixar-lo a zero.
L’Educació és un dret humà fona-
mental, essencial per poder exercir 
tots els altres drets i que garanteix 
la llibertat, l’autonomia i el desen-
volupament personal. Amb els nous 
centres, enfortim la xarxa educativa 
de la ciutat i avancem, per tant, en 

la cohesió social. Volem la igualtat 
educativa entre els infants i joves de 
tots els barris de Lleida, de tots els 
segments socials i de totes les pro-
cedències. Cal que tothom tingui 
les mateixes oportunitats. 
Els 9 centres oberts de Lleida són un 
gran exponent del valor del treball 
en xarxa entre l’administració i les 
entitats del tercer sector per acon-
seguir avenços socials. De forma aï-
llada, no els podrem aconseguir. 
Els centres oberts són també un 
dels millors exemples del que el 
voluntariat pot arribar a aportar a 
la societat. Molts ciutadans i ciuta-
danes –estudiants de batxillerat o 
universitaris, docents jubilats o en 
actiu, professionals d’àmbits diver-
sos...– dediquen part del seu temps 
a ajudar als infants i joves dels cen-
tres oberts. I ajudar-los a ells és aju-
dar-nos a tots. Dir i fer Lleida ciutat 
educadora és tasca de tots.

Àngel 
Ros

Alcalde de Lleida

ques veritables de gestió de 
les persones  o de les migra-
cions.
Catalunya, ha de ser un nou 
país, Catalunya ha de treballar 
de forma avançada, dedicar 
el recursos i les polítiques de 
cooperació i exteriors a donar 
suport als països que tinguin 
més flux migratori amb el nos-
tre país, ajudaria, que casos 
com aquest no fossin tant dra-
màtics i a ulls de tothom inso-
lidaris.
Polítiques que ajudarien a 
combatre part dels moviments 
migratoris, ajudarien a evi-
tar fets dramàtics com el que 
avui tenim, polítiques potser 
mal vistes a ulls de part dels 
governs que de vegades pre-
fereixen girar-se d’esquena, 
deixar Itàlia des de fa uns anys 
que avisa del problema, fins hi 
tot ens toca d’aprop, però la 
moderna Unió Europea queda 
atònita i sense capacitat de 

reacció davant la mort de tan-
ta gent i davant de les milers 
d’històries de vida cruentes.
Em pregunto si la vida no té 
el mateix valor per a tothom, 
vingui d’on vingui, cal fer una 
millor gestió dels recursos 
que dediquem a l’exterior i a 
la cooperació, servirien jun-
tament amb recursos  de la 
unió, a apaivagar aquesta rea-
litat i problemàtica que afron-
tem i que cal afrontar d’una 
vegada.
De moment escoltarem 
aquests dies multitud de di-
rigents polítics, bones parau-
les, fins al proper naufragi, i 
fins a la propera, ens tornarem 
a girar d’esquena.

ENRIC FIGUERES
GARRIGUES, COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL
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Emprenedors
De la crisi n’hem de sa-
ber treure tot el que pu-
guem. Aparcar allò que 
s’ha demostrat ineficaç 
i potenciar-ne les alter-
natives que obrin vies de 
desenvolupament. No sé 
si s’aprofita prou la crisi per 
fer-ho, o més aviat l’econo-
mia continuarà subjecta en la 
mateixa mesura als mateixos 
poders especuladors que han 
arrossegat la nostra societat 
al daltabaix. L’estat del males-
tar impulsa una diversitat in-
teressant de veus, que tenen 
com a fi la dignitat, la justícia. 
Certs tòtems han baixat al 
nivell de terra; d’altres resis-
teixen en l’altivesa. S’han des-
emmascarat polítics farsants, 
però d’altres persisteixen a la 
pantalla; la política s’ha tornat 
més delicada i més necessà-
ria, a causa de la injustícia per-
cebuda pel poble, que, ara i 
adés, fa sentir la seua veu. A 
Catalunya l’activitat de la ciu-
tadania, de les associacions, 
de les plataformes, un pano-
rama polític renovat –tant pel 

Víctor Verdú
La lluita
verdmart@gmail.com

que fa a formacions polítiques 
com pel que fa a expectati-
ves– permet pensar que vivim 
un moment de transformació. 
Haurem d’estar amatents que 
aquesta empenta no es dilu-
eixi, esmorteïda pels discur-
sos interessats a distreure el 
poble de la responsabilitat de 
la justícia.
El qüestionament de les es-
tructures permet que se sen-
tin les veus d’arran de terra, 
de què s’ha de partir per 
construir de nou. Catalunya 
es troba en un moment de 
replantejaments i qüestiona-
ments que no hauríem d’obvi-
ar per tal d’avançar en lliber-
tat, en humanisme, en justícia, 
en cultura i en democràcia.
Avui l’humanisme malviu mar-

ginat per l’empresa. Però una 
societat podrà anomenar-se 
culta si coneix la història, si 
entén les arts, la filosofia, la 
ciència... Ens convé gent que 
sàpiga què s’ha dit, què s’ha 
fet, què ha passat al llarg del 
temps, que s’adoni que venim 
d’un esforç, que som esforç. 
També hi ha emprenedors 
en les humanitats! Nietzsche, 
per exemple, fou un gran em-
prenedor, que ha condicionat 
una bona part de la literatu-
ra posterior. Bach i Bergman: 
emprenedors immillorables. 
Sòcrates, Ausiàs March i Patti 
Smith, o artistes i intel·lectuals 
infrautilitzats avui en dia en el 
nostre país perquè els rebutja 
l’organització econòmica de 
la societat. Què és “empre-
nedor”? Algú enverina el nos-
tre llenguatge de cada dia, i 
molts s’empassen la dosi al-
lucinatòria. Emprenedor és un 
adjectiu (“una dona emprene-
dora”) que designa un tret del 
caràcter, i no té a veure amb 
la mena d’activitat que es faci 
o s’emprengui. Modernament 

s’ha volgut inventar un signi-
ficat nou del terme, un signi-
ficat estrictament econòmic 
o empresarial, com si en els 
camps altres que l’economia 
no es poguessin emprendre 
projectes de geni, com si en 
les obres dels pensadors, dels 
historiadors i dels artistes no 
hi hagués de vegades molt 
de mèrit, audàcia i risc, com 
si aquestes persones no ens 
haguessin ajudat d’una ma-
nera decisiva a ser qui som, 
com si no haguessin afaiçonat 
el món ni les nostres mentali-
tats, per més que ens sembli 
increïble i fins i tot impossible. 
Perquè de la mateixa manera 
que la cultura posterior a Ni-
etzsche el porta difós, por-
tem a la sang els assoliments 
d’aquells que ens han prece-
dit, i podem ser-ne totalment 
inconscients.
La concepció de la humani-
tat com un fil que arrela en la 
història i té el designi de pro-
jectar-se en el futur depèn de 
la mentalitat humanista de la 
societat.

 Qüestionar
les estructures 
permet que se 
sentin les veus 
d’arran de terra

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

For colored only
El 4 de juliol de 1930 naixia 
a Detroit, Michigan, l’orga-
nització religiosa Nació de 
l’Islam, comandada du-
rant quatre dècades per 
Elijah Muhammad. Nació 
de l’Islam promovia la cul-
tura musulmana entre els 
afroamericans, els drets civils 
i la fi de la segregació racial. 
Alguns sectors oficials, però, 
la consideraven una organit-
zació antisemita, racista i vi-
olenta, com les Panteres Ne-
gres dels seixanta. Entre els 
membres més destacats de 
Nació de l’Islam hi havia l’ac-
tivista Malcolm X i el boxador 
Muhammad Ali (Cassius Clay, 

abans de convertir-se a l’Is-
lam).
Corre per YouTube una en-
trevista feta per Michael Par-
kinson a Muhammad Ali l’any 
1971 en què el boxador, en-
tre riures del públic, explica-
va que de petit solia pregun-
tar-li a la seva mare: “Si tots 
anem al Cel, on són els àn-
gels negres?”, i ell mateix es 
responia: “És clar, com que 
els blancs també hi van, els 
àngels negres són a la cuina 
preparant-los llet i mel”. I ex-
plicava entre acudits que, en 
havent guanyat l’or als Jocs 
Olímpics de Roma del 1960, 
va ser expulsat d’un restau-

rant de Louiseville, Kentucky, 
només per a blancs. Tot se-
guit argumentava que les 
tesis d’Elijah Muhammad so-
bre el maltractament històric 
a què havia estat sotmesa la 
població negra arreu del món 
l’havien fet abraçar l’islam. Fi 
de les rialles.
Dels gihadistes que pretenen 
unir-se a l’Estat Islàmic des 
d’Europa i el nord de l’Àfri-
ca, la majoria són conversos 
o bé musulmans radicalitzats. 
El que va portar Cassius Clay 
a convertir-se en un ferm de-
fensor de les propostes més 
radicals de Nació de l’Islam 
és força semblant al que avui, 

a la perifèria de les grans 
urbs occidentals, fa que joves 
sense perspectives trobin la 
pitjor empara possible en un 
missatge d’odi, mort i glòria. 
Tenim mala peça al teler, si 
pretenem combatre-ho amb 
el mateix que els empeny a 
fer-ho.
Una altra cosa: hi ha una teo-
ria segons la qual Hollywood 
utilitza una parella protago-
nista interracial quan no in-
teressa per guió que hi hagi 
una relació romàntica entre 
els personatges; ignoro fins a 
quin punt això és cert, però la 
polèmica entorn d’un James 
Bond negre fa sospitar.
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7accents és un diari jove i descarat, que fomenta les pràctiques mal pagades i acull totes les 
opinions, encara que no es manifestin de manera argumentada ni respectuosa. Els nostres 
becaris expressen lliurement la seva pròpia opinió (en cas de tenir-ne). La posició d’aquest 
setmanari es reflecteix en el seu editorial, que no l’escriuen ells (encara). ;-)

Consumim Sant Jordi

OPI
NIÓ

la
setmana
becària

Joaquim Albalate
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Sant Jordi tot l’any
Qualsevol que aquesta set-
mana hagi passat per una lli-
breria haurà sigut testimoni 
d’un dels majors espectacles 
de la primavera: gent fent cua 
per comprar llibres. Oh! Quin 
goig! És que la gent s’ha tor-
nat boja? Ah, no, que és Sant 
Jordi! Ei, cap queixa al respec-
te d’això. A mi, i crec que a 
gairebé tothom, és una diada 

que m’encanta, i a més és ben 
nostrada (Sant Valentí no, grà-
cies). Però diu poc del nostre 
país (i dels seus ciutadans) que 
ens sobti veure llibreries ple-
nes, quan normalment la resta 
de l’any passen sense pena ni 
glòria.
De la mateixa manera que 
cada cop que arriba el Dia del 
pare, de la mare o del que si-

gui, sempre hi ha algú que diu 
“bah, no cal que sigui cap dia 
especial per demostrar res ni 
comprar regals”. Fantàstic, 
doncs apliquem-ho. Tots els 
dies poden ser Sant Jordi. 
Ens podem saltar la part de 
les roses, va. Però sempre és 
un bon moment, sigui un dia 
especial o no, per llegir i per 
comprar llibres, als altres o 

per a consum propi. Si voleu, 
ni que sigui per ajudar les edi-
torials (de les quals hauríem 
de recordar sovint que hi ha 
vida fora de les grans empre-
ses) o les llibreries (us en dic 
el mateix). Si no, sempre ens 
quedaran les biblioteques. 
Però, sigui per salut cultural o 
per pur entreteniment, llegim, 
si us plau.

