
setmanari de LLEIDA de l’1 al 7 de MAIG de 2015

Número 25      1,80 www.7accents.cat

f

 4

Canela escalfa 
les eleccions 
a rector de la 
Universitat de
Lleida

Radiografia dels 
sindicats amb Núria 
Solé (UGT) i Jaume 

Sellés (CCOO)
16

Dolors López: “El 
govern socialista 
ha escanyat els 
lleidatans”
 8

Fernández o Canela?
“He rebut
missatges on 
se’m diu que 
millor que no 
em presenti”



Editor: Josep Tarragona Montalvo

Director: Gerard Martínez Minguell

Cap de publicitat: Natàlia Martí  Comercials: Guillem López i Beatriz Tornos

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

Estudiants en pràctiques: Carlos Bonfill i Judit Gómez

Portada: Dani Martínez  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 

L’alcaldessa de Tàrrega 
havina inclós en la seva 
llista un exregidor de 
PxC i exmembre de
l’extrema dreta MSR 

ROSA MARIA
PERELLÓ

La candidatura de Canela 
com a rector de la UdL 

ha generat debat en una
institució habitualment 

poc dialogant

RAMON
CANELA

obert
ACCENT

tancat
ACCENT

l’Accent Gràfic Lupe Ribot

editorial
Al maig també ens hi juguem les Diputacions
Les Diputacions són també eines 
de país. Malgrat que el nacionalis-
me català sempre ha contemplat la 
supressió futura de les Diputacions 
o corporacions provincials, resulta 
igualment cert que les futures ins-
titucions, ja siguin les vegueries, les 
comarques o ambdues, hauran de 
ser capaces d’heretar dignament 
la immensa acció social i territorial 
que, envoltada de silenci i discreció, 
efectua la Diputació de Lleida. 
Tot esperant la seva transformació, 
la Diputació no ha fet res més que 
perfeccionar el seu funcionament 
i l’abast de les seves accions. Dos 
segles d’història i la democràcia 

recent han reomplert de feina i sig-
nificat les Diputacions, a l’escalf del 
moviment general en favor de po-
tenciar la vida municipal i les com-
petències locals com a instrument 
d’administració més propera i sen-
sible als ciutadans. 
Les Diputacions, doncs, juguen un 
rol important en les eleccions mu-
nicipals properes, ja que és una 
institució carregada de capacitat 
d’inversió i d’acció política. O millor 
dit, una institució que serveix de 
“contrafort municipal i motor terri-
torial”, com recull a mode de divisa 
la recentment editada Guia de la 
Diputació de Lleida, que necessi-

ta quasi noranta pàgines per llistar 
tot el que aquesta antiga institució 
desenvolupa per al territori lleidatà 
sense poder gaudir, en moltes de 
les ocasions, del reconeixement 
popular directe.
Creiem que la Diputació de Lleida 
ha assolit una modernització lloable 
en el seu catàleg de serveis, que co-
mença en el manteniment de més 
de 800 quilòmetres locals de carre-
teres fins al suport a equipaments, a 
la salut, la cultura, la promoció eco-
nòmica i turística, les relacions inter-
nacionals, passant per una prestigi-
osa tradició de suport a les entitats 
d’assistència social i culminant amb 

la cirereta del pastís, el nou Centre 
de Recerca Biomèdica de Torrela-
meu, que tot apunta que en senti-
rem a parlar en els propers anys.
Potser és cert el que prologa el pre-
sident actual, Joan Reñé (CiU), en 
la nova Guia, quan diu que la Dipu-
tació “es deu als ciutadans i no al 
lluïment institucional”. Però mentre 
Catalunya no en tingui d’altres més 
pròpies, la Diputació és una eina de 
país productiva i eficaç que el presi-
dent Reñé, a més, ha alineat sense 
matisos en el gran moviment polític 
favorable al dret a decidir, fent res-
sò de la veu majoritària en el món 
local lleidatà. 

Penso en verd
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La Universitat 
escull
rector 

La candidatura de 
Fernández, que 
es presentava 
en solitari a la 
reelecció, s’ha vist 
alterada pel tren-
cament d’un 
suposat acord 
tàcit amb la 
incursió de 
Canela

 LAIA 
DOLCET

 LLEIDA
www.7accents.cat

Aquest proper dimarts 5 de 
maig la Universitat de Lleida 
escollirà el rector que dirigirà 
la institució durant els propers 

quatre anys. Tot i que, apa-
rentment, no és un fet extra-
ordinari, sí que ha sorprès la 
candidatura a última hora de 
Ramon Canela, catedràtic de 
Química. El que va ser vice-
rector de Política Científica i 
Tecnològica durant el mandat 
de Joan Viñas es disputarà el 
càrrec amb l’actual rector i 

catedràtic d’Història Moder-
na, Roberto Fernández. Un 
fet que resulta significatiu ja 
que existeix una mena de  llei 
no escrita segons la qual si 
el primer mandat d’un rector 
és satisfactori, aquest opta a 
la reelecció sense cap mena 
d’oposició.
Sembla que el canvi de rumb 
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A l’esquerra, 
l’equip de Ramon 
Canela. 
A la dreta, el de 
Roberto Fernán-
dez, que aspira a 
la reelecció. 
Fotos: Xavier 
Mitjana i UdL

de la UdL des de la marxa de 
Joan Viñas no acaba d’agra-
dar a la comunitat università-
ria (a banda de Ramon Canela 
hi van haver dues persones  
més, dels quals no han trans-
cendit els noms, que van va-
lorar presentar-se a les elecci-
ons a rector). 
La candidatura de Canela neix 
amb el propòsit de “fer la ins-
titució més participativa” i, 
sobretot, “enfortir el diàleg” 
ja que “hi ha una part de la 
comunitat universitària que 
troba a faltar un equip rector 
més accessible i pròxim”.

Vot ponderat
Com a particularitat, les elec-
cions a rector es basen en un 
sistema de vot ponderat. Tot 
i que qualsevol membre de 
la comunitat universitària pot 
exercir el seu dret a sufragi, 
no tots els vots valen igual. 
D’aquesta manera, el vot 
del professorat doctor amb 
vinculació permanent pesa 
el 51%, seguit del de l’estu-
diantat amb el 26%, la resta 
del personal acadèmic té 13% 
i, finalment, el del personal 
d’administració i serveis (PAS) 
computa un 10%.

Participació
En les anteriors eleccions, el 
maig del 2011, la participa-
ció va ser del 25,07%, sent 
el professorat doctor amb 
vinculació permanent el que 
més va votar, amb un 87,77%, 

seguit del PAS, un 83,87%, 
la resta de personal acadè-
mic, un 50,35%, i l’estudian-
tat amb un 17,77%. En aquell 
moment, Roberto Fernández 
va imposar-se davant del ca-
tedràtic de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal, Jaume Llo-
veras. Fernández ja ho havia 
intentat l’any 2003, enfron-
tant-se a Joan Viñas.

Tres rectors
La història recent de la Uni-
versitat de Lleida no es pot 
entendre sense la figura de 
tres homes que han marcat 
l’esdevenir de la institució. 
En primer lloc, Jaume Porta, 
qui va deixar el càrrec l’any 
2006 després de deu anys al 
capdavant. El va rellevar Joan 

Viñas, conegut com el concili-
ador de la UdL, una persona 
que el temps ha posicionat 
com a molt estimada i valora-
da per tota la comunitat uni-
versitària, sobretot per la seva 
proximitat i diàleg.   I, en l’ac-
tualitat, Roberto Fernández, a 
qui vam dedicar-li una entre-
vista en profunditat 
en el número 16 
de 7accents. 
Allí explica-
va que tot i 
les dificultats 
e c o n ò m i -
ques, durant 
la  seva legis-
latura “l’equip 
de govern ha 
fet una gestió 
sensata, prudent 

i efectiva en un marc molt 
advers” i amb un deute de 
la Generalitat de 19 milions 
d’euros. Tot i això, queda pen-
dent la internacionalització 
de la UdL i més col·laboració 
amb les empreses del territo-
ri. Entre els 42 compromisos 
que consten en el programa, 

l’equip de Fer-
n á n -

dez es compromet a opo-
sar-se “a qualsevol nova 
pujada del cost de la matrícu-
la universitària”, un dels mo-
tius que explicaria la pèrdua 
progressiva d’alumnat.
Qui aconsegueixi el suport 
proporcional de més de la 
meitat dels vots vàlidament 
emesos un cop aplicades les 
ponderacions serà proclamat 
rector el proper 13 de maig. 
Si cap dels dos no assoleix 
aquesta majoria, s’haurà de 
fer una segona volta, que tin-
dria lloc el dia 26 del mateix 
mes. Sigui com sigui, seran 
unes eleccions renyides ja que 
el cert és que fonts properes 
a la comunitat universitària 
certifiquen que al rector ac-
tual li ha sabut greu que algú 

es presenti per disputar-li 
el lloc i la “guerra” 

electoral ja fa dies 
que es debat in-
ternament mit-
jançant correus 
amb punyents 
acusacions  de 
mala gestió, 
on tampoc han 

faltat  les quei-
xes per plagi de 

campanya. 