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
Aquesta setmana ha sigut 
Sant Jordi (ho sabeu?). Embri-
aga l’aroma de roses fresques 
i llibres acabats d’obrir. Ens 
aixequem amb un somriure 
als llavis, amb la sensació que 
aquell és un dia especial. Nens 
que surten de les escoles, lli-
breries plenes, autors que sig-
nen llibres pel carrer. Els mit-
jans parlen més de literatura 
que de política o futbol. Una 
celebració (diuen) molt espe-
cial on tothom es vol convertir 
en cavaller i donzella. Un dia 
(setmana) de competicions pel 
rànquing de vendes entre flo-
ristes i escriptors. Un cavaller 
i una donzella que des de di-

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

lluns, quan obrien els negocis, 
tenen un preu. Ens meravellen 
les curses desmesurades per 
comprar un llibre quan tan 
sols és dimarts! S’ha de dir 
que les botigues fan el seu 
particular “agost”. No sabem 
com s’ho fan però per Sant 
Jordi tothom presenta el seu 
llibre, tothom llegeix i tothom 
admira la cultura. I la resta de 
l’any? Dimecres rèiem quan 
tothom s’espantava en veure 
caure quatre gotes d’aigua. 
Tranquils, no patiu, era per re-
gar les roses. Les roses (o allò 
que s’hi assembla) es vénen 
per onsevulga (mot lleidatà re-
cent adquirit). En tenim de ne-

gres per si 
vols matar una relació, de ver-
des per si els teus pensaments 
van en consonància amb el 
color, de blaves per aquells 
mariners que deixen un amor 

a cada port, de roses 
per als innocents, de blanques 
per als pacifistes i, fins i tot, 
del color de l’arc de Sant Martí 
per si mai canvies d’orientació 
sexual (qui sap). Dijous, ja Sant 

Jordi, el fruit 
consumista 
d’aquesta 
t r a d i c i ó , 
omple els 
carrers i 
7accents 
ho aprofi-

ta per fer 
còctels (al-

menys consu-
mim quelcom bo, 

no?). Com el consu-
misme que veiem diven-

dres, tots més enamorats que 
mai, però a la mà, en comptes 
de llibres, hi ha cerveses. Per-
què Sant Jordi, quan llegim i 
ens estimem, va ser ahir.

Per Sant Jordi: roses rares, llibres 
d’estrena i còctels de 7accents



      El professor mort per una 
ganivetada a Barcelona és lleidatà
21·4

POLÍTICA

La Paeria aprova les 
condicions per a fer 
un hotel a Gardeny

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Comissió Informativa 
d’Urbanisme ha aprovat el 
plec de clàusules que han 
de regir el procediment 
obert per a la redacció del 
projecte i la concessió, de 
cinquanta anys, sobre el 
domini públic per a la cons-
trucció i explotació d’un 
hotel al turó de Gardeny. 
El terreny disposa d’un mà-
xim de 6.600 m2 de sostre 
edificable, inclòs el sostre 
de l’edifici de capitania a 
rehabilitar. El projecte pre-
tén millorar l’oferta hotele-
ra amb la construcció i ex-
plotació d’un equipament 
hoteler singular al Parc Ci-
entífic i Tecnològic Agroali-
mentari, rehabilitar l’edifici 
de capitania d’infanteria i 
millorar la gestió del con-
junt monumental del Cas-
tell de Gardeny amb una 
oferta complementària de 
restauració i d’oci.
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La víctima, A. M., de 35 anys i natural de Lleida, impartia Ciències Socials com a substitut a 
l’institut Joan Fuster del barri de la Sagrera

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El professor mort aquest pas-
sat dilluns a l’institut Joan 
Fuster de Barcelona per un 
atac amb arma blanca a mans 
d’un dels alumnes era de Llei-
da ciutat, concretament vivia 
al barri de Cappont amb els 
seus pares. La víctima mortal 
tenia 35 anys i feia una subs-
titució com a professor de Ci-
ències Socials des de feia una 
setmana.
Els fets van tenir lloc dilluns 
a les 09.15 hores, quan un 
alumne de 13 anys de segon 
d’ESO de l’institut del barri 
de la Sagrera va entrar a l’es-
cola armat amb una ballesta i 
un punyal i va matar un dels 
professors i va ferir quatre 
persones més, que es troben 
ja estables després de ser 
ateses a l’Hospital Sant Pau 
de Barcelona.
El menor, que va arribar tard 
a classe, va disparar amb la 
ballesta la professora que li 
va obrir la porta causant-li 
greus ferides. Després va dis-
parar també la filla d’aquesta 
i alumna del centre. En sentir 
els crits, un dels professors 
(el de Lleida), que es troba-
va en una aula pròxima, es va 
atansar per veure què passa-
va quan el noi li va clavat el 
ganivet a l’abdomen. Després 
de quedar malferit, finalment 
va mort. 

Algunes alumnes van declarar 
que el jove ja havia manifestat 
la intenció de protagonitzar 
una escena tràgica  a l’Institut 
i tenia una llista de noms als 
quals atemptar. De totes ma-
neres, per llei, al tenir 13 anys 
no podrà ser jutjar. 

Dia de dol oficial
L’Ajuntament de Lleida va 
decretar també un dia de dol 
oficial i va suspendre els actes 
oficials. Per la seva banda, la 
Diputació de Lleida també va 
decidir suspendre tots els ac-
tes de dilluns i de dimarts en 
senyal de condol. El paer en 
cap va visitar la família i els va 

Més de 300 per-
sones es van 
reunir per donar 
suport a la famí-
lia i els amics del 
professor mort
Foto: Hermínia 
Sirvent

trametre el condol en nom de 
la ciutat.

Minut de silenci
Unes 350 persones es van 
concentrar dimarts a la plaça 
Paeria de Lleida per guardar 

un minut de silenci i expres-
sar el condol de la ciutat per 
la mort del professor lleida-
tà. Prèviament, una vuitan-
tena de docents i personal 
d’Ensenyament també van 
guardar un minut de silenci 
davant dels Serveis Territori-
als del Departament a Lleida, 
on es va llegir el poema “Un 
minut de silenci” de Guillem 
Viladot, de la mateixa manera 
que es va realitzar als centres 
educatius d’arreu del país. En 
aquest sentit, es va recordar la 
víctima amb especial record a 
l’institut Manuel de Montsuar 
de Lleida, on va estudiar i va 
fer pràctiques com a docent.

CULTURA

Uns 100 nens 
 escriuen ‘La nena 
que volia ser la Lluna’

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un total de 96 nens i nenes 
d’entre 4 i 13 anys de dife-
rents escoles de Lleida han 
participat en la confecció 
conjunta del llibre La nena 
que volia ser la Lluna. 
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SOCIETAT

Desconvocada la vaga d’Autobusos de 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’assemblea de treballadors 
de l’empresa Autobusos de 
Lleida va decidir, a última 
hora, desconvocar la vaga 
que hi havia prevista per 
aquest passat dijous i diven-
dres. La convocatòria, però, 
continua vigent per als dies 

7, 8, 21 i 22 de maig. Segons 
va afirmar CCOO en un co-
municat, “en aquests mo-
ments tot depèn de futures 
negociacions que tindran un 
primer pas divendres, en una 
reunió, a les 10.00 hores”. La 
vaga estava convocada per 
l’actitud de la direcció de 
l’empresa davant la negocia-
ció del conveni col·lectiu que 
està bloquejada.

23·4

Lleida prevista per aquest dijous i divendres

SOCIETAT

Ingressat a l’UCI un guàrdia civil 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un guàrdia civil jubilat de 71 
anys va ser ferit el passat di-
marts després de rebre tres 
ganivetades mentre llençava 
les escombraries.  
Els fets van tenir lloc  al migdia 
quan l’home va anar a llançar 
les escombraries a un conte-

nidor del passeig de Ronda, 
en una zona pròxima al Clot 
de les Granotes, i un home 
s’hi va atansar i sense dir-li 
res li va clavar tres punyala-
des amb un objecte punxant 
a la zona de l’abdomen, una 
d’elles molt propera al cor, 
fet que va provocar que fos 
operat d’urgència. L’agres-
sor va fugir i els Mossos han 
obert una investigació. 
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retirat després de rebre tres ganivetades
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POLÍTICA

               El PP 
denuncia Ros a la 
Junta Electoral per 
la Fira de FP

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El PP va fer efectiva dimarts 
la denúncia davant la Junta 
Electoral contra l’alcalde 
de Lleida “per la utilització 
partidista i electoralista que 
va fer de l’acte inaugural de 
la Fira de Formació Profes-
sional i Treball”. Consideren 
electoralista la presència 
del líder del PSOE, Pedro 
Sánchez, i d’altres dirigents 
socialistes a la inauguració. 

19·4
SOCIETAT

              Detenen a 
Lleida un traficant 
amb 105 embolcalls 
de droga

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el dia 14 d’abril un 
home de 50 anys, de naci-
onalitat guineana i veí de 
Lleida com a presumpte au-
tor d’un delicte contra la sa-
lut pública. A sobre portava 
85 embolcalls d’heroïna i 20 
embolcalls de cocaïna, pre-
parats per a la seva venda 
directa al consumidor i ha 
estat ingressat a presó. 

CULTURA

  “El turó de la Seu Vella té possibilitats 
de ser declarat Patrimoni Mundial”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’exdirector General de la 
Unesco, Federico Mayor Za-
ragoza, va donar suport el 
passat dissabte a Lleida for-
malment a la candidatura del 
conjunt monumental del Turó 
de la Seu Vella a Patrimoni 
Mundial de la Unesco amb 
el seu convenciment que té 
“moltes possibilitats de ser 
declarat Patrimoni Mundial”.
Mayor Zaragoza, actual presi-
dent de la Fundació per una 
Cultura de la Pau, va destacar 
que el que ha representat el 
turó i la Seu està en l’essència 
mateixa de l’organització de 
les Nacions Unides, que és la 
pau. L’exsecretari general de 
la Unesco va recordar que, a 
més de la Seu Vella, Lleida té 
una institució històrica, la Pae-
ria, que vol dir lloc de pau i va 
remarcar que la Seu Vella “és 
un símbol que té uns grans 
valors per sí mateix, arquitec-
tònic, arqueològic i històric, 
però sobretot simbòlic, i crec 
que té moltes possibilitats de 
ser declarat Patrimoni Mundi-
al”. 

D’altra banda, el Consorci del 
Turó de la Seu Vella de Lleida 
va nomenar el passat diven-
dres Antoni Llevot, comissio-
nat de suport a la direcció de 
la candidatura i, en el plenari, 
es va establir que l’alcalde de 
Lleida en sigui el nou presi-
dent del Consorci, que queda 
inscrit formalment a la Paeria.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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SOCIETAT

La Fira de Formació Professional 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Saló de Formació Profes-
sional i Treball F&T va tancar 
les portes amb la presència 
d’uns 15.000 visitants, se-
gons l’organització, i la re-
alització d’una seixantena 
d’activitats paral·leles. El cer-
tamen va tenir lloc del 16 al 

18 d’abril al pavelló 4 de Fira 
de Lleida amb la participació 
de 21 empreses i entitats i la 
representació de 25 famílies 
formatives. El coordinador 
d’FP va anunciat per al curs 
vinent un increment dels ci-
cles formatius d’FP Dual a 
la demarcació de Lleida. En 
concret, augmentaran de 19 
a 24, amb la previsió de pas-
sar de 500 a 600 alumnes.

18·4

tanca amb l’assistència d’uns 15.000 visitants

POLÍTICA

La Crida per Lleida 
cartografia el barri de 
Cappont 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Crida per Lleida va inici-
ar a dissabte a Cappont el 
seu projecte de cartografi-
ar la ciutat amb l’objectiu 
de repensar conjuntament 
les zones urbanes, analitzar 
mancances i reptes. 

18·4
POLÍTICA

Anticorrupció centrarà la investigació 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els presumptes espionatges 
que va denunciar l’extinent 
d’alcalde Marta Camps a la 
Paeria, la investigació sobre 
els convenis i crèdits amb la 
Caixa i sobre diverses factu-
res de viatges, restaurants i 
regals seran assumides a par-

tir d’ara per la Fiscalia Anti-
corrupció, que portarà tota la 
investigació en solitari. 
Ho farà després que l’Ofici-
na Antifrau hagi decidit inhi-
bir-se a favor seu, a petició 
de l’advocat d’Àngel Ros, 
que ha presentat la sol·licitud 
i li demana la seva abstenció 
perquè tota la investigació 
sigui assumida per Anticor-
rupció.

18·4

sobre les presumptes irregularitats a la Paeria

POLÍTICA

El Comú de Lleida aconsegueix els 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Comú de Lleida va aconse-
guir superar la fita dels 1.500 
avals que estableix la llei elec-
toral per poder-se presentar 
com agrupació d’electors a 
les eleccions municipals del 
24 de maig a Lleida. 
Així, després de comptar 

amb més de 2.100 adhesions 
i havent aconseguit 1.630 
avals fins divendres, la for-
mació concorrerà als propers 
comicis.  
Durant la celebració de l’as-
semblea oberta, que va tenir 
lloc aquest passat diumenge 
a la plaça del Secà de Sant 
Pere, els integrants de l’As-
semblea van celebrar i  ratifi-
car la candidatura.
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avals i podrà presentar-se a les municipals

Mayor Zaragoza i 
Ros, amb una de 
les campanes de 
la Seu Vella. Foto: 
Defoto 



POLÍTICA
              Les Borges 
no tindrà llista del 
PSC a les eleccions 
municipals

 REDACCIÓ
 BORGES BLANQUES

www.7accents.cat

Aquestes eleccions munici-
pals seran els primers co-
micis des de 1979 que no 
hi haurà representació del 
PSC a les Borges Blanques. 
Tampoc hi haurà presència 
a la capital de les Garrigues 
de les marques vinculades 
a la formació, com ara MES 
o Avancem. Fonts del par-
tit van explicar que, tot i 
haver-ho intentat insistent-
ment, no s’ha trobat prou 
gent disposada a formar 
part de la candidatura i que 
“abans que omplir-la amb 
gent de fora, millor no fer-
la”. Anteriorment, el partit 
socialista havia obtingut 
sempre representació en 
el si de l’Ajuntament de les 
Borges, a excepció de l’any 
2003, que va quedar-ne 
fora. En la resta de legisla-
tures havia tingut entre un i 
dos regidors.
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La Fiscalia i l’acusació particular mantenen la petició de 25 anys de presó 
per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament

 A.V. / L. D. 
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després de tres jornades de 
judici, el jurat popular va con-
siderar aquest passat dijous, 
culpable d’assassinat Míchel 
de los Ángeles, el jove de 19 
anys acusat de matar la seva 
exparella de 14, el 7 d’octu-
bre de 2013 a Tàrrega. 
El judici va començar aquest 
dilluns a l’Audiència de Lleida 
amb un jurat popular que ha 

considerat que la jove va ser 
assassinada amb traïdoria i 
acarnissament. Així Fiscalia i 
l’acusació particular mante-
nen la petició de 25 anys de 
presó després de desestimar 
l’aplicació dels atenuants de 
confessió i alteració psíquica. 
Cal recordar que  la defensa 
en sol·licitava 8 per homicidi.
Durant el judici, l’acusat va 
reconèixer que va apunyalar 
la menor però va assegurar 
que no recordava com ho ha-
via fet. Per la seva banda, els 

L‘acusat, Míchel de los Ángeles, parlant amb el seu advocat. (Foto: A. V.)

pares de la noia van declarar, 
molt afectats, que la menor 
havia deixat l’acusat, a finals 
de setembre, perquè s’ha-
via tornat molt possessiu i se 
sentia “desbordada”. Durant 
la tercera jornada de judici 
els pèrits van declarar que la 
víctima va rebre 34 ganiveta-
des i els metges forenses van 
assegurar que l’acusat no té 
cap malaltia mental greu que 
li impedeixi saber el què fa i 
que, per tant, distingeix per-
fectament el bé del mal.

SOCIETAT
               Mor un home 
de 87 anys en caure 
al canal d’Urgell a 
l’altura de Bellvís

 REDACCIÓ
 BELLVÍS

Un home de 87 anys va mo-
rir aquest dissabte en caure 
al canal d’Urgell al seu pas 
per Bellvís. 
L’home hauria caigut a l’ai-
gua en obrir la porta del 
vehicle, després d’intentar 
desencallar-lo fent marxa 
enrere .

SOCIETAT
             La Diputació crea un servei per con-
sultar l’estat de les seves carreteres 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Diputació de Lleida ha po-
sat en marxa un nou servei 
amb informació actualitzada 
de l’estat dels 824 quilòme-
tres de carreteres de la seva 
titularitat. Es tracta d’un visor 
d’incidències actives i progra-
mades que permet imprimir 
el mapa de carreteres, ubicar 
la posició de l’usuari i visua-
litzar qualsevol incidència a 

les vies gestionades pel Ser-
vei de Vies i Obres de la Di-
putació de Lleida, informant 
del tipus d’actuació, els vials 
afectats, la durada prevista 
i el nivell de restricció de la 
circulació. La informació s’ac-
tualitza en el moment que el 
Servei de Vies i Obres de la 
pròpia Diputació té coneixe-
ment de les possibles afecta-
cions que es puguin produir 
a la xarxa, com ara per inci-
dències meteorològiques o 
esllavissades.

CULTURA
              El Parc Astronòmic del Montsec 
commemora 25 anys del telescopi Hubble

 REDACCIÓ
 ÀGER, BALAGUER

www.7accents.cat

Aquest passat 23 d’abril, es 
va commemorar arreu del 
món el 25è aniversari del Te-
lescopi Espacial Hubble, un 
telescopi ha obtingut resul-
tats científics d’alt impacte i 
ha generat una gran quanti-
tat d’imatges d’alta qualitat 
que han ajudat a la difusió de 
l’astronomia.
En motiu dels 25 anys, 

l’Agència Espacial Europea 
ha seleccionat 50 institucions 
vinculades a la recerca o la di-
vulgació de l’astronomia per 
participar en la descoberta 
de la imatge commemora-
tiva d’aquest aniversari. El 
Parc Astronòmic del Montsec 
va ser un dels seleccionats i 
va fer pública la imatge a la 
façana de la seu del Consell 
Comarcal de la Noguera (ens 
gestor del Parc Astronòmic), 
a Balaguer, on hi romandrà 
durant una setmana.

22·421·418·4  
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CULTURA

                 Més de 2.900 
escolars en el Saló del 
Llibre Infantil i 
Juvenil de Mollerussa

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

El 31è Saló del Llibre Infan-
til i Juvenil va obrir portes 
aquest diumenge al Teatre 
l’Amistat de Mollerussa, 
que acollirà fins al 30 d’abril 
una mostra de més de 4.500 
títols adreçats a infants i jo-
ves d’entre 0 i 15 anys. Es 
tracta del tretzè any conse-
cutiu que el Saló se celebra 
a la capital del Pla d’Urgell. 
L’espectacle inaugural va 
anar a càrrec del Mag Sel-
vin. De fet, la màgia és l’eix 
temàtic al voltant del qual 
gira enguany el Saló, amb 
una exposició monogràfi-
ca, “Abracadabra pota de 
cabra”, que inclou una se-
lecció dels millors llibres so-
bre el món de la màgia i la 
bruixeria. 
Està previst que durant els 
dies lectius el certamen rebi 
més de 2.900 escolars, que 
coneixeran de primera mà 
la feina d’autors de recone-
gut prestigi com Anna Man-
so, Valentí Gubianes, David 
Ciriri, David Nel·lo, Mont-
serrat Galícia i Jaume Cela. 
Així mateix, el saló comp-
tarà amb sessions d’una 
hora de conte obertes i hi 
haurà venda de llibres el 
cap de setmana. El certa-
men serà utilitzat en horari 
lectiu pels centres escolars, 
mentre que la resta d’horari 
i els caps de setmana estarà 
obert al públic en general.
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        El jurat popular considera 
culpable d’assassinat el jove de 19 
anys acusat del crim de Tàrrega 
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JORNADA
               Pelegrí 
argumenta que 
“la innovació la 
fan les empreses”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El conseller d’Agricultura, 
Josep Maria Pelegrí, va ser 
l’encarregat de fer la confe-
rència inaugural de la jorna-
da El Sector Alimentari: In-
novació de futur al Palau de 
Congressos de la Llotja de 
Lleida. Durant l’acte, va ma-
nifestar que “la innovació 
la fan les empreses, no els 
governs ni els universitaris. 
Sense empreses no hi ha 
innovació agroalimentària. 
Les universitats i els instituts 
d’investigació fan innovació 
només quan actuen com 
ho fa una empresa. Perquè 
la innovació ha de ser un 
atribut de l’empresa”. Però 
“això, fins ara, s’estava fent 
malament”.

eco
no

mia
La Fira va comptar amb uns 16.000 visitants i el 78% dels expositors 
va aprofitar per afirmar que estaran presents en la propera edició

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

El certamen d’ocasió Auto-
trac de Mollerussa va tancar 
portes de la seva 27a edició 
amb la previsió de superar el 
centenar de vendes, mante-
nint així el volum de negoci 
assolit en la darrera edició, 
amb 118 vendes per un im-
port d’1’1 milions d’euros. Al 
llarg dels tres dies el nombre 
de contactes i transaccions va 
ser bo, la qual cosa va per-
metre tancar la convocatòria 
d’enguany amb unes xifres 
“força positives”, segons va 
valorar el director de Fira de 
Mollerussa, Poldo Segarra.
Segons les enquestes, va pu-
jar lleugerament, del 75% al 
78%, el número d’expositors 
que va manifestar la intenció 
de tornar la propera edició, 
xifra que va ser molt valora-
da, especialment per l’aposta 
de l’ens firal per fidelitzar les 
firmes participants en els cer-
tàmens. Sobre aquest punt, 
precisament, va parlar el pre-
sident de Fira de Mollerussa i 
alcalde de la ciutat, Marc Sol-

sona, qui es va referir al repte 
de futur d’oferir a l’expositor 
un pack firal anual que inclo-
gui els tres certàmens adre-
çats als sectors de maquinària 
i d’automoció i que es duen a 
terme al recinte firal de Molle-
russa anualment. 
Així doncs, cal esmentar i po-
sar en relleu que l’organitza-
ció va calcular que van passar 

Imatge de la 27a edició. Foto: Fira de Mollerussa

per la fira Autotrac més de 
16.000 persones i es manté el 
20% procedent de fora de la 
demarcació de Lleida, la qual 
cosa situa l’Autotrac com a 
certamen de referència, no 
només a Lleida, sinó també 
a la resta de Catalunya, amb 
un augment de visitants de 
Tarragona i de la província 
d’Osca.

OBRES
               La Paeria 
finalitza les obres 
del pont del camí 
del Bou a Sucs

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Lleida va 
acabar les obres de recons-
trucció del pont del camí 
del Bou sobre la riera de 
la Clamor Amarga, a Sucs. 
L’actuació respon als des-
perfectes que va patir a 
principis de desembre.

19·4  
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TREBALL

              Solsona 
convoca una 
vintena de llocs de 
treball per a l’estiu 

 REDACCIÓ
 SOLSONA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Solsona 
ha obert quatre convoca-
tòries de concurs lliure per 
a la contractació  de prop 
d’una vintena de llocs de 
treball temporals per a la 
pròxima temporada de 
bany a les piscines muni-
cipals. Concretament, es 
treuen a concurs una plaça 
de coordinador de les acti-
vitats multiesportives; cinc 
socorristes aquàtics; dos ta-
quillers, i diversos monitors.

20·4        Autotrac de Mollerussa 
tanca amb la previsió de 
superar els cent cotxes venuts
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Entrevista amb
Jesús Tello

gerent de Neumáticos Tello

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’empresa Neumáticos Tello 
és la primera empresa lleida-
tana que pot fer pneumàtics 
recautxutats. Precisament, 
aquests estan guanyant for-
ça, sobretot en el sector del 
transport per l’estalvi eco-
nòmic que suposa adquirir 
aquesta classe de rodes i la 
seva seguretat.

La venta de pneumàtics re-
cautxutats ha augmentat en 
els darrers anys. Per què es 
produeix això? 
És per la crisi que estem pa-
tint actualment. La manera 
més eficaç i ràpida de reduir 

els costos és reciclant el pneu-
màtic nou que ja s’ha utilitzat. 
D’aquesta manera, es guanya 
una vida més i es baixa el cost 
per quilòmetre.

Quant es pot estalviar un 
transportista que recautxu-
ta els neumàtics? 
En cost econòmic estem par-
lant d’un estalvi que està en el 
50% del pneumàtic. 

Es pot dir que el pneumà-
tic recautxutat ha trobat el 

seu reconeixement? 
Sí. Cal pensar que no és 
com antigament, quan 
tenia problemes. La 
gent ha vist que ja és segur i 
eficaç, la qual cosa comporta 
un bon estalvi. 