El 2011
 només va 
participar 

el 25% de la 
UdL

El vot del 
professorat 
doctor té el 

51% del 
pes
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Ramon Canela:
“M’han arribat 

missatges en què 
se’m deia que 

millor que em retirés”
El catedràtic de Química es presenta a 
rector per intentar millorar la gestió de la 
UdL, sobretot en eficàcia i transparència

 LAIA
DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

LAIA DOLCET
Existeix una llei no escrita 
de donar un marge de dues 
legislatures al rector actual 
perquè pugui desenvolupar 
el seu programa?

RAMON CANELA
Així ho diu el rector Roberto 
Fernández. Més que una llei, 
ell parla d’un acord tàcit. Ara 
bé,  jo no he participat mai 
en cap acord i els catedràtics 
que m’acompanyen a la can-
didatura tampoc en sabien 
res. Si existia aquest pacte 
de no presentar candidatura 
alternativa, no n’he sigut co-
neixedor. 

 L. D.
Hagués canviat la teva deci-
sió si hagués existit aquest 
pacte?

R. C.
Suposo que m’hagués cos-
tat més prendre la decisió de 
presentar-me. Això sí, tam-
bé cal veure en quin context 
es fan aquests acords tàcits 
i com es generen. He parlat 
amb els dos exrectors, tant 
amb el Jaume Porta com amb 
el Joan Viñas, i cap m’ha dit 
que haguessin participat en 
un consens d’aquest tipus.  Al 
llarg de la història de la Uni-
versitat, hi ha hagut sis elec-
cions, tres d’elles amb dos 
candidats. Sí que és cert que 
en les últimes només hi ha 
hagut un candidat. El mateix 
Fernández es va presentar 
durant l’època del Porta, tot 
i retirar-se després. El rector 
actual m’ha recriminat que no 
li hem deixat prou temps per 
desenvolupar el seu progra-
ma, però ell mateix es va pre-
sentar quan hi havia un rector 
i entre els dos períodes de 
Viñas i Porta hi va haver gent 
que també va valorar presen-
tar-se. El motiu pel qual al fi-
nal no ho van fer recau en el 
món de l’especulació. 

L. D.
Quines són les motivacions 

que porten a presentar-se 
com a rector?

R. C.
Entre novembre i desembre 
hi ha algunes persones que 
contacten amb mi i em co-
menten que la Universitat té 
problemes. Creuen que po-
dria ser interessant apostar 
per organitzar una candida-
tura alternativa i m’insten a 
encapçalar-la. Aleshores em 
poso en contacte amb diver-
ses persones. 

L. D.
Quins tipus de problemes?

R. C.
Sobretot problemes de co-
ordinació entre els mateixos 
membres de l’equip rector. 
També m’arriba que s’ha ob-
servat discrepàncies de criteri 
en públic entre ells. Ara bé, 
l’última persona amb qui par-
lo em diu que el rector n’és 
conscient i que ja ho millora-
rà. En escoltar-ho penso que 
ja està bé i s’esvaeix la idea 

de presentar-me. Ara, més 
endavant, a partir del març, 
les coses no milloren i s’enfor-
teix la idea de la candidatura 
alternativa. En aquest perío-
de es confirma que hi ha més 
catedràtics que s’estan plan-
tejant presentar-se. 

L. D.
Quantes persones valoren 
ser candidats?

R. C.
Un parell. De fet, una d’elles 
m’ho confirma personalment.  
I no és d’ETSEA ni de la Fa-
cultat de Medicina, com 
s’ha rumorejat.  

L. D.
Presentar-se a 
última hora no 
ha estat fruit 
de cap estratè-
gia?

R. C.
No. De fet, amb 
més temps ens hagu-
éssim pogut preparar 

millor, ja que tot ho hem tra-
mitat en tres setmanes. 

L. D.
El Consorci Sanitari ha 
dividit molt la comuni-
tat universitària. Ha 
estat un dels motius 
per encapçalar una 
candidatura alter-
nativa?

R. C.
Aquest ha estat un 
tema que ha aparegut 

més tard 
però no 

n ’ h a 

estat l’origen; entre d’altres, 
perquè dins de l’equip hi ha 

p e r s o -

Dues persones
havien 
valorat 

presentar-se

Desconec i no 
he participat 

mai en cap 
acord tàcit

El Consorci 
Sanitari no ha 

influït en la 
deicisió final



nes amb diferents sensibi-
litats i visions, però el que 
tenim clar tots és que som 
ferms defensors del sistema 
sanitari públic. 

L. D.
Com recordes la teva època 
de vicerector amb Viñas?

R. C.
Van ser vuit anys molt inten-
sos. Una part de la Universi-
tat recorda l’època del Joan 
Viñas com una etapa de di-
àleg constant i d’un rector 
proper. I hi ha un part de la 
comunitat universitària que 
troba a faltar aquesta proxi-
mitat i nosaltres proposem 
recuperar-la. 

L. D.
El rector t’ha encomiat en 
algun moment a no presen-

tar-te?

R. C.
Sí. De fet ell 

m’ha co-
municat 
en al-
g u n a 
ocasió 
q u e 
n o 
c o m -
p r e -
n i a 
p e r -

què em 
presen-

tava.

L. D.
S’han envi-

at un seguit de 
correus interns amb 

acusacions de mala gestió. 
Creus que està sent neta la 
campanya?

R. C.
Cadascú té la seva manera 
de fer campanya i hi ha co-
ses que no puc explicar, però 
m’han arribat missatges en 
què se’m deia que millor que 
em retirés perquè podia sor-
tir informació qüestionant els 
vuit anys del rectorat del Joan 
Viñas. 
Però, sincerament, aquests 
missatges més que coacci-
onar-me, el que fan és mo-
tivar-me encara més. Vinc 
d’uns temps d’un senyor que 
es deia Franco... Jo sé que 
m’he equivocat en coses, 
però també tinc la conscièn-
cia molt tranquil·la. Sempre 
he intentat fer les coses ben 
fetes. 

L. D.
Quins són els eixos de la 
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El candidat a 
rector de la 
Universitat de 
Lleida, Ra-
mon Canela, 
a l’exterior 
del Campus 
d’ETSEA. 
Foto: Carlos 
Bonfill

candidatura? 
R. C.

L’equip té experiència i és 
molt plural. A més, si un dels 
eixos és internacionalitzar la 
UdL, comptem amb una tra-
jectòria ja que hem estat en 
altres universitats. Passem de 
la reflexió a la il·lusió ja que 
creiem que es poden fer mi-
llor les coses. El primer objec-
tiu passa per potenciar la uni-
versitat en formació, recerca i 
transparència. Una declaració 
de principis amb persones 
motivades per tirar-ho enda-
vant i infraestructures i equi-
paments necessaris perquè 
això funcioni. 

L. D.
Un dels problemes per mi-
llorar o ampliar infraestruc-
tures és el deute de la Gene-
ralitat, xifrat en 19 milions 
d’euros.

R. C.
Sí. No han estat uns anys fà-
cils, però aquest problema ja 
va començar l’any 2010, du-
rant l’època del rector Viñas.

L. D.
Està més ben posicionat Ro-
berto Fernández per gua-
nyar les eleccions?

R. C.
Pel que em diuen, estem més 
o menys igualats. Havíem co-
mençat per darrera, però ara 
estem guanyant posicions.

L. D.
El vot ponderat beneficia o 
perjudica? 

R. C.
És difícil d’avaluar. El vot pon-
derat hi ha de ser perquè és 
evident que els estudiants 
són un factor important, però, 
si no fos així, es podria donar 
el cas que només fossin ells 
els que escollissin. Dependrà 
molt del personal a temps 
complert. Un vot, potser, més 
continuista que, en aquest 
sentit, sí que ens podria per-
judicar.

L. D.
Com convèncer l’electorat?

R. C. Plantegem una mane-
ra diferent de governar, amb 
gent compromesa que bus-
quin l’atracció i la fidelització 
del personal. 
Proposem una via oberta de 
diàleg i donar suport a tot-
hom que vulgui presentar el 
seu propi projecte. 



DIVENDRES 1 de MAIG DE 20158

Dolors López:
“Ara no és 

moment 
d’invents amb 

Ciutadans”
L’alcaldable popular aposta fort per liderar el canvi i 
es mostra tranquil·la pel vot de càstig que pot ento-
mar C’s, partit que considera ambivalent i inexpert  

 LAIA 
DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Dolors López, coneguda com 
a Dolo, és presidenta del 
Partit Popular de Lleida i, en 
l’actualitat, ocupa el càrrec de 
diputada al Parlament de Ca-
talunya. Els anys 2010 i 2012 
va ser candidata del PPC per 
Lleida a les eleccions parla-
mentàries. 
Aquests comicis del 24 de 
maig deixarà la política par-
lamentària per tornar a la de 
proximitat a l’Ajuntament de 
Lleida, ja que ha estat esco-
llida per encapçalar la llista 
dels populars a la Paeria. Un 
lloc que no li és desconegut 
ja que en va ser regidora del 
1995 al 2007.
Presenta un equip continuis-
ta i defensa que són els únics 
que han realitzat una verita-
ble oposició. Malgrat que les 
enquestes auguren l’entrada 
de nous partits al consistori i 
remarquen una forta irrupció 
de Ciutadans, representats 
a Lleida per Ángeles Ribes, 
López es mostra convençuda 
que el seu partit és l’únic que 
pot acabar amb les més de 
tres dècades de socialisme a 
la ciutat. 