Els pneumàtics recautxu-
tats són igual de segurs que 
els nous? 
Es pot dir que tenen un 10% 
menys de seguretat, perquè 
són pneumàtics utilitzats que 
ja tenen una vida. Per tant, 

en la segona oportunitat que 
li donem pot arribar a tenir 
alguna incidència, però nos-
altres estem amb una incidèn-
cia del 0,2%, gairebé com si 
fossin rodes noves.   

A més, les principals mar-
ques també tenen els seus 
recautxutats. Per què es 
produeix aquest fet? 

Les marques han vist que hi ha 
hagut increment i és un sector 
que no poden deixar escapar. 
Tothom estar intentant lluitar 
per emportar-se aquesta part 
del pastís. Cal pensar també 
que a Espanya encara li falta 
una mica més de sensibilitat 
a l’hora de fer recautxutats i 
això només es pot solucionar 
provant i demostrant que fun-
cionen bé.  

Finalment, què ofereix 
Neumáticos Tello? 
Sempre ha intentat oferir ser-
vei. És una empresa familiar 
que té el tracte directe amb 
el client, i aquest és el nostre 
punt més fort, ja que el client 
sempre està protegit per nos-
altres. Això no s’ha de perdre.
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El Lleida Esportiu segueix 
somiant amb el play-off
19·4

Els homes d’Idiakez guanyen l’Alcoyano per 2-0
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu va recupe-
rar el tercer lloc i es va situar a 
tan sols una victòria del segon 
en tombar al Camp d’Esports 
un rival directe en la lluita per 
la classificació per al play-off, 
el CD Alcoyano (2-0). Així, els 
homes d’Imanol Idiakez van 
fer un pas important cap a la 
promoció en un partit com-
plet.
Una arrencada brillant i forta 
va permetre al conjunt del 
Segrià avançar-se en la pri-
mera arribada del xoc, quan 
Nieto, entrant pel vèrtex dret 
va ajustar un tir ras al pal des-
prés d’una obertura a banda 
d’Osado. A partir d’aquí, amb 
els de la Terra Ferma amb 
avantatge, la confrontació va 
entrar en una fase de lluita 
pel control de la pilota i del 
domini, i a mesura que passa-
ven els minuts els alacantins 
van anar creixent, disposant 
d’una definició de cap d’Ós-
car López, en una falta lateral 
penjada, que va treure Torres 
a sobre la línia.
Res més començar la represa, 
Fragoso, de cap, en la sorti-
da d’un córner, va veure com 
Diego García salvava el segon 
dels de Ponent, mentre que a 
continuació, a l’altra àrea, de 

Els jugadors del 
Lleida Esportiu 
celebren un dels 
gols aconseguits. 
Foto: Lleida Es-
portiu

HOQUEI

L’ICG Lleida planta
cara al Vendrell, 
però és superat

 ÒSCAR BUETAS
 VENDRELL

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
veure com el Moritz CE 
Vendrell el superava en el 
partit que els dos conjunts 
van disputar. D’aquesta 
manera, els locals es van 
consolidar en la quarta po-
sició de l’OK Lliga, mentre 
que els lleidatans seguei-
xen aspirant a escalar po-
sicions en la classificació. 
Tot i així, els lleidatans van 
fer suar els del Baix Pene-
dès durant el partit.
Des del primer moment, 
les dues formacions van 
lluitar per avançar-se en 
el marcador. Va ser el Mo-
ritz CE Vendrell qui ho va 
aconseguir quan faltaven 
20:38 minuts per acabar 
la primera part, amb el 
gol de Jordi Ferrer. Manu 
Necchi va fer l’empat (1-
1, 5:13), però Jordi Creus 
va respondre amb el 2-1 
(4:16) amb el qual es va ar-
ribar al descans del partit.
En la segona meitat es va 
viure un inici frenètic. Lluís 
Rodero va igualar el mar-
cador amb el 2-2, a 23:17 
per acabar el xoc. Jordi 
Creus va trencar aquest 
resultat amb el 3-2 (22:35), 
el qual va ser determinant, 
perquè el conjunt de la 
capital del Segrià va co-
mençar a acusar l’esforç 
físic que havia realitzat 
fins al moment. Això ho 
van aprofitar els locals, 
que per mediació d’Eloi 
Mitjans (17:17, 4-2) i Jordi 
Ferrer (5-2, 10:22) es van 
endur un triomf que van 
haver de treballar-se.
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BÀSQUET

L’Actel Força Lleida comença el 
play-off sense tenir el factor pista

 Ò. B. / M. R.
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida arrencarà 
el diumenge 26, a les 19.00 
hores, a la pista del Palma Air 
Europa el seu camí pel play-
off d’ascens. Malgrat haver 
fet una excel·lent campanya 
a la lliga regular, convertint-se 
en l’equip revelació de la LEB 
Or, els homes de Prado no 
tindran a favor el factor pista.  
En el darrer enfrontament, els 

23·4

nou el porter lleidatà desviava 
amb la punta dels dits al tra-
vesser un cop de cap de Ma-
turana. Seria amb els visitants 
intentant-ho el preludi de la 
diana de la tranquil·litat, obra 
d’Osado, amb una rematada 
de cap a la frontal de la petita 
a centrada magistral de Nie-
to, que posaria definitivament 
terra de per mig fins a la con-
secució, amb el xiulet final, 
d’un triomf vital.
La intenció dels lleidatans és 
mantenir aquesta dinàmica 
positiva. El dissabte dia 25, 
a les 17.00 hores, tenen una 
bona oportunitat per fer-ho al 
camp del Villarreal B.

lleidatans van aconseguir una 
treballada victòria (62-68) a la 
pista del Peñas Huesca. Els 
ilerdencs van tenir en Fran 
Guerra el seu principal actiu 
en pista. Així doncs, van fer 
els deures que s’havien mar-
cat, però els balears també 
els van fer en el seu corres-
ponent enfrontament. Tots 
dos ja s’han vist les cares en 
la pretemporada i durant la lli-
ga, la qual cosa fa pensar que 
serà una eliminatòria vibrant i, 
alhora, emocionant. Juampi, contra el Peñas Huesca. Foto: Javi Enjuanes

Els lleidatans 
estan a només 

una victòria 
del segon 
classificat
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El Flor de Vimbodí 
Pardinyes guanya 
amb molta emoció

18·4

El lleidatans vencen 74-71 l’Andorra B
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va guanyar al Barris Nord el 
BC Morabanc Andorra B, un 
rival de la zona mitja, per 74 a 
71, en un partit que no es va 
decidir fins als últims minuts. 
El partit va estar marcat per 
l’alt ritme. De fet, els locals 
van començar amb una bona 
actitud per tal d’aconseguir 
una victòria que els deixés 
més a prop de la permanèn-
cia. Així, els lleidatans van ar-
ribar al descans manant en el 
marcador, però per només un 
punt a favor (41-40).
En la represa es va continu-
ar veient la igualtat entre els 
dos equips, que s’anaven in-
tercanviant al capdavant de 
l’electrònic. En els moments 
finals del tercer quart, el Flor 
de Vimbodí Pardinyes 
va agafar una di-
ferència de cinc 
punts i la va 
mantenir fins 
f i n a l i t z a r 
el perío-
de (56-51). 
D ’aques ta 
manera, en 
els primers 
minuts del dar-

rer temps es va veure una for-
mació local precipitada, que 

volia acabar massa 
ràpid les accions 

en atac. En 
canvi, els vi-
sitants van 
aconseguir 
p o s a r- s e 
per da-
vant en el 

marcador 
gràcies a un 

bon encert. 

Moment del par-
tit en el qual els 
lleidatans van 
intentar mostrar 
la seva millor ver-
sió per tal d’estar 
més a prop de 
la salvació de la 
categoria.
Foto: Jordi Giné

Tot i així, els ilerdencs no van 
abaixar els braços i van seguir 
lluitant, la qual cosa els va per-
metre guanyar.

MOTOR

El Ciutat de Lleida 
d’autocròs fa 
vibrar a l’afició

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els pilots V. V. Álvares (Au-
tocross Arteixo), en divisió 
I; I. Posado (Escuderia Za-
mora), en divisió II; J. Ga-
dea (C. A. Pineda), en off 
road; J. C. Barredo (A. C. 
Mirandés), en divisió III; 
M. Vilariño (Yacar Racing), 
en divisió car cross, i J. Sa-
lichs (Escuderia Lleida), en 
divisió car cross júnior, es 
van proclamar campions 
del Campionat d’Espanya 
d’Autocròs Ciutat de Llei-
da. Durant tot el cap de 
setmana, els pilots van fer 
gaudir als aficionats pre-
sents al traçat lleidatà. De 
fet, des que van sortir a 
pista en els primers entre-
naments oficials disputats, 
els participants ja van dei-
xar clara la seva intenció. 
Les finals van ser espec-
taculars gràcies al mante-
niment, que va deixar la 
pista en bones condicions.
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TENNIS

La XXIII Diada lleidatana posa en 
valor el passat, el present i el futur

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El tennis lleidatà va viure 
la seva gran nit. El Palau 
de Congressos de la Llotja  
va ser l’escenari de la XXI-
II edició de la Diada, una 
gran gala que va celebrar 
el passat, present i futur 
del tennis a la província. La 

festa va aplegar 288 perso-
nes, entre les quals hi havia 
al voltant de setanta nens, i 
hi van ser representats tots 
els sectors que configuren 
el tennis lleidatà, a més de 
representants de diferents 
institucions. A més de pre-
miar els millors individuals i 
els equips, enguany la Diada 
va posar valor al passat del 
tennis lleidatà.
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Els aficionats 
van poder 

veure en tot 
moment bon 

un partit

ESCAC

El Terraferma A, 
campió de la Lliga 
ADEJO escolar

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Lliga ADEJO-Campio-
nat d’Escacs Escolar per 
Equips ha arribat al seu fi-
nal i ho ha fet amb un èxit a 
tots els nivells i amb el Ter-
raferma A com a campió. 
La competició va comptar 
amb dinou equips de dot-
ze escoles.
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KARATE

Serra, Cabezuelo i 
Kone sumen l’or a 
la Copa del Món

 REDACCIÓ
 ANGLET

www.7accents.cat

El Club Budokan de Lleida 
va triomfar a la Copa del 
Món de Karate Tradicional, 
la qual es va dur a terme 
a Anglet (França). Entre 
els participants en  kumi-
te (combat) van destacar 
Sergi Serra (cadet masculí) 
i José Luis Cabezuelo (ve-
terans de més de 35 anys), 
els quals van aconseguir la 
màxima distinció. També 
s’ha de ressenyar l’actua-
ció de Kala Kone (sènior 
masculí, menys de 80 qui-
los), que va ser or i es va 
endur el trofeu al millor 
competidor.

20·4

Carrer els Horts, 24 · 25183 Seròs
Tel. / Fax 973 780 425
Mòbil 665 972 314
tallersfgomez@gmail.com

VENDA i REPARACIÓ 
de MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general

Electricitat
Diagnosi d’avaries

Climatització
Pneumàtics

Canvi de llunes
Regeneració de fars

Muntatge d’enganxalls
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COSPEDAL TÉ UN LAP-
SUS: “HEMOS TRABAJA-
DO MUCHO PARA SA-
QUEAR NUESTRO PAÍS” 

En Freud a això li deia “actos 
fallidos”.. I només ha dit allò 
que el seu subconscient real-
ment pensa.
Eloi Aroundtheworld

Per primer cop em crec el 
que diu aquesta dona.
Mercé Solé

CiU ÉS LA FORMACIÓ 
QUE PRESENTARÀ MÉS 
LLISTES AQUESTS CO-
MICIS 

No per presentar-se a més 
en guanyaran més. Els resul-
tats cantaran
Carme Martín

L’ASSASSINAT DEL 
PROFESSOR LLEIDATÀ 
CONSTERNA LA XARXA

Que no hi havia cap símp-
toma que ho pogués preve-
nir? Doncs pel que han dit 
molts companys seus, ja feia 
temps que deia que volia 
matar a algun professor i que 
es comportava de manera 
estranya. A més a més, si ha-
guéssiu vist el seu Facebook 
abans que el tanquessin, 
aquest noi seguia pàgines in-
creïblement violentes i amb 
material “gore” extremada-
ment gràfic. 
Marc Gómez 

Crec que el s’ha de 
fer és callar i guardar 
silenci, per respecte 
a les víctimes, al 
noi, que també es 
un altra víctima i 

als familiars!!!
Jaume Bertran

Si us plau deixeu d’especular 
i jutjar al nen i als seus pares, 
hi ha dues famílies que 
deuen estar vivint un infern, 
ja tenen prou amb el que 
estan passant!
Pilar Ortiz

LA DIADA DE SANT 
JORDI TAMBÉ SE 
CELEBRA 
A FACE-
BOOK A 
TRA-
VÉS 

DE MULTITUD DE 
FELICITACIONS 

Felicitats prínceps i prin-
ceses! Cuideu dels vostres 
enamorat@s avui i sempre! 
Els detalls no deixen de 
ser coses ma-
terials. 