LAIA DOLCET
Valora’m l’equip de la candi-
datura i els seus criteris de 
selecció.

DOLORS LÓPEZ
Aquesta és una candidatura 
de continuïtat que es mereix 
repetir. De fet, en aquests 
quatre anys que només hi ha 
hagut representació de tres 
grups municipals, l’únic que 
ha fet oposició real ha estat 
el Partit Popular. S’ha vist cla-
rament com Convergència i 
Unió sempre donava suport 
als socialistes i en semblava 
un membre més. Nosaltres 
ens presentem amb una can-
didatura de veritable oposi-
ció perquè pensem que pot 
haver un canvi real i som els 
únics que podem liderar-lo.  

L. D.
Tot i això hi ha hagut un can-

vi de candidat. 

D. L.
El Joan Vilella ha estat el por-
taveu de l’equip però a les 
passades eleccions la cap de 
llista era l’actual subdelega-
da del Govern, l’Inma Manso 
i ell anava de número quatre. 
En passar ella a ser subdele-
gada de l’Estat a Lleida feia 
falta un portaveu a la Paeria, 
tasca que va recaure a en Vi-
lella. Però cal tenir en compte 
que ell no ha estat mai cap de 
llista. De fet, amb el canvi hi 
ha guanyat. Abans anava de 
número 4 i ara serà el núme-
ro 2; precisament per aquesta 
tasca que ha realitzat durant 
aquests quatre anys de verita-
ble oposició i presentant pro-
postes.

L. D.
Conjuntament amb Ángeles 
Ribes, de Ciutadans, seràs 
l’única dona que es presenta 
com a cap de llista a Lleida. 
Consideres que falta més 
paritat a la Paeria?

D. L.
És cert que hi ha una 
majoria aclaparant 
d’homes. Per una 
banda hi ha una 
llei de paritat 
que obliga que 
les llistes, en 
trams de cinc, 
tinguin entre un 
40% i un 60% 
de dones, però, 
en realitat, als llocs 
de responsabilitat es 
continua apostant pels 

homes. El PP no és partidari 
de les quotes, les dones no 
hem d’estar als llocs de res-
ponsabilitat per una quota, 
com si fóssim “floreros”. Hi 
hem de ser per la nostra vàlua 
i en funció d’allò que decidei-

xi el partit. Però 
a nosaltres 

n o 

No cal quotes 
per accedir als 

llocs de 
responsabilitat

Els nous partits 
són minoritaris 

i sense
 experiència 
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La líder popular assegura 
que si és alcaldessa 
emplenarà Lleida de verd. 
Rebutja les quotes i con-
sidera que el PP és l’únic 
que pot finiquitar les tres 
dècades de socialisme

ens cal. La presidenta del par-
tit i candidata a l’alcaldia és 
una dona, som dos diputades 
al Parlament de Catalunya, la 
subdelegada del Govern es-
panyol és una dona i la presi-
denta de Noves Generacions 
també és una dona. No cal 
quotes per accedir als llocs 
de responsabilitat però sí que 
les dones hem de tenir la ma-
teixa igualtat d’oportunitats. 
La llei de paritat és una mica 
d’aparador. A l’hora de la ve-
ritat, veiem que, encara que 
obliguin a la paritat, a les insti-
tucions i a les administracions 
que s’escullen via un sistema 
d’elecció indirecta, en molts 
casos són homes.

L. D.
De quina manera pot ajudar 
el fet de ser una dona?

D. L.
No sé si beneficia. Al final els 

ciutadans han de valorar les 
propostes i la idea de ciutat 
que es projecta  i això és in-
diferent que ho plantegi un 
home o una dona. Sí que és 
cert que el fet de ser dona pot 
donar una visió femenina. 

L. D.
En quin sentit?

D. L.
Jo quan passejo per Lleida va-
loro molt que hi hagi jardine-
res i espais verds. Una  Lleida 
bonica i estètica que potser 
els homes valoren menys. Si 
sóc alcaldessa emplenaré Llei-
da de verd, de flors i jardine-
res. En tot cas els ciutadans 
han de valorar les polítiques 
que proposem. 

L. D.
Tret del petit període d’Oro-
nich, Lleida sempre ha estat 
governada pels socialistes. 
A què atribueixes aquests 
més de trenta anys del PSC 
a la ciutat?

D. L.
Aquests 34 anys de govern 
socialista crec que han estat 
motivats una mica per la inèr-
cia del moment. 
En el primer ajuntament de-
mocràtic, el PSC tenia força 
i estava molt involucrat a les 
associacions de veïns.  Quan 
va guanyar l’alcalde Siurana, 
d’alguna manera, el fet de ser 
més conegut va comportar la 
inèrcia de continuar amb un 
govern socialista. El mateix ha 
passat amb en Ros. Ara bé, el 
socialisme és una ideologia 
que ja s’ha vist que ens porta 
deutes i mala gestió. Segura-
ment aquí han votat a les per-
sones però cal recordar que 

L’alcaldable a 
la Paeria pel 
Partit Popular, 
Dolors López, 
a la plaça Sant 
Joan de 
Lleida. 
Foto: Dani 
Martínez



El govern 
socialista ha 
escanyat els 

lleidatans 

Fiscalia hauria 
de pronunciar-
se abans de les 

municipals
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No era la 
persona adient 

per avalar el 
Comú

les persones formen part d’un 
partit que ens va deixar un 
deute considerable i que, per 
tant, no són bon gestors. Són 
un desastre. A l’Ajuntament 
de Lleida tenim un deute de 
200 milions d’euros. 

 L. D.
Hi ha certes crítiques que 
subratllen una manca d’opo-
sició a l’Ajuntament, tant de 
CiU com del PP.  Ho creus 
així?

D. L.
Els diria que miressin les ac-
tes de l’Ajuntament, dels 
plens i de les comissions amb 
les propostes que s’han pre-
sentat. El Partit Popular és 
l’únic que ha fet oposició i, 
per exemple, qui ha votat en 
contra dels pressupostos del 
2015. L’absoluta connivència 
amb el govern l’ha tinguda 
Convergència i Unió.  

L. D.
En aquests nous comicis 
hi ha prevista l’entrada de 
nous partits a la Paeria. Com 
creieu que us pot afectar?

D. L.
La veritat és que queda tot 
una mica obert en aquest 
sentit. El fet que hi hagi més 
partits, pot fragmentar més el 
vot però són partits minorita-
ris que no tenen experiència 
de govern. Pensem que la 
fragmentació a causa del de-
sencís de 34 anys de govern 
socialista i la falta d’oposició 
de CiU ens obre més portes 
al canvi i som els únics que el 
podem liderar.  

L. D.
El Comú de Lleida necessi-
tava un seguit d’avals per 
poder presentar-se com a 
agrupació d’electors. Els 
heu avalat?

D. L.
No.  Respecto que ho hagin 
fet altres candidats però, a 
veure, veia que no era neces-
sari. Està molt bé que 
recullin firmes però 
com a candida-
ta a l’alcaldia 
no era la 
p e r s o -
na més 
a d e -
q u a d a 
per ava-
lar-los i 
que es 
p r e s e n -
tessin amb 
una altra 
candidatura. 

L. D.
Què és el que s’ha de canvi-
ar a l’Ajuntament de Lleida?

D. L.
La qüestió econòmica és fla-
grant.  Hem estat parlant amb 
els lleidatans i constaten que 
les dues principals preocu-
pacions són els impostos i la 
manca de treball, tot i que 
l’atur a Lleida estigui per sota 
de la mitjana espanyola. Llei-
da és la capital de província 
més cara de tota Espanya. És 
la que té l’IBI més car de tota 
Espanya. Per pagar el deute 
de 200 milions d’euros,  el 
govern socialista ha optat per 
escanyar els lleidatans. Una 
tercera part dels ingressos ve 
dels impostos i nosaltres ve-
iem que els hem de rebaixar. 
El fet que la gent tingui més 
renda disponible és una ma-
nera de reactivar l’economia. 
L’any 2012 el govern va treure 
una llei per actualitzar el va-
lor cadastral pels ajuntaments 
que s’hi volguessin acollir 
però a Lleida no es va fer al 
seu moment. La demanda no 
s’ha fet efectiva fins molt més 
tard però feta la llei feta la 
trampa. L’alcalde ha demanat 
l’actualització però ha pujat el 
tipus de gravamen de l’Ajun-
tament. Un fet que suposa 
que l’objectiu inicial que era 
adequar el valor cadastral al 
dels immobles no s’ha com-
plert. Un dels nostres com-
promisos és actualitzar l’IBI, 
rebaixar el tipus de grava-
men, al voltant d’un 15% en 
el rebut, i que Lleida no sigui 
la ciutat més cara 

de tota Espanya. 

L. D.
Quines altres propostes del 
programa destaqueu?

D. L.
Presentem un pla d’ocupació 
que pretén fomentar la crea-
ció de llocs de treball,  amb 
un xec que es donaria a les 
empreses per contractació 
d’un període mínim de tres 
anys. També proposem un vi-
ver d’emprenedors ampliable 
a qualsevol tipus d’activitat, 
la supressió de la llicència 
d’obertura a les noves em-
preses per ajudar els empre-
nedors i agilitzar els temes 
burocràtics. També potencia-
rem la indústria. 

L. D.
En aquest sentit, què n’opi-
nes de la gran àrea comer-
cial que promou l’empresa 
Carrefour?

D. L.
Està clar que els petits comer-
ciants tenen por que els per-
judiqui. Però si nosaltres fem 
que s’implanti més indústria 
(actualment molts decidei-
xen marxar a l’Aragó), crea-
rem més llocs de treball, més 
gent, més diners i més reac-
tivació econòmica. Lleida, en 
aquest sentit ha de ser ambi-
ciosa. Hem de buscar l’equili-
bri entre les dues coses, una 
Lleida equilibrada amb un pe-
tit comerç potent i una gran 
superfície comercial.  
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Estar dins 
del govern 

espanyol dóna 
garanties

Amb CiU i 
ERC serà molt 

difícil 
l’entesa

L. D.
Heu titllat el govern d’Àngel 
Ros com el de les obres fa-
raòniques i aposteu per les 
obres de proximitat. Com 
haurien de ser aquestes?

D. L.
Sí. L’Àngel Ros ha sigut una 
persona d’obres faraòniques. 
Només cal veure la Llotja que 
ha suposat molta més des-
pesa del que s’havia previst 
inicialment. Ros té el costum 
de presentar pressupostos 
ficticis ja que, a l’hora de la 
veritat, quan es fa la liquida-
ció ens trobem que no tenen 
res a veure amb les previsions 
inicials i això suposa un incre-
ment en els impostos com 
l’IBI. Creiem que hem de fer 

obres de proximitat com la re-
cuperació de la piscina cober-
ta dels Camps Elisis o un Parc 
de les Basses que sigui pels 
lleidatans. No volem invents 
ni barrufets, no és la manera 
d’aprofitar aquest parc.   

L. D.
Quin posicionament prendrà 
el partit en cas que Fiscalia 
Anticorrupció trobi alguna 
il·legalitat a l’Ajuntament?

D. L.
Si es detectés alguna irregula-
ritat, nosaltres hauríem de de-
manar la dimissió de l’alcalde. 
Bé, ell mateix hauria de dimi-
tir per voluntat pròpia. Ara, 
de moment, caldrà veure què 
passa i ser respectuosos amb 

la inves-
tigació. 
S e r i a 
b o , 
p e rò , 
q u e 
es pro-
n u n -
ciés el 
més aviat 
possible; si 
pot ser, abans 
de les eleccions 
municipals.

L. D.
El regidor Xema Solé va de-
cidir marxar del Partit Popu-
lar en considerar-lo dictato-
rial i no estar d’acord amb 
les polítiques de la forma-
ció. Us van fer mal les acu-

sacions?

D. L.
Aquest exregidor mai va ma-
nifestar, en el si del partit, 
aquesta disconformitat amb 
les polítiques i no hi havia 
hagut problemes. L’únic que 
havia mostrat algun cop eren 
petites discrepàncies en algu-
na política general de partit. 
Va ser una sorpresa que mar-
xés. Nosaltres li vam reclamar 
l’acta i, malgrat que l’acta és 
del regidor, pensem que èti-
cament és del partit. 

L. D.
Hi ha cert temor que hi hagi 
més regidors díscols com 
Solé?

D. L.
En aquests moments no ens 
plantegem aquesta possibi-
litat. És evident, però, que 
sempre hi estem exposats. 
Tots els partits han vist a les 
seves files com els marxaven 
membres. Mentre la llei elec-
toral estigui d’aquesta mane-
ra sempre podrà passar. 

L. D.
Les enquestes també cons-
taten una fuita de votants 
del PP que aniran a parar a 
C’s. Preocupa?

D. L.
Les enquestes sempre mar-
quen tendència, però jo re-
cordo l’any 2012 quan el pre-
sident de la Generalitat, Artur 
Mas, va convocar eleccions 
abans de finalitzar el mandat 
pensant que trauria majoria 
absoluta i va acabar amb 12 
diputats menys. En aquests 
moments, C’s és un partit que 

puja. Està clar que 
hi ha desafec-

ció i això 
fa que els 
p a r t i t s 
tradicio-
nals

puguin tenir un vot de càs-
tig, per això, C’s recull aquest 
cop. Ara, penso que la gent 
busca estabilitat i seriositat  i 
C’s no té experiència i, encara 
avui, no se sap si és de dretes 
o d’esquerres.  No és moment 
d’invents. Els experiments, tal 
com diuen, amb gasosa. 

L. D.
S’ha considerat les eleccions 
municipals una prèvia a les 
autonòmiques, que alguns 
veuen també en clau plebis-
citària. Què n’opineu?

D. L.
Aquestes són unes eleccions 
municipals en què la gent es-
cull les persones que volen 
que gestionin el seu municipi 
i, ni aquestes són unes pri-
màries ni les altres del 27 de 
setembre, si es convoquen, 
seran unes plebiscitàries. La 
gent no ha de votar si Catalu-
nya ha de ser dins o fora d’Es-
panya sinó per una gestió i 
una manera de fer política. La 
Generalitat deu a la Paeria 15 
milions d’euros i jo, com a llei-
datana, no vull dependre de 
la Generalitat. Estar dins del 
govern d’Espanya, que signi-
fica alguna cosa a Europa, ens 
aporta més estabilitat. No es-
tem per aventures. 

L. D.
Quin seria per a vosaltres un 
bon resultat?

D. L.
Ara per ara, no ens marquem 
objectius. Hi ha moltes llistes i 
està tot molt obert. 

L. D.
De cara a possibles pactes, 
obriu les portes a totes les 
formacions?

D. L.
Hi ha partits que, per ideolo-
gia, serà molt difícil d’arribar a 
una entesa ja que les diferèn-
cies són insalvables.  Mentre 

CiU i ERC continuïn 
amb la seva op-

ció separatis-
ta no serà 

possible. 
Ara bé, 
tot això 
al mar-
ge de 
coinci-
dir en 

aspectes 
m u n i c i -

pals puntu-
als. 
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Set partits opten a 
l’alcaldia de la capital 
de l’Urgell, entre ells, 
diverses agrupacions 
que han format 
coalicions per guanyar 
força i fer pressió

Explosió de 
candidats 
a Tàrrega

 ARES
VALDÉS

 TÀRREGA
www.7accents.cat

Diuen que els gats tenen set 
vides. Tàrrega no té set vides 
(o potser sí i no ho sabem), 
però sí que té set candidats 
per a les eleccions municipals. 
Entre elles una dona, la Rosa 
Maria Perelló (Convergència i 
Unió), l’actual alcaldessa del 
municipi, que torna a repetir 
com a cap de llista de la for-
mació. Perelló va impedir el 
2011 la renovació del govern 
del tripartit, encapçalat per 
Joan Amézaga (PSC-AIPN) i 
va pactar amb els tres repre-
sentants de Reagrupament/
SI.La resta de candidats són: 

CiU accepta 
la renúncia 

del candidat 
d’extrema 

dreta

24maig
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candidata per CiU

Rosa Maria 
Perelló

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
Primer, seguir lluitant contra 
la crisi a través de la pres-
tació de més ajudes socials 
i d’oferir plans d’ocupació i 
facilitats perquè els aturats 
trobin feina. En segon, dur 
a terme una política eco-
nòmica que permeti seguir 
reduint el deute que encara 
arrossega el consistori, però 
alhora estudiar possibles re-
baixes en impostos o taxes. 
Tercer, contribuir a què el 
teixit comercial i industri-
al guanyi pes. Finalment, 
donar suport a les entitats 
locals millorant les seves 
subvencions i recursos, i 
dissenyar un pla d’arranja-
ments de carrers per fer una 

via pública més atractiva i 
neta.    

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegida?
Reactivaré l’administració 
amb l’objectiu de seguir 
afrontant els principals dèfi-
cits de la ciutat i de facilitar 
que les il·lusions i els projec-
tes es puguin fer realitat. 

Quina és la teva principal 
preocupació? 
L’atur i les persones que pa-
teixen. I en un segon terme, 
poder seguir eixugant el 
deute que arrossega l’ajun-
tament per tal de planificar 
inversions i projectes que 
millorin Tàrrega.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Una via pública més atrac-
tiva per afavorir el teixit 
comercial, atraure més in-
dústries per generar llocs de 
treball i dotar de més recur-
sos les entitats i associaci-
ons. A la vegada,  cal seguir 
potenciant els nostres actius 
culturals, turístics i patrimo-
nials. 

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Aquest és un escenari de 
futur que ara no ens plan-
tegem. No obstant això, 
n’estic segura que si és 
necessari sabrem teixir les 
complicitats necessàries.                  

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
Es fa impossible imaginar 
una Catalunya independent 
sense la complicitat i l’em-
penta del món local. El país 
necessita ajuntaments com-
promesos amb el procés 
de transició nacional, que 
remin amb força i posin tots 
els seus actius al servei dels 
catalans.