El vostre cor és el 
millor que sempre podreu 
regalar. Feliç diada de Sant 
Jordi!!.
Mc Moreno

DOL A LLEIDA PER LA 
MORT DEL PROFESSOR 
ASSASSINAT

La tragèdia de l’ #IESJoan-
Fuster també posa de ma-
nifest la precarietat [laboral] 
dels docents que amb 30 
[anys] llargs es veuen obligats 
a peregrinar per tot el país
@josepmaguirre

Comencem a arremangar-nos 
tots i ens creiem la inversió 
en educació o seguim fent 
anàlisis de pacotilla?
@gemmaclarisso

LLEIDA SURT AL CAR-
RER PER CELEBRAR 
SANT JORDI

Recordeu, per Sant Jordi 
doneu negoci a llibreters, 
escriptors, floristeries, bars, 
restaurants, camells, fusters i 
tuitstars. 
@Lo_Shaun

Compreu i regaleu moltes 
roses i llibres per Sant Jordi, 

però mai dei-
xeu d’estimar 
a aquelles 
persones que 
sempre estan 
amb vosal-
tres!
@gerarda-
migo

La meva reco-
manació per 
aquest Sant 
Jordi és que 
llegiu 
@DolorsBoa-
tella

UN NAUFRA-
GI DE 700 IM-
MIGRANTS AL 
NORD DE LÍBIA 
CAUSA INDIGNA-
CIÓ A  LA XARXA 

Mare meva. 700 morts més 
al Mediterrani. I l’operació de 
rescat europea Mare Nos-
trum cancel·lada fa mesos. 
Quina vergonya. Quina pena
@marta_ter

Els immigrants morts al Me-
diterrani no són una tragèdia 
ni un accident... Són una 
conseqüència de les injustes 
relacions econòmiques nord-
sud
@sergipicazo

jordi_sol

vallbonell

lluistarrega

carmemarquilles

firatitelles

nuriaboleda_fotografia

somsegarra

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
AGENT DE LA GUÀRDIA UR·
BANA
Municipi: Lleida
Empresa: Ajuntament de Llei·
da
Ref. 20150324O1

OPERARI DE TALLER
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02400039

TÈCNIC/A DE CONSTRUC·
CIÓ 
Municipi: Lleida
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02198977

RESPONSABLE COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Organigrama Selec·
ció
Ref. FA01766295

COMERCIAL FORMACIÓ I 
CARDIOPROTECCIÓ 
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestió patrimonial 
Formació
Ref. FA02398144

ADMINISTRATIU/VA 
Municipi: Lleida 
Empresa: Envialia
Ref. FA02397352 

TÈCNIC ELÈCTRIC I HIDRÀU·
LIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02398166

TELEMARKETING 
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02395394

DIRECTOR DE PRODUC·
CIÓ 
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02398155
 
OFICIAL 1a CLIMATITZACIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Empresa instal·
ladora
Ref. FA02395339

MECÀNIC D’ELEVACIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Gam España serveis 
de maquinaria SLU
Ref. FA02398097

FRIGORISTA 7061
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. FA0920157061

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

METGE/SSA ESPECIALISTA
Municipi: Lleida 
Empresa: Bologna Health 
Jobs 
Ref. FA02399509

COMERCIAL DISTRIBUÏDOR
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02397233

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

COMERCIAL·COACH 
Municipi: Lleida 
Empresa: LMI/SMI·SPAIN
Ref. FA02397245

EMPRENEDOR·DISTRIBUI·
DOR 
Municipi: Lleida 
Empresa: LMI/SMI·SPAIN
Ref. FA02397241

PROMOTORS I HOSTESSES
Municipi: Lleida 
Empresa: Smarthuman Servi·
ces
Ref. FA02397228

MUNTADORS D’ESTANDS
Municipi: Lleida 
Empresa: Zino Management 
Ref. FA02397223

INFERMER/A REGNE UNIT
Municipi: Lleida 
Empresa: Reach Health Re·
cruitment
Ref. FA02397179

INFERMERS/RES QUIRÒ·
FANS I CIRURGIA ANGLA·
TERRA
Municipi: Lleida 
Empresa: StepCare Recruit·
ment
Ref. FA02397175

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

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

VERIFICADOR DE SINTÈTICS
Municipi: Lleida 
Empresa: Ceveco Auditores
Ref. FA02397248 

COMERCIAL D’ALARMES
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA01789083

COMERCIAL JOIERIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama Selec·
ció
Ref. FA0151729

ENGINYER/A RADIOCOMU·
NICACIONS
Municipi: Lleida 
Empresa: Telecomunicacions
Ref. FA02389453

TÈCNIC/A RADIOCOMUNI·
CACIONS
Municipi: Lleida 
Empresa: Telecomunicacions
Ref. FA02389451

ASSESSOR/A IMMOBILIARI 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02393199

PROGRAMADOR PLC’S
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02389543

ASSESSOR/A FORMACIÓ 
BONIFICADA
Municipi: Lleida 
Empresa: Maci Ahorro Segur2 
Ref. FA02388114

DIRECTOR/A COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Mail Boxes ETC.
Ref. FA02390827

PROMOTORS I HOSTESSES
Municipi: Lleida 
Empresa: Smarthuman Servi·
ces
Ref. FA02390822

RECEPCIONISTA NOTARIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Nowain
Ref. FA02390817

COMERCIAL REGIONAL
Municipi: Lleida 
Empresa: J.Delbeau SP
Ref. FA02390802

METGE/SSA GENERAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Centre Mèdic Jan·
dia, S.A.
Ref. FA02399499

METGE/SSA ESPECIALISTA
Municipi: Lleida 
Empresa: MAV Health Con·
sulting
Ref. FA02399498

METGE/SSA
Municipi: Lleida 
Empresa: Caixa Andorrana de 
Seguretat Social
Ref. FA02399497

METGE/SSA ESPECIALISTA
Municipi: Lleida 
Empresa: Hospiten Clinica 
Roca
Ref. FA02399496

DISTRIBUÏDOR/A
COSMÈTICS
Municipi: Lleida 
Empresa: Multinacional Sec·
tor Cosmètica
Ref. FA02389531

RESPONSABLE OFICINA 
COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: HolaMobi
Ref. FA02389506

OPERARI/A DE MÀQUINA 
DE TALL
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02385656

DIRECTOR/A TÈCNIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02385692
 
RESPONSABLE DE LOGÍSTI·
CA 
Municipi: Lleida
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02385690

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

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

SOLDADOR OFICIAL DE 
CALDERES 
Municipi: Lleida
Empresa: 4R’s
Ref. FA02389498

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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Whiskyn’s

1.  La Companyia Elèctrica 
Dharma neix al barri barceloní 
de Sants. La seva música inte-
gra sons del folk català amb 
estils contemporanis.

2. Sopa de Cabra es va for-
mar a Girona. Es va mantenir 
en actiu entre 1986 i 2001, 
quan es va dissoldre. El 2011 
va anunciar el seu retorn per 
fer una mini gira.

3. Lax’n’Busto va néixer el 
1986 a la localitat tarragonina 
del Vendrell. És un grup de 
pop-rock en català que s’ha 
consolidat com un referent. 

4. Els Pets, una altra formació 
a tenir en compte a l’hora de 
parlar del rock català. Els seu 
líder és el cantant, guitarrista 
i compositor Lluís Gavaldà.

5. Sau està considerada com una de les for-
macions pioneres del rock català. El grup es 
va formar l’any 1987 i va durar fins a 1999, 
quan va morir un dels seus membres, Carles 
Sabater.

6. El grup Gossos va destacar per la seva 
música acústica, només amb guitarres i baix, 
sense percussions, però l’any 2002 es va 
decidir per afegir una bateria.

7. Whiskyn’s és un grup de rock català nas-
cut a Reus amb el nom de Whisky’ns Cullons 
a mitjans de 1992. La primavera de 2009, 
després de l’última gira, van anunciar la seva 
dissolució amistosa i de forma indefinida.

destaquem 
7 grups que han marcat un abans 
i un després en la música catala-
na, sobretot en l’anomenat rock 
català que a tants lleidatans i 
tantes lleidatanes ha fet ballar.

Sopa de 
Cabra

Lax’n’Busto

Els Pets

Gossos

Sau

Companyia 
Elèctrica
Dharma
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El canvi en la coloració dels 
focs artificials es va produir 

poc abans de la Revolució 
Industrial, quan es va co-
mençar a barrejar la pól-
vora amb altres materials 

que li donaven els tons 
colorits.

? Per què els 
ocells dormen 
a les branques 
i no cauen??

Els ocells poden dormir a les branques sense caure 
gràcies al disseny especial de les seves garres, que 
fa d’elles un mecanisme automàtic. Les aus tenen a 
les seves potes uns tendons especials que els per-
meten agafar-se. Gràcies a un complex mecanisme, 
si l’au desitja deixar la branca es veurà forçada a 
estirar-se contra el seu pes corporal per tal de des-
lliurar-se de la branca i poder emprendre el vol.

els 7
perquès ?

Per què els costats d’un vaixell 
s’anomenen babord i estribord??

P r i m e r 
s’ha de 
tenir clar 
que els pri-
mers vaixells 
eren impulsats a rems i es 
necessitaven molts remers, 
la qual cosa suposava que hi 

hagués poc espai per 
la càrrega. A més, 

eres guiats per dos 
llargs rems situats 
a cada costat del 
timó i es va fi-
xar a la perxa un 
timó horitzontal, 

tenint en comp-
te que aquest rem 

estava al costat dret 
del timó. En l’anglès 

antic, el costat dret del 
vaixell se’l va anomenar ste-
orborde (costat esquerre) i 
d’aquí starboard o estribord, 

mentre que el costat esquerre 
va rebre el nom de laddebor-
de (costat de càrrega), que 
amb el temps es va reduir a 
larboard. Aquesta paraula 
sonava molt semblant a star-
board, i per evitar confusions 
amb larboard es va reduir 
a port, és a dir, babord. La 
paraula port potser té el seu 
origen en portside, el costat 
pel qual s’ancora el vaixell al 
moll. Ara, estimat lector, ja 
saps d’on vénen les paraules 
i, per tant, quan agafis un vai-
xell pots estar més tranquil.

Per què es va construir el Barris 
Nord i és tan important per Lleida??

El pave-
lló Barris 
Nord és 
la instal-
lació es-
portiva on 
juga actual-
ment el Força 
Lleida. Pel que 
fa a la seva cons-
trucció, es va iniciar l’1 
de juny de 2001 i es va donar 
per finalitzada el 4 d’octubre 
del mateix any. Malgrat tot, 
cal esmentar que l’estiu de 
2003 va patir una remodelació 
que li va permetre augmentar 
el seu aforament, dels 5.100 

e s p e c -
t a d o r s 

inicials fins als 
actuals 6.100 que es poden 
donar cita al recinte esportiu 
ilerdenc. El motiu de la seva 
construcció va ser per l’as-
cens del Lleida Basquetbol a 
l’ACB, ja que l’equip va haver 

de deixar el pavelló Onze de 
Setembre perquè no com-
plia els requisits mínims de 
capacitat de la lliga, com per 
exemple que les cistelles esti-
guessin enganxades a la pa-
ret. La seva construcció va ser 
una cursa contrarellotge, ja 
que la instal·lació havia d’es-
tar acabada pel primer partit 
de lliga i, per tant, l’obra es va 
executar en només 125 dies. 
D’altra banda, cal esmentar 
que el seu nom és per l’em-
plaçament que ocupa dins de 
la capital del Segrià, situat en 
la zona nord i entre els barris 
de Pardinyes, del Secà del 
San Pere i Balàfia. A més de 
bàsquet, els lleidatans i lles 
leidatanes han pogut veure 
en el recinte esportiu compe-
ticions de futbol sala i de ten-
nis de gran interès, de la ma-
teixa manera que concerts.