Com valores el teu pas 
per l’alcaldia? 
El present mandat ha servit 
per reconduir la ciutat. Hem 
fet front a la reducció del 
deute del consistori sense 
eliminar cap servei i hem or-
denat el mapa cultural.

candidat pel PSC

Silveri Caro

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
El programa electoral que 
presenta el PSC a Tàrrega 
es basa en tres eixos primor-
dials, que consisteixen en la 
recuperació de la iniciativa 
municipal de Tàrrega, la sor-
tida de la crisi econòmica i 
l’atenció a les persones.

Quina és la primera mesu-
ra que tiraries endavant si 
sortissis elegit?
El primer que faria seria esta-
blir un pla d’accions priorità-
ries per assolir els objectius 
que marquen el nostre pro-
grama electoral.

Quina és la teva principal 
preocupació respecte al 

municipi? 
La nostra principal preocu-
pació és ajudar les persones 
més necessitades i promoure 
la recuperació econòmica del 
municipi.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Tàrrega necessita un gran 
pacte social promogut entre 
tots els agents ciutadans del 
municipi per afrontar amb 
força el futur que se’ns pre-
senta.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho faries 
i amb qui no? 
És complicat de respondre 
amb qui es pot pactar. Tot 
dependrà dels resultats de 

les eleccions 
m u n i c i p a l s 
i les coin-
c i d è n c i e s 
programà-
tiques. 
A banda 
d’això, d’en-
trada veig 
impossible cap 
mena de pacte 
amb una força xenò-
foba, que ratlla l’il·legalitat 
i que avergonyeix la majoria 
de ciutadans, com és el Partit 
per Catalunya (PxC).       

En quin punt es troba la in-
dependència en el teu pro-
grama? 
Enlloc. Estem parlant d’elec-
cions municipals i no d’inde-

pendència. 
Altres co-
ses són 
e n g a -
nyar els 
votants, 
o no te-

nir res a 
oferir-los-

hi.

Quina opinió 
tens de l’actual estat 

de l’Ajuntament de Tàrre-
ga? 
El mandat de la Rosa Maria 
Perelló ha estat una legislatu-
ra monòtona, que en algunes 
ocasions ha estat mancada 
d’iniciatives amb actuacions 
continuistes en uns àmbits i 
amb paràlisi en d’altres.

“La indepen-
dència no 

forma part 
del nostre 
programa”

“Més ajudes 
socials i plans 

d’ocupació 
per als

aturats”

Silveri Caro (Partit Socialista 
de Catalunya), Carlos Vílchez 
(Candidatura d’Unitat Popu-
lar), Joan Pujalt (Partit Popu-
lar), Isaac González (Sumem 
per Tàrrega), Jaume Folgue-
ra (Tàrrega Avança, coalició 
formada per Esquerra Re-
publicana, Moviment d’Es-
querres i Acord Municipal) i 
Joan Fornsobirà (Comú de 
Tàrrega, coalició formada per 
Procés Constituent, Guanyem 
Tàrrega i Iniciativa Verds Ca-
talunya). Aquest últim, però, 
no consta en el reportatge, 
ja que malgrat la nostra insis-
tència, no hem rebut les seves 
respostes. 
El tancament de l’antiga In-
dox de Tàrrega obre el debat 
de cara als nous comicis. Tots 
tenen com a un dels seus ob-
jectius trobar solució perquè 
Tàrrega no perdi 180 llocs de 
treball, una xifra que signi-
ficaria el 20% de la població 
de la capital de l’Urgell. El 
magistrat del jutjat mercantil 
número 3 de Barcelona que 
porta el cas ha comunicat que 
en uns dies, una de les firmes 
que s’ha interessat per l’em-
presa, concretarà l’oferta, 
amb què pretén assumir bona 
part de la plantilla. El tanca-
ment d’Indox va lligat amb les 
xifres d’atur i la recuperació 
de la crisi econòmica. El deu-
te de l’Ajuntament, el qual 
assegura l’actual alcaldessa, 
que continua sent alt, és una 
altra de les prioritats dels 
candidats. La independència 
es converteix també en un 
factor clau dels comicis, tot 
i que tindrà el seu respectiu 
protagonisme a les eleccions 
del 27 de setembre. 

Els repetidors

“El mandat 
de Perelló 

ha estat una 
legislatura 
monòtona”
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candidat per la CUP

candidat per Sumem per Tàrrega

Isaac 
González

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
Política KM0, és a dir, una 
política de proximitat, re-
alista i per a les persones i 
amb les persones. Tenim 
com a referència tres eixos: 
impulsar, persones i transpa-
rència. Cada un d’ells amb 
cinc compromisos. Alho-
ra, estem elaborant un Pla 
d’Acció de Municipal pels 
propers quatre anys 

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Eliminar la reserva d’aparca-
ment per a membres de la 
Corporació Municipal que 
hi ha sobre la plaça Major. 
Els càrrecs electes som els 

primers que hem de donar 
exemple a la ciutadania i 
aparcar sobre una plaça no 
ho és.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Les persones aturades i el 
tancament d’empreses i co-
merços. Hem de revitalitzar 
la ciutat, aconseguint que la 
gent que hi vivim tinguem 
oportunitats laborals, hem 
de fer girar la roda per acon-
seguir ser un pol d’atracció 
dins la plana de Lleida.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Inversió en comunicacions 
per equilibrar el territori. En 
concret serien la variant de 

la C-14 (evitar l’intens trànsit 
de l’interior de la ciutat) i un 
tren que ens connecti amb 
més freqüència i rapidesa 
amb Lleida i Barcelona. 

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
El nostre partit està obert a 
pactar amb totes aquelles 
forces que estiguin disposa-
des a acceptar els diferents 
punts que Sumem marqui 
com a irrenunciables per tal 
d’elaborar un full de ruta 
conjunt. No pactarem amb 
aquells que no tinguin clar, 
com a mínim, el dret a deci-
dir de Catalunya.   

En quin punt es troba la 

independència en el teu 
programa? 
La independència és un dels 
pilars del nostre partit. Som 
clarament independentis-
tes i així ho hem demostrat 
aquests anys al govern mu-
nicipal. Alhora dir, que tota 
la candidatura hem firmat el 
Compromís amb el procés 
d’independència que està 
promovent l’ANC.      

Quina opinió tens de l’ac-
tual estat de l’Ajuntament? 
El 2011 vam concórrer les 
eleccions traient tres regi-
dors i entrant al Govern. 
Hem estat un any treballant i 
aquí estem, amb l’experièn-
cia de govern i l’entusiasme 
per millorar Tàrrega .

Carlos Vílchez

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
L’eix aglutinador és la par-
ticipació. Entenem que 
l’aprofundiment democràtic 
que volem ha d’anar lligat 
amb la transparència i al fet 
de disposar de tota la in-
formació institucional d’una 
manera accessible, pública i 
de qualitat. 

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Oposar-me a la imposició 
del Consorci Sanitari de 
Lleida i exigir a la Genera-
litat que el suspengui i que 
reforci l’Institut Català de la 
Salut. I de manera efectiva, 
declarar Tàrrega lliure de 

desnonaments i garantir el 
dret a un habitatge digne, 
per la qual cosa impulsaríem 
la Taula d’Emergència Habi-
tacional. 

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Com podem crear ocupació 
a Tàrrega i a la comarca. El 
tancament d’Indox. És ur-
gent treballar per explorar 
totes les vies de creació 
d’ocupació: des de cercar 
finançament per recerca i 
desenvolupament, millorar 
les comunicacions viàries, 
establir contactes amb les 
petites i mitjanes empreses, 
mantenir el comerç local 
i difondre l’alternativa del 
model cooperatiu.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Voluntat política per po-
sar-se al costat de la ciuta-
dania i plantar cara a qui 
convingui. Tampoc no hi ha 
prou democràcia directa.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Ens basem molt en el pro-
grama, encara que això és el 
que diuen també els altres 
partits, que al nostre enten-
dre, al final, prioritzen tocar 
poder. No ens preocupa go-
vernar. Si no ho fem, serem 
constructius i proposarem 
tot allò que sigui necessari.        

En quin punt es troba la 

independència en el teu 
programa? 
La independència i el suport 
al procés independentista 
és un pilar cabdal del pro-
grama. L’alliberament nacio-
nal ha d’estar lligat a la lluita 
pels drets socials. Des dels 
ajuntaments caldrà exercir 
la desobediència institucio-
nal i facilitar que el procés 
constituent cap al nou estat 
sigui obert i participatiu.

Quina opinió tens de l’ac-
tual estat de l’Ajuntament 
de Tàrrega? 
La institució és un espai per 
assolir la independència i 
capgirar la crisi actual a par-
tir de superar totes les hipo-
cresies del capitalisme.

“Impulsarem 
una Taula 

d’Emergència 
Habitacional 

ja”

“Cal un tren 
que ens con-
necti millor 
amb Lleida i 
Barcelona”

Per aquests comicis, CiU tor-
na a comptar amb la mateixa 
candidata que ja va liderar la 
coalició amb què el partit va 
guanyar les eleccions munici-
pals el 2011, la Rosa Maria Pe-
relló. La formació, però  s’ha 
trobat amb un petit imprevist. 
S’ha posat al descobert, que 
la persona que ocupava el 
número set de la llista, Josep 
Maria Gili, va participar públi-
cament en la campanya de les 
eleccions europees del 2009 
amb el partit d’extrema dreta 
Movimiento Social Republica-
no. La notícia, que ha generat 
cert rebombori, ha culminat 
amb l’expulsió de Gili, que 
s’ha canalitzat a través d’una 
renúncia que ell mateix ha 
presentat a la Junta Electoral, 
abans que la CUP de Tàrrega, 
liderada per Carlos Vílchez, 
fes públic un comunicat on 
demanava la seva expulsió. 
El Partit Popular torna a con-
fiar en Joan Pujalt, que ha 
mantingut durant aquests 
quatre anys una oposició acti-
va al govern municipal.  

Els nous
La CUP s’estrena en aquests 
comicis amb l’objectiu d’en-
trar al consistori apostant per 
la independència i per la par-
ticipació ciutadana. Concre-
tament a Tàrrega la CUP va 
néixer fa dos anys, però és el 
primer cop que es presenta a 
les eleccions municipals. 
El PSC inicia també una nova 
etapa amb Silveri Caro al cap-
davant, després de la marxa 
de la política del seu tradicio-
nal candidat i exalcalde Joan 
Amézaga. En aquest nou vi-
atge, el PSC no repeteix amb 
els independentistes d’AIPN, 



DIVENDRES 1 de MAIG DE 2015 15

candidat pel PP

Joan 
Pujalt

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
Congelar els impostos du-
rant els pròxims quatre anys. 
En temps de crisis no ens 
podem permetre algunes 
coses, i menys amb el tanca-
ment d’Indox. Congelarem 
o abaixarem els impostos 
del gual, la taxa del cemen-
tiri, la taxa dels autobusos 
i rebaixarem les multes al 
67%. 

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Dedicar-me exclusivament 
al municipi i no cobrar més 
de 2.500 euros al mes. Ara 
tenim una alcaldessa que 
mai hi és i un municipi amb 

16.500 habitants ha de tenir 
un alcalde present. A més, 
es dedica més als assump-
tes de la Diputació que als 
de Tàrrega. 

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Solucionar l’atur i trobar la 
manera de potenciar les 
empreses i els comerços del 
municipi. Salvar Indox és di-
fícil, però s’ha de buscar una 
solució ràpida, ja que la Ge-
neralitat no ho fa.

Què creus que li falta al 
municipi? 
L’eterna promesa de l’Hos-
pital Comarcal. Des del Par-
tit Popular exigim que es 
construeixi d’una vegada, 

així com edificar una resi-
dència per jubilats. També 
cal desviar la C-14 cap a Vi-
lagrassa, perquè els camions 
no passin per l’interior de 
Tàrrega, que inclogui també 
un pàrquing per a camions. 

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
No tenim limitació, pacta-
rem amb aquella formació 
que s’adigui al nostre pro-
grama. I per tant, mai ho fa-
rem amb aquells que pugin 
els impostos.

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
No hi creiem en la indepen-

dència, sinó amb el pacte de 
la legalitat amb Madrid. Si 
Europa s’aglutina, per què 
nosaltres ens hem de se-
parar? Amb el 9-N, només 
4.000 dels 10.000 habitants 
van votar a favor de la inde-
pendència. Hem de trobar 
la fórmula perquè el Govern 
i la Generalitat s’entenguin. 

Quina opinió tens de l’ac-
tual estat de l’Ajuntament 
de Tàrrega? 
Ha de defensar més els inte-
ressos dels targarins. Fa 30 
anys que em reuneixo amb 
les comissions, on cada set-
mana recullo les demandes 
de la gent i les trasllado a 
l’Ajuntament i fa falta donar-
los-hi més veu. 

candidat per Tàrrega Avança (ERC-MES-AM)

Jaume Folguera

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
La nostra idea forta sobre la 
qual pivota tot el programa: 
Presentar una alternativa 
real i amb possibilitats de 
ser l’alternança al govern ac-
tual, ara format per un pacte 
entre CiU i Sumem per Tàr-
rega. La situació que es pro-
dueix amb la desaparició del 
grup independentista AIPN 
del mapa municipal targarí, 
fa que sigui necessari un po-
sicionament nostre molt clar 
com a alternativa al govern 
municipal actual.

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Retornar el percentatge de 

la quota de les llars d’infants 
municipals que paguen els 
pares i les mares al 33% del 
seu cost.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
L’atur i les famílies amb ne-
cessitats socials, sens dub-
te, són les meves principals 
preocupacions a les quals 
vull donar una solució. 

Què creus que li falta al 
municipi? 
Alegria. Em refereixo a mi-
llorar de dinamisme empre-
sarial i comercial, que ens 
dugués a millorar els nostres 
índexs d’ocupació i reforcés 
una mica el sentiment d’au-
toestima col·lectiu, d’altra 

banda tant targarí.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Partim amb una clara volun-
tat d’alternativa de govern, 
això fa que en aquests mo-
ments no estiguem pensant 
en pactes. Donada la nostra 
posició de partida amb un 
regidor a l’ajuntament actu-
al, seria més fàcil per nosal-
tres partir d’una posició que 
recolzarien algunes altres 
posicions, però creiem que 
Tàrrega es mereix una nítida 
alternativa de govern.
        

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 

És evident que encara que 
la candidatura és una coa-
lició entre ERC i Moviment 
d’Esquerres, nosaltres re-
presentem el sentiment in-
dependentista. En aquest 
sentit vull fer un esment a la 
paraula “república”, ja que 
m’omple d’orgull veure que 
està agafant un paper molt 
important entre la ciutada-
nia de Tàrrega i del país.

Quina opinió tens de l’ac-
tual estat de l’Ajuntament 
de Tàrrega? 
Prefereixo valorar el man-
dat del seu equip de govern 
i això ja ho farem durant la 
presentació del nostre pro-
grama i en la campanya 
electoral.

“Congelarem 
o abaixarem 
els impostos 

del gual i dels 
autobusos”

“Al municipi 
li falta alegria 

pel que fa 
al teixit 

comercial”

que desapareixen del mapa 
electoral targarí. Amb Silveri 
Caro al capdavant, un home 
de partit que porta sent re-
gidor a Tàrrega des de fa 20 
anys i que agrupa forces per 
superar l’etapa d’aliança amb 
AIPN. A l’agrupació socialista 
també li marxa el segon re-
gidor, Jaume Ramon, que ha 
passat a MES. 
ERC ha pactat una coalició 
amb MES (Moviment d’Es-
querres) i AM (Acord Muni-
cipal). Jaume Folguera lidera 
aquesta formació després 
que Jordi Ramon d’ERC no 
repetís com a cap de llista. 
Durant mesos es va treballar 
perquè ERC presentés una 
llista conjunta amb Sumem 
per Tàrrega, però finalment 
aquesta opció ha estat des-
cartada, ja que Sumem es 
presenta als comicis amb 
l’actual regidor al govern per 
Reagrupament/SI, Isaac Gon-
zález, qui va guanyar la nova 
candidatura enfront Jaume 
Ponsarnau. Sumem per Tàr-
rega neix de la coalició dels 
partits Reagrupament i So-
lidaritat, que va  concórrer 
les eleccions del 2011 traient 
tres regidors i entrant  a for-
mar part del Govern. Durant 
aquest temps hi ha hagut una 
desvinculació amb Reagrupa-
ment i fa més d’un any es van 
celebrar unes primàries per 
triar cap de llista de Sumem 
per Tàrrega. 
Per últim, s’ha format Comú 
de Tàrrega, liderat per Joan 
Fornsobirà, que és una coali-
ció formada per Procés Cons-
tituent, Guanyem Tàrrega i 
ICV. 
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La reforma laboral, les manifes-
tacions contra el Consorci Sani-
tari, la crisi d’Indox Cryo Energy, 
els casos de corrupció...