Per què les 
balenes van a 
morir a les platges??

El cas 
més pro-
bable és per lesions en el sis-
tema d’orientació d’aquests 
mamífers, que es poden pro-
duir per malalties; els culpa-

bles poden ser les maniobres 
militars internacionals, o pot-
ser el problema sigui la mala 
costum d’aconseguir aliment 
fàcil a causa de l’home, que fa 
que aquests s’apropin massa 
a la costa. Cal dir que els ce-
tacis que més pateixen enca-
llaments són les espècies que 
formen grups amb estrets lla-
ços socials, potenciat per un 
complex cervell i gran sistema 
de comunicació. 

Per què un equip de 
futbol el componen 
onze jugadors??

Els primers equips, abans de 
la creació de la Football As-
sociation anglesa, el 1870, 
tenien més jugadors sobre 
el terreny de joc. Quan es va 
procedir a la regularització de 
les normes del futbol, un dels 
temes que va suscitar més de-
bat va ser el del nombre de 
jugadors que havia de tenir 

cada equip. En aquell mo-
ment, el criquet era el joc es-
trella que causava furor a les 
illes britàniques i es va decidir 
prendre aquest esport com a 
model pel futbol. Pel que fa al 
nombre de dorsals, no va ser 
fins a la dècada dels quaranta 
del segle passat quan es van 
numerar de l’u a l’onze.

Per què el gas 
d’ús domèstic 
fan tan mala 
olor??

El gas natural no té olor i una fuga podria passar 
desapercebuda. Per aquesta raó, se li posa olor. Els 
especialistes s’asseguren que en una emergència 
el gas tingui l’olor que permeti advertir que hi ha 
una fuga. El gas natural es troba al subsòl o sota el 
jaç del mar. El seu component principal és el metà, 
que en realitat no té olor i el que es desprèn és pel 
material vegetal que l’acompanya.

Per què els 
focs artificials 
tenen diferents 
colors?
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Els Armats de Lleida, amb 
l’assessora Davínia Subirà

Els Armats de Lleida van organitzar la setmana passada la confe-
rència “Política i moda: digues-me com vesteixes i et diré qui ets”, 
a càrrec de Davínia Subirà, assessora d’imatge personal.

17·4
divendres

La Llar Municipal de Democràcia celebra la 
Diada de Sant Jordi amb una gran festa
La Llar de Jubilats de Democràcia va celebrar la Diada de Sant Jordi amb una parada de llibres i 
roses i un recital d’havaneres del grup Mai és tard. També van fer una demostració de les activitats 
que fan a la Llar.

21·4
dimarts

Què estem fent els de 7accents?! No ho 
endevinaríeu mai! Així que busqueu-nos a Google...
Com sempre, l’equip de 7accents en prepara alguna. Som joves i creatius i, per tant, no ens 
podem quedar aturats. Així que si vols veure i saber el que estem fent, busca’ns a Google i des-
cobriràs el que passa a la redacció. Amb la col·laboració de l’empresa Ponent 360.

                    Moltes felicitats, Roger!! Els    
                   teus amics t’enviem una 
abraçada viatgera molt gran cap a Berlín
Aquest enginyer i químic està de celebració, perquè és el seu 
aniversari. Tot i que en l’actualitat viu a Berlín, els teus amics 
que estan a la teva estimada Catalunya no s’obliden i t’envien 
una abraçada molt gran, i quan tornis ja t’estirarem de les ore-
lles com cal.

27·4
dilluns

21·4
dimarts
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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

24 ABRIL DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-2311664 
Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855

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

25 ABRIL DIA DE 9 A 22
Isanta Passeig de Ronda, 139
Lleida 973-233579
Garrós Prat de la Riba, 53 
Lleida 973-232112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’interès

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

mercolleidacotitzacions

CEREAL

Blat farratger
nacional

Blat de moro
francès scd Lleida =

Ordi 
nacional = Granulat

Alfals 1a =

PORC

Porc normal
o de Lleida

Cerra 
esvieje

Porcell 20 kg 
Base Lleida 

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta
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24
Segona trobada 
de Juguem al 
carrer
LLOC: Jardins Maria Mercè 
Marçal de Cappont
HORA: 16.30 h
La Ludoteca Municipal de 
Cappont organitza la segona 
trobada de Juguem al car-
rer, una iniciativa que dóna 
a conèixer i promou els jocs 
tradicionals. A més, els nens 
també podran gaudir de la 
plantada dels gegantons i 
capgrossos del Col·lectiu Cul-
tural de Cappont, així com 
d’un taller de Majorets i d’un 
jardí ecològic.

III Premis Lleida 
Ciutat de Comerç
LLOC: Turó de la Seu Vella
HORA: 21.30 h
La tercera edició dels Premis 
Lleida Ciutat de Comerç do-
naran protagonisme a les as-
sociacions de comerciants per 
consolidar la idea que Lleida 
és comerç. Els guardons reco-
neixen les persones i les em-
preses que han destacat l’any 
2014 en l’impuls de diferents 
iniciatives, en la trajectòria 
personal o en la dinamització, 
el desenvolupament i la pro-
moció del comerç lleidatà.

Kepa Junkera 
& Sorginak, a 
l’escenari
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h

Amb tota una carrera dedi-
cada a la música tradicional 
basca i a les músiques d’arrel, 
Kepa Junkera torna als seus 
orígens amb una obra magna: 
una petita història de la Tri-
kitixa, amb la qual celebra, a 
més, els seus 35 anys al costat 
d’aquest meravellós instru-
ment.

dis
sabte
25
Lleida SKRT 
Fest. Vi, art i 
gastronomia
LLOC: Districte Mercat del Pla 
- Plaça del Dipòsit
HORA: Tot el dia
La Lleida SKRT Fest torna amb 
força al Centre Històric amb 
una proposta que combina 
art, vi i gastronomia lleidata-
na. Es combina la degustació 
de vins de tretze cellers de la 
DO Costers del Segre i tas-
tets d’una quinzena d’establi-
ments de restauració amb ac-

tivitats diverses que van des 
de concerts de grups locals, 
visites guiades per descobrir 
el patrimoni del Centre His-
tòric, exposicions artístiques 
i tallers i mercat d’artesans, 
entre d’altres. El festival con-
tinuarà diumenge. 

Diada de la 
Cultura Popular
LLOC: Pati de les Comèdies
HORA: Tot el dia
Mostres i exhibicions, tallers, 
espais de joc i informatius de 
diferents entitats de cultura 
popular. Durant tot el dia hi 
haurà un taller de fanalets, jocs 
dansaires, un taller dels Caste-
llers de Lleida, una desfilada 
de màscares de Capgrossos, 
un curs de sardanes, un taller 
de ball de bastons i moltes 
activitats més. Consulta el pro-
grama a Internet. 

Fira Q de 
Balaguer

LLOC: Pavelló d’Inpacsa de 
Balaguer
HORA: 10.00 h a 14.30 h i de 
16.00 h a 21.00 h
Balaguer celebra la Fira de 
la Qualitat amb productes i 
elaboracions de primera mà i 
una mostra del comerç local. 
Saló monogràfic dedicat a la 
promoció, demostració i ven-
da del producte de qualitat. 
Hi haurà l’espai de la mel, de 
l’oli i la coca de samfaina i el 
panadó com a referents de 
producte gastronòmic. Del 
25 al 26 d’abril

Visita guiada pel 
Centre Històric
LLOC: Turisme de Lleida
HORA: 11.30 h

Ruta interactiva que s’en-
dinsa en la vida quotidiana 
de la Lleida medieval. El re-
corregut se centra en la Cos-
ta del Jan i La Cuirassa, el Peu 
del Romeu, l’Església dels 
Dolors, la Font del Roser, el 
Dipòsit de l’Aigua, la Panera i 
Sant Martí. Preu: 5 euros.

Taller plàstic: 
Re-reacions +5
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 18.00 h
El nostre entorn està ple de 
possibilitats creatives. En 
aquest taller descobriràs com 
amb la plàstica tot es pot 
aprofitar! Places limitades. Els 
infants han d’anar acompa-
nyats d’adults.

Sílvia Pérez Cruz 
i Raül Fernández
Miró
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
Sílvia Pérez Cruz i Raül Fer-
nández Miró han fet un disc 
nou, sols, sense ningú ni res 
més, només veu i guitarres. 
Un disc visceral, íntim, per al 
qual han triat cançons d’al-
tres i se les han fet seves por-
tant-les al límit.

El Buuuf!!! Festival de Pa-
llassos aterra a Alcoletge
LLOC: Places i carrers d’Alcoletge
HORA: 11.00 h
De divendres a diumenge Alcoletge acull el Buuuf!!! 
Festival de Pallassos i Bufons “a la gorra”. Amb una 
vintena d’actuacions, destaquen les actuacions de 
Moncho Borrajo, Cia. Filigranes, Jean Philippe Kiko-
las, Anna Montserrat, Cia. Paiaios, Mag Nani, Jam, El 
Gran Rufus i Txus Blues&José Bluefingers, entre els 
més coneguts pel gran públic. Funcions gratuïtes.
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Pep Poblet & 
Nito Figueras, 
en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.00 h
Aquest nou projecte titulat 
Elles segueix l’estela de l’an-
terior Versió Original, versio-
nant temes d’altres artistes i 
sempre interpretats i arran-
jats amb el segell personal 
de Pep Poblet & Nito Figue-
ras. El nou treball s’ha creat 
a partir d’un recull de temes 
dedicats a noms de dones de 
diferents artistes. 

Lexu’s i Blaumut, 
junts en concert
LLOC: Espai MerCAT de Tàr-
rega
HORA: 23.00 h
Lexu’s i Blaumut s’uneixen 
aquest dissabte per tocar 
plegats en un concert únic a 
la ciutat de Tàrrega. Lexu’s 
celebra els seus deu anys 
sobre els escenaris amb un 
recopilatori de grans èxits, 
mentre que Blaumut conti-
nua combinant el folk amb 
el pop, la música clàssica i la 
cançó d’autor.

diu
menge
26
Ruta de Seròs: 
Canal i central
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 09.00 h
Recorregut pels elements 
d’interès del canal de Seròs i 
visita a la Central Hidroelèc-
trica de la mà dels enginyers 
que hi treballen. 

La Llotja, dansa 
& cultura urbana

LLOC: Plaça de la Llotja
HORA: 11.00 h
Exhibició de manifestacions 
de cultura urbana a La Llot-
ja: concurs amateur de dansa 
urbana, concurs-exhibició de 
grafit, campionat d’skatebo-
ard i moltes altres activitats.

Visita teatralitza-
da de la Llotja
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 12.00 h i 18.00 h
Uns personatges estranya-
ment peculiars descobriran 
els racons més ocults de la 
Llotja i revelaran grans se-
crets. Què amaga l’escenari? 
Qui és aquest cambrer estra-
folari? Tot això i molt més ho 
podreu descobrir amb ells. 
Una aventura per a petits/es 
i grans.

XVIII Cicle 
Diumenges a 
Tot Ritme

33a Cursa Popular Balàfia - 
Aremi BB
LLOC: Balàfia
HORA: 10.30 h
La Cursa Popular Balàfia-Aremi Bonaventura Bal-
domà, una de les més antigues del calendari de 
Lleida, arriba a la XXIII edició. En una nova entre-
ga, coorganitzada amb la Fundació Aremi, la cursa 
es converteix en una autèntica festa de l’exercici 
físic amb una carrera de 5 km i una altra de 10 km i 
l’esport amb curses infantils i caminades populars. 

LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 12.00 h
No és un concert de música 
tradicional, tampoc un con-
cert de jazz i ni molt menys 
un concert de rock. És Ester-
rinàrius, una proposta fresca i 
entenedora que ens mostrarà 
música tradicional passada 
pel sedàs del compositor llei-
datà David Esterri. 