MAIG

Els
sindicats 
contra el 
món

Núria Solé i Jau-
me Sellés, amb 

el cartell del 
Primer de Maig 

d’enguany.
 Foto: J. Gómez
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La Núria Solé, secretària ge-
neral de la UGT-Terres de Llei-
da, no s’imagina una societat 
sense sindicats. Opina el ma-
teix el seu homòleg a CCOO 
Lleida, el Jaume Sellés, que 
va més enllà: “Són tan impor-
tants que hem de treballar 
per a la confluència sindical, 
Junts seríem més forts”.
CCOO i UGT són els sindicats 
amb més afiliats a Ponent i la 
unitat d’acció entre ambdós 
esdevé bàsica cada Primer de 
Maig. Enguany, la manifes-
tació tindrà lloc a Tàrrega en 
el marc de la crisi de l’antiga 
Indox, que ha acabat amb el 
seu tancament. Així, doncs, 
sota el lema “Precarietat és 
explotació”, CCOO i UGT 
reivindiquen més treball, uns 
salaris dignes i més protecció 
social. De cara a la manifes-
tació d’aquest divendres, el 
Jaume declara que el proble-
ma de fons és que la societat 
s’empassi que realment ja no 
hi ha crisi: “La crisi, per als tre-
balladors, no ha acabat”. En 
aquest sentit, argumenta que 
encara hi ha un 23% d’índex 
d’atur i que la hipotètica recu-
peració prové dels nous con-
tractes temporals i “mal pa-
gats”. D’altra banda, la Núria 
remarca que aquest Primer de 
Maig es compleixen 125 anys 
de la primera manifestació 
social i que, per aquest motiu, 
“com a hereus, hem de conti-
nuar reivindicant-nos”. 
“Esteu satisfets amb el segui-
ment de les manifestacions 
dels últims anys?”, els pre-
gunto. La Núria Solé ho té 
clar: “No estic gens contenta 
del seguiment que té el Pri-
mer de Maig. Hauríem d’aple-
gar moltes més persones, 
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CGT Ponent:
El tercer

en discòrdia
La Confederació General del Treball (CGT) és una organització sin-

dical anarquista, amb implantació a Espanya, creada l’any 1989 com 
a conseqüència d’un procés judicial entre dues faccions de la CNT. El 

grup anomenat fins aleshores CNT-Renovada o CNT-Congrés de Valèn-
cia, constituït l’any 1979, va perdre el plet amb l’altre sector i, de retruc, 

el dret a l’ús de les sigles històriques del sindicat. La seva fortalesa a 
Catalunya es basa en una posició cada vegada més ferma a Barcelo-
na però que fa aigües quan surt més enllà de la capital. En el cas de 
Ponent, hem intentat posar-nos en contacte amb el sindicat durant 

més d’una setmana però ens ha resultat impossible, la qual cosa 
demostra que a hores d’ara, a les terres de Lleida, es troba encara 
a anys llum de CCOO i la UGT. A més, mentre que els dos grans 

sindicats celebren el Primer de Maig d’enguany a Tàrrega, 
la CGT es manifestarà per lliure a la capital del Segrià. 
Tanmateix, la mateixa Núria Solé lloava la seva tasca 

sindical, “que alguns consideren més radical que 
la nostra”, afirma la secretària general de la 

UGT-Terres de Lleida. La independèn-
cia vol esdevenir el seu tret 

diferencial.

però no hi ha manera”. D’una 
banda, el desencantament 
general de la gent i, de l’altra, 
que es tracti d’un dia festiu, 
fins i tot de pont, es podrien 
trobar entre els motius de la 
falta de seguiment de les ma-
nifestacions convocades cada 
Primer de Maig. “La gent no-
més s’adreça a nosaltres quan 
ens necessita”, argumenta el 
Jaume, parafrasejant, sense 
saber-ho, el mateix que la Nú-
ria m’ha comentat fa tan sols 
uns minuts. “Pensa que hi ha 
gent que ens veu de la ma-
teixa manera que els polítics, 
com uns corruptes. Ens posen 
a tots al mateix sac. Però jo 
crec tant en el sindicalisme 
com en la política”, sentencia 
la Núria, que, com el Jaume, 
no vol ni sentir la paraula cas-
ta: “M’emprenya. Jo no li he 
anat a donar mai la mà al rei i 
també he tingut l’oportunitat 
de fer-ho. Es molt fàcil posar 
adjectius i desqualificar tot 
fent discursos basats en la 
negativitat”. Per què Iglesias, 
el líder de Podemos, titlla els 
sindicats de casta? Principal-
ment, per la mateixa raó de 
ser dels sindicats al nostre 
país: si han de defensar tot-

hom, tant els afiliats com 
els que no ho estan, 
aquest servei ha de ser 
sufragat per algú, en 
aquest cas per l’ad-
ministració. “Jo pre-
feriria un model més 
saxó, en què els sindi-
cats empresarials de-
fensessin els interes-
sos només dels seus 
afiliats, la qual cosa 
obligaria tots els treba-
lladors a afiliar-se i a no 
dependre de subvencions 
governamentals”, afirma el 
secretari general de CCOO 
Lleida, coincidint de nou amb 
la secretària general de la 
UGT-Terres de Lleida: “Quan 
es qüestiona el tema de les 
subvencions, aleshores penso 
que hauríem d’optar per un 
altre sistema, perquè és evi-
dent que rebre subvencions 
et pren una mica de llibertat”. 
Així, doncs, l’obligació dels 
sindicats és defensar els inte-
ressos de tothom, indepen-
dentment de qui pagui i qui 
no, al contrari d’altres països 
com ara Alemanya o Estats 
Units, on qualsevol empleat 
té l’obligació d’afiliar-se a un 
sindicat. Segons el Jaume, 

però, “el model 
mediterrani, amb tots 
els seus defectes, deguda-
ment perfeccionat s’adapta 
molt millor al nostre tarannà”.
Lògicament, el model sindical 
del nostre país ha d’anar evo-
lucionant en consonància al 
model democràtic, encara a 
les beceroles si el comparem 
amb altres països que tenen 
major recorregut democràtic. 

Això ha in-
tentat la UGT apostant 

per formar part de plaformes 
com Lleida Social, treballant 
temes com la pobresa ener-
gètica, promovent la ILP per 
la dació en pagament de 
l’habitatge o ajudant la PAH 
“sempre que ens ha dema-
nat col·laboració per parar 
un desnonament”. “Cal re-



Els sindicats 
CCOO i UGT, 
encapçalant la 
manifestació de 
2014.
Fotos: UGT
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Somos:
Ser o no ser

sindicalistes?
L’any passat naixia Somos, un sindicat sota l’auspici de Podemos. 

Ens expliquem: un grup de simpatitzats del partit de Pablo Iglesias 
va registrar un sindicat “independent” però que comparteix “els seus 
principis ètics de transformació”. En un primer moment, Podemos va 

donar el vist-i-plau a la iniciativa encara que no va tardar a puntualitzar 
que “no existeix cap tipus de vinculació orgànica” amb la formació, al 

mateix temps que mostrava “molt respecte” per les organitzacions que 
ja existeixen. Els dos elements diferenciadors amb la resta de sindicats 
majoritaris estan en el finançament i en la representativitat. “Les fonts 

de finançament exclusives de Somos seran les quotes i donacions 
dels nostres simpatitzants”, assegura l’esborrany ètic. Conscients 

que algunes ajudes públiques són irrenunciables, Somos plan-
teja no usar aquests diners internament, sinó destinar-los a 
“projectes específics dins de l’àmbit de la nostra activitat” 

amb transparència i “pressionar l’Estat perquè s’anul-
lin totes la subvencions a sindicats”. El mateix 

Jaume Sellés, secretari general de CCOO 
Lleida, es pregunta si realment estan 

fent alguna cosa o ja han 
desaparegut.

“Els que parlen 
de recuperació
potser parlen 
de com els va

a ells”

“La nostra 
energia l’hem 
de destinar a 
lluitar contra 
la patronal”

“El Govern va 
votar a favor 
de la reforma 
laboral i ara 
es queixa”

connectar el temes laborals 
i els socials de nou per tal 
d’avançar”, apunta la Núria 
Solé.  “Una cosa va lligada 
amb l’altra”, afegeix el Jaume 
Sellés, ja que “aquesta refor-
ma laboral, que ens havia de 
salvar tots, ha acabat portant 
més gent a les llistes d’atur i 

creant llocs de treball 
que, en ge-

n e r a l , 
són 

pitjors a nivell salarial i, a més, 
a temps parcial”. “La Gene-
ralitat de Catalunya es quei-
xa que a causa de la reforma 
laboral s’ha quedat sense 
competències”, explica la 
Núria de la UGT, “però prou 
que hi van votar a favor, no? 
Doncs ara que no busquin ex-
cuses!”. L’última sentència al 
respecte d’això és del Jaume 
de CCOO: “Els que parlen de 
recuperació potser es referei-
xen a com els va a ells, però 
pel que fa als tre-

ba l l ado r s 
i des 

del punt de vista social aques-
ta recuperació portarà incor-
porats canvis recessius, com 
estem veient al nostre territo-
ri en el cas del Consorci Sa-
nitari”. De fet, aquest és un 
dels temes que més preocu-
pen a ambdós sindicats, com 
explica el Jaume a l’hora de 
lloar l’actitud de la societat 
lleidatana:  “La tenacitat i les 
ganes de no modificar el que 
es presenta com una moder-
nització i un apoderament pa-
triòtic dels lleidatans respecte 

de la seva salut”. Segons 
CCOO, “qui el plante-

ja és el polític català 
amb menys credibi-
litat, Boi Ruiz, que 
venia de presidir, 
sense possibili-
tat de continu-
ació, la patronal 

hospitalària i el 
m a t e i x que es 

va passar els dos primers anys 
recomanant-nos que ens fés-
sim d’una mútua per si de 
cas”. Pel Jaume, la resolució 
d’aquest assumpte és bàsica, 
perquè “es tracta d’un tema 
de qualitat democràtica del 
nostre territori, que s’ha ex-
pressat amb prou contundèn-
cia i suficient nombre”. L’altre 
gran conflicte que ocupa el 
dia a dia d’ambdós sindicats 
és el tancament d’Indox Cryo 
Energy, i és que, com reco-
neix la Núria, “no anem so-
brats d’empreses: Tradema, 
Lear, els Condes... Parlem de 
la deixadesa i la incapacitat 
de certs empresaris que no 
saber fer-ho millor”. Tot i això, 
empreses com Neoelectra, 
Carboneco o Caviar Nacarii 
han pogut reconduir final-
ment la seva situació, encara 
que no és el més habitual. “El 
perill de desertització indus-
trial de les nostres comarques 
s’exemplifica amb Indox, que 