UniverFado, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Carolina Blàvia presenta el 
seu nou projecte, UniverFa-
do, en el seu afany d’enten-
dre i viure la música a través 
del fado i de les músiques 
que li són properes. Gira ani-
versari 35 anys. 

dilluns
27

L’advocada 
respon: Novetats 
a l’ IRPF 2014
LLOC: Casal de la Dona
HORA: 18.00 h  
Xerrades informatives sobre 
els drets de les dones i com 
defensar-los. Aquesta sobre 
l’IRPF està organitzada pel Col-
legi de l’Advocacia de Lleida.

Ballada de 
Sardanes amb la 
Bellpuig Cobla
LLOC: Pati de les Comèdies
HORA: 19.00 h  
Per celebrar la festivitat de la 
Mare de Déu de Montserrat, 
s’acollirà novament una balla-
da de sardanes, en aquest cas 
amb la Cobla de Bellpuig.

di
marts 

28
Haima per un 
Sàhara lliure 
LLOC: Edifici del Rectoral de 
la UdL
HORA: 09.30 h 
Un any més Lleida aixeca la 
haima per un Sàhara Lliure. 
Durant la jornada es podrà 
gaudir de diverses activitats 
com música, tallers d’henna 
i preparació del te, exposi-
cions, contacontes màgics, 
un col·loqui i un documental 
per apropar la cultura sahrauí 
i entendre millor el conflicte 
del Sàhara Occidental.

dime
cres
29
Cafè Curt
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 21.30 h
Una nova sessió de curtme-
tratges al Cafè del Teatre, 
com el darrer dimecres de 
cada mes. Es pot consultar 
la programació a la web de 
Cafè Curt. Entrada gratuïta.

dijous
30
Òpera ‘Turandot’ 
a la Llotja
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
Turandot és una obra mes-
tra sense pal·liatius, barre-
ja d’exotisme, avantguarda, 
espectacularitat i intimisme, 
l’última genialitat de Puccini. 
L’argument es remunta a un 
antic poema persa del qual 
en va fer una obra de teatre el 
venecià Carlo Gozzi, veritable 
autor de literatura fantàstica 
del segle XVIII, on es narra la 
història de la princesa xinesa 
del mateix nom.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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El maestro del agua
Aventura èpica ambienta-
da quatre anys després de 
la batalla de Gallipoli de 
1915, a Turquia, un país im-
mers en la Primera Guerra 
Mundial. El granger austra-
lià Connor viatja a Istanbul 
per descobrir què ha pas-
sat amb els seus tres fills 
desapareguts. Durant la 
seva recerca forja una re-
lació amb una dona turca, 
propietària de l’hotel en el 
qual s’allotja. 
Aferrat a l’esperança i amb 
ajuda d’un oficial turc, Con-
nor s’embarca en un viatge 
per descobrir la veritat so-
bre el destí dels seus fills.

MAJÈSTIC Tàrrega
_El maestro del agua (16)

dv. 22.15, ds. 18.00, 20.10, 22.30, 
dg. 18.00, 20.10, dll. 19.15, 22.15
_Pride (7)

dv. 22.15, ds. 20.00, 22.30, dg. 
20.00, dl. 22.15
_La Ventafocs (Apta)

ds. 18.15, dg. 18.15, dll. 19.15

AJUNTAMENT Balaguer
_Fast & Furious 7 (16)

ds. 19.45, dg. 17.30
_El nuevo exótico Hotel Marigold 
(7)

ds. 22.15, dg. 20.00, dll. 22.00

ARMENGOL Bellpuig  
_La serie Divergente: Insurgente 
(12)

ds. 18.15, dg. 17.00, dll. 22.15
_Whiplash (12)

ds. 22.15, dg. 19.15

CASAL Agramunt  
_Perdiendo el norte (7)

ds. 18.15, dg. 19.15, dll. 22.15
_Como acabar sin tu jefe 2 (12)

dg. 17.00

LA LIRA Tremp  
_El nuevo exótico Hotel Marigold 
(7)

ds. 22.15, dg. 19.30, dll. 22.00
_Cenicienta (Apta)

dg. 17.00

PARIS Solsona
 

_Cenicienta (Apta)

dv. 22.15, ds. 18.30, dg. 17.15
_Focus (12)

ds. 22.15, dg. 19.30, dll. 22.15

EL CASAL Almacelles  
_La Ventafocs (Apta)

dg. 17.00
_La ísla mínima (16)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_Fast & Furious 7 (16)

ds. 18.15, 22.00, dg. 17.00, 19.30, 
dl. 22.00

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Chappie (16)  11.30-13.40  
ALPICAT Una noche para sobrevivir (18) 15.50-18.05-20.20-22.35-00.45 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 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 50 Sombras de Grey (18) 00.10   
ALPICAT La conspiración de noviembre (18)  11.35-13.30-15.25  
ALPICAT Insurgente (12) 17.20-19.40-22.00-00.20 17.20-19.40-22.00 17.20-19.40-22.00  
ALPICAT Capitán Harlock (7) (CAT)  12.00-14.00  
ALPICAT Superpoli en Las Vegas (Apta) 16.00-18.00-20.00-22.00-00.20 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00  
ALPICAT Bob Esponja: Un héroe fuera del agua (Apta)  11.50-13.30  
ALPICAT El maestro del agua (16) 17.20-19.30-21.40-23.50 15.10-17.20-19.30-21.40 17.20-19.30-21.40  
ALPICAT Kingsman: Servicio Secreto (16)  11.35-13.35  
ALPICAT Cómo sobrevivir a una despedida (16) 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  
ALPICAT La dama de oro (7) 16.25-20.40 16.25-20.40 16.25-20.40  
ALPICAT El nuevo exótico Hotel Marigold (7) 18.25-22.40 18.25-22.40 18.25-22.40  
ALPICAT Obsesión (16) 00.55   
ALPICAT Calballeros del Zodiaco: La leyenda del santuario (12)  11.30-13.10-14.50  
ALPICAT La pirámide (16) 16.30-19.10-21.20-23.40 16.30-19.10-21.20 16.30-19.10-21.20  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta) (Només el dissabte) 16.40-18.40 11.40-13.20-15.00-16..40-18.40  
ALPICAT Felices 140 (12) (Només de divendres) 16.40-18.40-20.35-22.30-00.25  16.40-18.40-20.35-22.30  
ALPICAT La señal (12)  12.10-13.55  
ALPICAT Mortdecai (12) 15.40-17.45-19.50-21.55-23.55 15.40-17.45-19.50-21.55 15.40-17.45-19.50-21.55  
ALPICAT El francotirador (16)  11.45  
ALPICAT Fast & Furious 7 (16) 17.00-19.35-22.10-00.40 14.20-17.00-19.35-22.10 17.00-19.35-22.10   
ALPICAT Fast & Furious 7 (16) 15.40-18.20-21.00-23.40 15.40-18.20-21.00 15.40-18.20-21.00  
ALPICAT La familia Bélier (Apta) 15.30-17.25-19.20-21.15 11.40-13.35-15.30-17.25-19.20-21.15 15.30-17.25-19.20-21.15  
ALPICAT Puro vicio (16) 23.10   
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) 23.45   
ALPICAT El libro de la vida (7)  12.25 

ALPICAT Perdiendo el norte (7) 16.10-18.10 14.10-16.10-18.10 16.10-18.10  
ALPICAT El último lobo (7) 20.10-22.20-00.30 20.10-22.20 20.10-22.20  
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 Focus (16) 20.25-22.40-00.45 20.25-22.40 20.25-22.40

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 fiesta de despedida (12) 15.00-18.00-19.30-21.00 15.00-18.00-19.30-21.00 15.00-18.00-19.30-21.00  
FUNATIC La mecánica del corazón (12) 16.30 16.30 16.30  
FUNATIC Regreso a Ítaca (7) 16.45-20.30 16.45-20.30 16.45-20.30  
FUNATIC Gett. El divorcio de Viviane Amsalem (12) 18.20 18.20 18.20

FUNATIC Nightcrawler (12) 20.15 20.15 20.15  
FUNATIC Pride (12) 22.15 22.15 22.15  
FUNATIC Calabria (16) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC El capital humano (12) 17.00-22.15 17.00-22.15 17.00-22.15

FUNATIC Murieron por encima de sus posibilidades (18) 15.00-18.50-22.30 15.00-18.50-22.30 15.00-18.50-22.30   

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

Superpoli en Las Ve-
gas Kevin James torna 
a interpretar Paul Blart, 
un guàrdia de segure-

tat. Blart va a Las Ve-
gas per supervisar una 
exposició i aprofita 
l’ocasió per emportar-

se la seva filla Maya, 
que aviat s’anirà a es-
tudiar fora. Paul desco-
breix amb sorpresa que 

s’està produint un atra-
cament, així que haurà 
de detenir els criminals 
implicats.



Novetats Moliner c. Major, 96 · Alcarràs

Llibres Serra c. Davant, 33 · Alcarràs

Cucafera av. Catalunya, 25 · Cervera

Quiosc Àngel Serna pl. del Carme, s/n · Tàrrega

Llibreria Sauret c. Carme, 14 · Tàrrega

Quiosc Terrall Placeta Terrall, s/n · Borges Blanques

Llibreria Dalmases c. J. Verdaguer, 5 · Mollerussa

Llibreria Quaderns pl. Constitució, 6 · Borges Blanques

Manhattan pl. Mercadal, 28 · Balaguer

Estanc San Agustín c. Sanahüja, 28 · Balaguer

La Lluna c. Sant Joan de Mata, 7 · Lleida

Papereria Jordi c. Tarragona, s/n · Lleida

Papelería Comercial Corts Catalanes, 52 · Lleida

Céspedes pl. Sant Joan, s/n · Lleida

Lo Kiosk Passeig de Ronda, 122 · Lleida

Quiosc Ribalta Passeig de Ronda, s/n · Lleida

Punt 6 c. Bassa Bobera, 6 · Alcoletge

Mario Bosch Tomas c. Major, 18 · Alcoletge

Funatic c. Pi i Maragall, 26 · Lleida

Antonia Ciruela c. Valentí Almirall, 16 · Lleida

L’Osset Fi c. Alcalde Porqueres, 32 · Lleida

Papereria Ninot c. Dra. Castells, 7 · Lleida

La Granota c. Folch i Torres, 1 · Lleida

Quiosc Ca la Ferrereta  c. Hospital, s/n · Seròs

Quiosc El Full c. Cristòfol de Boleda, 4 · Lleida

Josol & Ana Borràs S.L. c. Vallcalent, 36 · Lleida

Albert Casals Ribes c. Cos i Gayón, 3 · Lleida

Miquel Montel c. Unió, 13 · Lleida

Companys Centre c. Lluís Companys, 4 · Lleida

M. Carmen Farreres Barrio av. Dra. Castells, 4 · Lleida

Mercé Miranda c. Alacant, 10 · Lleida

Papereria Xics c. Quatre Pilans · Lleida

Lleida OP c. Bellavista, 20 · Lleida

Estanc Viaña av. Artesa, 48 · Lleida

Tot Ús Carmen Camacho Rosales c. Alcalde Recasens, 49 · Lleida

Nin Non av. Artesa, 62 · Lleida

Papereria La Ploma av. Pla d’Urgell, 65 · Lleida

Quiosc Grafitti c. República del Paraguay, 6 · Lleida

Kiosko Paco c. Guillem Botet, 1 · Lleida

El Cuc c. Baró de Maials, 97 · Lleida

Papelería Lirio c. Corts Catalanes, 7 · Lleida

Quiosc A. Piñol c. Camp de Mart, 1 · Lleida

Cimadevilla c. Santa Cecilia, 6 · Lleida   

Quiosc Esteve Rambla Ferran, s/n · Lleida   

Pili Reñé Roda c. Major, 39 · Almacelles

La Papereria c. Lleida, 58 · Alpicat

Aline av. Lleida · Torrefarrera

demana 
el setmanari de Lleida



Tot el que t’agradaria saber 
i potser ja saps d’‘Star Wars: 
The Force Awakens’
Harrison Ford, Mark Hamill i Carrie Fisher, junts de nou als cinemes

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

La setmana passada tenia lloc 
l’Star Wars Celebration, un 
esdeveniment de reunió per 
a tots aquells veritables fanà-
tics de la saga galàctica més 
famosa de la història del cine-
ma, que se celebra cada ve-
gada que la franquícia creada 
per George Lucas és a punt 
d’estrenar una nova pel·lícula.
El principal reclam d’aques-
ta nova edició va ser, sens 
dubte, la gala d’inauguració, 
durant la qual tindria lloc l’es-
deveniment de presentació 
del nou lliurament de la saga. 
D’aquesta manera, el director 
de l’Episode VII, J.J. Abrams 
(Super 8, Lost), apareixia a 
l’escenari amb el suport dels 
eufòrics aplaudiments de tots 
els fans que aglutinava l’au-
ditori, així com d’aquells que 
solament podíem ser testimo-
nis del succeït via streaming.
Oscar Isaac (Inside Llewyn 
Davis), John Boyega (Attack 
the block) i Daisy Ridley (Si-
lent Witness) són els nous 
rostres de la saga, que apa-
reixien per primera vegada 
en públic durant la convenció 
al costat dels més veterans 
Mark Hamill (Luke Skywalker), 
Carrie Fisher (Leia) i Peter 
Mayhew (Chewbacca). R2D2 
també es va passar a saludar 
acompanyat per BB-8, el nou 

Imatge del segon ‘tea-
ser’ d’‘Star Wars: The 
force awakens’, amb 
Harrison Ford com a
Han Solo.

L’‘Episode
VII’ arribarà als 
cinemes el 18 de 

desembre

i ja famós androide compost 
de dues esferes que roten so-
bre si mateixes i que Disney 
començarà a comercialitzar a 
partir de Nadal. Aneu prepa-
rant les vostres carteres...
I per fi, el moment més es-
perat de la presentació. Les 
llums s’apaguen i l’auditori 
queda a la mercè del resplen-
dor que emeten els sabres 
làser que alguns dels fans agi-
ten entusiasmats, a l’espera 
de la projecció del nou teaser 
de la pel·lícula.
Un vehicle solca les dunes del 
desert del planeta Jakku, en 

el que anys enrere va haver 
de ser camp de batalla 

entre l’Imperi i la Força 
Rebel. Les ruïnes d’un 
colossal destructor 
imperial, menjat per 
la sorra, es confonen 
amb la forma d’una 
muntanya. Imatges 

del casc destrossat de 
Darth Vader s’entremes-

clen amb un diàleg entre 
Luke i Leia extret de Return 

of the jedi: “La Força és po-
derosa en la meva família. 
El meu pare la va tenir, jo la 
tinc, la meva germana la té. I 
tu també tens aquest poder”. 
John Boyega fa acte de pre-
sència enfundat en un vestit 
imperial i amb cara de no es-
tar passant-ho massa bé. Poc 

sabem de Finn, el personatge 
que interpreta, encara que in-
tuïm que podria ser un rene-
gat de l’Imperi que decideix 
passar-se al bàndol rebel, Mo-
ment en el qual coneix el Rei 
(Daisy Ridley). 
També veiem Poe Dameron 
(Oscar Isaac) solcant el cel 

de nou amb un caça rebel. 
Seguim sense conèixer més 
detalls d’aquest personatge, 
tret que viatgi a un planeta a 
la recerca d’una princesa.
El dolent de la cinta, per fi, 
mostra el seu rostre, o quasi, 
perquè porta màscara. Kylo 
Ren ens saluda amb un posat 
a càmera d’allò més maligne, 
mentre destrueix coses al cos-
tat d’un grup de soldats im-
perials.
Sorpresa, el Falcó Mil·lenari 
també està a Jakku. En un 
intent de fugir d’un caça im-
perial, acaba entrant a través 
del motor d’un altre destruc-
tor abandonat en el desert. 
Una explosió i fos a negre: 
“Chewee, estem a casa”. Un 
envellit Han Solo aconsegueix 
treure’ns la llàgrima en l’úl-
tim tram del teaser. La febre 
d’Star Wars ha tornat, Solo 
ens queda esperar al 18 de 
desembre per tornar a sen-
tir-nos com a nens.

OPiNiÓ
Jo tampoc se pronunciar ‘Whiplash’
Sé que arribo amb una mica de retard, 
però el fet que encara quedin cinemes 
que la segueixin projectant fa que em 
senti una mica millor. M’apropo al ta-
quiller de la sala i li demano que m’em-
boliqui un parell d’entrades per “Guai-
plass”, “Guiplas”, “Gueip Lash”... És 
igual, ell m’entén. La seva immutable 
expressió facial em fa sospitar que no 
sóc l’únic amb un nivell d’anglès “mit-
jà” que s’ha deixat passar per allí.
Un encertat Milers Teller interpreta 
Andrew, un jove i talentós baterista 

que viu per i per a la música. Tancat a 
la cabina d’assaig del conservatori on 
estudia, i pressionat pel professor més 
dur de la història del cinema (J. K. Sim-
mons), el xaval ens deixarà clar que els 
genis no neixen, es fan.
Després de fer-nos entonar un sonor 
WTF! amb el guió de Grand Piano, Da-
mien Chazelle dóna el salt a la direcció 
amb Whiplash, una cinta que també es-
criu i amb la qual va un pas més enllà 
en l’exploració dels límits del sacrifici 
propi en favor de l’art.

Dani Martínez realitzador

7è
art
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VISUAL

J.K. Simmons protagonitzarà la nova sèrie 
del director del film ‘The Imitation Game’

 D. M.

www.7accents.cat

J.K. Simmons s’uneix a l’am-
biciós projecte, definit com 
un thriller d’espionatge me-
tafísic, el guió del qual signa 
Justin Marks (guionista de la 
nova versió de The Jungle 
Book), i que dirigeix Morten 
Tyldum. Counterpart expli-
ca la història d’Howard Sela 
(Simmons), un engranatge 

més d’un organisme buro-
cràtic de l’ONU que passa 
totalment desapercebut. 
Però tot canviarà quan des-
cobreix que l’agència en la 
qual treballa guarda un se-
cret: un encreuament a una 
dimensió paral·lela. A través 
de Howard i el seu altre jo 
del món paral·lel, la sèrie 
tractarà els temes d’identi-
tat, l’idealisme, el què pas-
saria si i l’amor perdut.

J.K. Simmons en ‘Whiplass’, amb què es va 
portar un Oscar a millor actor secundari.

7accents.cat

FOX podria adaptar la sèrie
‘El Ministerio del Tiempo’ 

Imatge d’Aura Garrido (Amelia), Rodolfo Sancho (Julián) i Nache Fresnada 
(Alonso), protagonistes de la sèrie nacional ‘El Ministerio del Tiempo’. 

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Durant el mes de febrer TVE 
estrenava El Ministerio del 
Tiempo, una sèrie de cièn-
cia-ficció que ha donat molt 
de què parlar des de llavors. 
Primer amb la seva celebrada 
arrencada, i després amb els 
dubtes sobre la seva renova-
ció, que es veien dissipades fa 
solament unes setmanes amb 
la confirmació que hi hauria 
segona temporada.
Rodolfo Sancho, Aura Garri-
do i Nacho Fresneda donen 

vida a Julián, Amelia i Alon-
so, respectivament, tres per-
sones pertanyents a temps 
molt diferents, que es veuen 
reunits per una associació se-
creta pertanyent al Govern 
Espanyol i coneguda com el 
Ministerio del Tiempo. Sona 
una mica a acudit, però els 
tocs d’humor amb el qual la 
pròpia ficció deixa que trans-
corri la seva trama la fan bas-
tant convincent.
El cas és que durant el trans-
curs del mercat televisiu 
MipTV, que cada any se cele-
bra a la ciutat de Cannes, la 

nova sèrie de marca nacional 
ha cridat bastant l’atenció a 
cadenes de múltiples països. 
Sé que el nom de FOX crida 
de seguida l’atenció, però 
a més d’EEUU, altres països 
com Alemanya, França i Itàlia 
també estarien interessats a 
adaptar la ficció al seu territo-
ri. Fet que tindria bastant sen-
tit, ja que el seu plantejament 
és perfectament aprofitable 
en altres mercats, podent 
moure’s en èpoques i esde-
veniments clau de cada naci-
onalitat. De fet, en la sèrie es 
parla d’altres ministeris.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Voici le temps des assassins
Ja ha succeït. Havia de passar. El 
que fins fa poc només ocorria als 
Estats Units, ara ja passa a casa 
nostra. És lògic. Si n’hem impor-
tat el model de vida, si els afores 
de les ciutats ja són incendis de 
neó multinacional; si la televisió 
va farcida de productes violents 
engendrats als despatxos dels 
forn de cal i cocaïna; si els mit-
jans es dediquen a fer publicitat 
del crim; si la revolució virtual ha 
desdibuixat els límits que sepa-

ren la realitat de la ficció; si el po-
der politcoeconòmic ha aniquilat 
les parcel·les per al pensament 
crític i ha proscrit l’intel·lectual; 
si hem tallat de cop i de sobte el 
cordó que lligava l’home amb la 
tradició: com volíem que l’espe-
rit de la barbàrie no viatgés en 
aquest cavall de Troia? I ara ja 
sabem que es repetirà, que beu-
rem sang fins que l’Anyell obri 
el setè segell. Està escrit, però 
no llegim. I estem tots condem-

nats perquè 
tots en som 
culpables. 
Ara només 
q u e d a 
aguantar 
aquest ram 
de pluja de 
foc, i campi 
qui pugui. La 
profecia del nen po-
eta s’és acomplerta: “Voici le 
temps des assassins!”.

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

Elèctrica Dharma
Fa quaranta anys del naixement  de la Dharma. Tota una vida dedicada a la música que s’atura el 2011. Ara, tot 
i la pèrdua recent del Josep, el grup retorna amb força com a protagonista del Festival Re-sona de Torrefarrera

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

1. Quatre dècades... Quina és 
la clau per mantenir-se sobre els 
escenaris?
Gaudir fent música i entendre’t 
amb la gent de l’equip. No hi ha 
cap altre secret.

2. Què diferencia una bona 
d’una mala època?
Tan debò ho sabéssim! Elèctrica 
Dharma va néixer l’any 1975 amb 
un so molt característic i alegre 
que de seguida va connectar amb 
la gent. La nostra música va apor-
tar molta alegria després dels anys 
de foscor de la dictadura. Allò va 
ser una bona època. Després les 
coses van en funció del disc i del 
número de grups existents. Però 
nosaltres sempre hem tingut la 
sort d’anar regenerant el pú-
blic. De fet, als nostres concerts 
hi assisteix gent des dels 14 fins 
als 60 anys. 

3. I això és fruit d’adaptar-se als 
nous temps de fer música?
Sempre busquem noves mane-
res de fer música i hem estat molt 
eclèctics. La música és com un riu, i 
els músics agafem influències d’allà 
on passem i busquem “contami-
nar-nos”. Ara 
està molt 
de moda 
el mes-
tissatge, 
però nos-
altres fa 

quaranta anys que en vam comen-
çar a fer, fusionant músiques del 
món. Vam començar una cosa que 
podia semblar estranya o folklòrica 
que era tocar amb una cobla, quan 
ara ho fa la Iaia o el Roger Mas i és 
modern. Però, com els rellotges, 

tot torna. 

4. El grup ha patit 
la pèrdua de dos 

dels seus 
mem-

bres. Com es reprèn el camí?
És molt fotut. Primer va ser l’Este-
ve l’any 1986 i ara el Josep el 2013. 
Les dues vegades que ha passat el 
grup ha plegat i no hi ha hagut in-
tenció de continuar. Però a mesura 
que han anat passant els mesos, 
tens la necessitat de tornar-hi. 

5. Com serà la gira?
No hem volgut muntar una gran 
gira, seran petits concerts. Volem 
passar el tràngol poc a poc i saber 
com ens trobem sobre l’escenari 
sense el Josep.

6. I el públic de Lleida? Com 
és?
És dels més entregats que hi ha. 
Sempre que hem vingut a Lleida 
diem “Allà ens fotran canya”. 

7. Què diríeu a la gent que no 
us coneix perquè s’animi a veure-
us en concert?
Si volen conèixer l’origen del so 
català, que no s’ho perdin. 

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
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