en el fons no té res a veure 
amb cap altra  crisi em-
presarial de les nostres 
comarques”, afirma el 
secretari general de 
CCOO. De fet, la ma-
joria d’empreses que 
desapareixen són de 

capital estranger que 
marxen buscant condici-

ons salarials i econòmiques 
millors que les que pot oferir 
el nostre país. En canvi, Indox 
representava una de les po-
ques multinacionals catalanes 
amb capital lleidatà, tecno-
logia pròpia, patents que li 
permetien fer la feina millor 
que la resta i mà d’obra qua-
lificada. “Hi ha inversors inte-
ressats, però quedar-se l’em-
presa abans de la liquidació 
significaria assumir tot el deu-
te. A posteriori, algun inver-
sor comprarà part dels actius 
dins del pla de negoci apro-
vat i s’haurà de deixar estar 
de grans inversions per tornar 
al que era l’escena d’Incryen, 
és a dir, el gas liquat”, explica 
la Núria. “Això desembocaria 
en una empresa més petita, 
70 treballadors, 115 com a 
molt”, conclou el Jaume.
Una foto de família del Jau-
me Sellés i la Núria Solé pre-
sentant la manifestació del 
Primer de Maig visualitza la 
bona relació entre ambdós 
líders sindicals: “La nostra 
energia l’hem de gastar amb 
la patronal, no entre nosal-
tres”, diuen. La unió fa la for-
ça. I ells són (o haurien de ser) 
la força de tots.



DIVENDRES 1 de MAIG DE 201520

Kadko, un
revolucionari sistema 
de refrigeració creat 
per l’empresa
Sereva, permet
reduir fins a un 30% 
els costos que
suposa la recollida 
de les restes dels 
animals morts a les 
explotacions

7x7
d’interès
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 LLEIDA
www.7accents.cat
Les baixes d’animals que es 
produeixen a les granges 
s’han convertit en un proble-
ma pels empresaris del sector 
primari, especialment pels ra-
maders. A les pèrdues econò-

miques que provoca la mort 
d’un animal, s’han de sumar 
les depeses generades per 
la seva recollida. Cal dir que 
molt lluny queden aquells 
anys en els quals els cadà-
vers dels animals que morien 
a les granges podien ser en-
terrats a les mateixes explo-
tacions. Això va canviar amb 
la finalitat d’evitar problemes 
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Innovació 
lleidatana 
pensada 
per als
ramaders

sanitaris. Així, actualment, el 
Reglament (CE) 1774/2002 
estableix les normes sanità-
ries per la recollida, el trans-
port, l’emmagatzematge, el 
processat i l’eliminació o uti-
litzacions permeses de tots 
els subproductes animals o 
derivats, no destinats al con-
sum humà. Amb la intenció 
d’establir disposicions espe-
cífiques d’aplicació a Espa-
nya d’aquest reglament, es 
va publicar el Real Decreto 
1429/2003.
L’objectiu principal estava 
molt clar: amb un correcte 
emmagatzematge dels cadà-
vers d’animals en explotaci-
ons, s’aconsegueix minimitzar 
al màxim la propagació de 
malalties transmissibles, així 
com prevenir l’aparició de 
mals olors i evitar la contami-
nació de l’aigua i la terra.
Però no tot és tan fàcil com 
sembla a priori. A vegades, 
la tardança a l’hora de reco-
llir els contenidors homolo-
gats per part de les empreses 
responsables provoca que la 
descomposició dels animals 
morts s’acceleri, a causa de la 
mala refrigeració d’aquests, 
sobretot a l’estiu, quan les 
temperatures són molt més 
altes. Per aquest motiu, l’em-
presa lleidatana Sereva ha 
anat un pas més enllà ideant 
un producte anomenat Kadko 
(acrònim de CADaver COo-
lin), pensat per poder mante-
nir refrigerades les restes dels 
animals, ja que en l’actualitat 
els contenidors que s’utilitzen 
no estan refrigerats.
Cal dir que avui, la llei permet 
guardar els animals morts a 
les granges en un contenidor 
mentre s’avisa a un servei de 
recollida, que arriba en 48 
hores. En època de calor, els 
animals es descomponen rà-
pidament i es generen riscs 
biosanitaris importants, males 
olors, insectes, molèsties als 
veïns, etcètera. Tot això es 
redueix amb l’anomenat con-
cepte refrigerat de Kadko, el 
qual aconsegueix crear unes 
condicions de treball millors 
pels ramaders i operaris del 

Imatges corres-
ponents al procés 
de muntatge del 
sistema Kadko en 
una granja.
Fotos: Dani Mar-
tínez
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servei de recollida. Per altra 
banda, permet un espaia-
ment temporal més gran en-
tre recollides, la qual cosa en 
disminueix el cost ja que l’ex-
plotació en controla la logís-
tica. Així doncs, suposa una 
novetat important per diver-
sos motius.
“Amb els sistemes actuals, 
allò que es coneix com a bio-
seguretat queda en entredit. 
Cal pensar que les empreses 
de recollida han d’anar en 
un curt període de temps a 
recollir els cadàvers i si hi ha 
descomposició, s’han de per-
sonar més sovint. A més, això 
també fa que hi hagi una pos-
sibilitat real de propagació de 
malalties d’una granja a una 
altra i les condicions higièni-
ques són pitjors”, argumenta 
el gerent de Sereva, Àngel 
Cercós. En aquest sentit, el 
directiu tampoc passa per 
alt la “revalorització del pro-
ducte”. “Com pitjor estan les 
restes de l’animal en un con-
tenidor, menys es pot aprofi-
tar. En canvi, amb la refrige-
ració es poden mantenir més 
temps”.

Sereva, tot un referent
Aquesta innovació no és fruit 

Refrigerar 
permet 

disminuir la 
propagació de 

malalties

“En 
l’actualitat, la 
bioseguretat 

queda en 
entredit”

de la casualitat. Des de la seva 
fundació l’any 1980, Sereva 
s’ha convertit en tot un exem-
ple pel teixit empresarial de 
la demarcació lleidatana. Un 
fet rellevant és que el seu 
mercat principal és el sector 
relacionat amb la refrigeració 
comercial per l’alimentació i, 
avui, més del 90% de les se-
ves vendes es produeixen en 
aquest sector. Així, la moder-
nització de l’empresa i la re-
novació dels seus productes 
ha permès que en els darrers 
dos anys augmentés en un 
57% el seu volum d’expor-

En la imatge superior, una granja. A sota, el gerent de 
Sereva, Àngel Cercós. Fotos: Dani Martínez

tació. En aquest sentit, amb 
una plantilla de 30 persones, 
l’empresa preveu consolidar 
el 2015 els creixements asso-
lits en l’exercici 2014.
Però cal remuntar-se a l’any 
2012 per entendre la creació 
de Kadko. Sereva va detectar 
una nova oportunitat de ne-
goci pel qual podria aprofitar 
la seva experiència en el sec-
tor de la refrigeració comerci-
al per fer un producte innova-
dor en el sector ramader. Per 
fer-ho va presentar el Projec-
te d’Alt Impacte Estratègic a 
ACCIO, que a través del seu 

programa va realitzar el cor-
responent estudi perquè el 
projecte Kadko veiés la llum.
“Coneixem de primera mà la 
problemàtica, perquè estem 
en un entorn rural. Així, sa-
bem que les baixes dels ani-
mals suposen una inversió”, 
argumenta Cercó. Per aques-
ta raó, a aquesta empresa fa-
miliar no li va ser difícil aplicar 
tots els seus coneixements en 
un sector en el qual no havi-
en treballat fins a aquell mo-

ment amb un sistema que 
pot ser una revolució. Per 
això, fent una comparació 
molt gràfica i entenedora, 
“tal com està avui muntada 

la recollida, és un sistema 
de taxi al qual truquen i en 
48 hores recullen les baixes, 
independentment del núme-
ro que hi hagi, en un punt re-
còndit de la geografia, la qual 
cosa esdevé cara. Si tothom 
instal·lés un sistema Kadko 
es podria arribar a tenir un 
servei d’autobús. Així s’ani-
ria omplint cada càmara de 
refrigeració al seu ritme. 

Cada càmara seria com una 
parada d’autobús i quan fos 
necessari, l’autobús passaria 
a recollir les restes per totes 
les parades (granges). Aquest 
sistema seria més eficient a 
nivell de costos”.
Per tant, les despeses deriva-
des de la mort d’un animal es 
podrien arribar a reduir fins a 
un 30% amb aquest sistema 
global de recollida i de refri-
geració. Una xifra a tenir en 
compte en la ramaderia i en 
el tot el sector primari, tan 
maltractat per l’actual crisi 
econòmica.

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

Carrer de l’Anselm Clavé, 2 - 25007 Lleida  ·  973 23 61 61  ·  www.cambralleida.org
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El CECELL 
guanya el set 
al pressupost

El primer equip 
disputarà el 
play-off d’ascens 
a Primera 
Nacional 
femenina de 
voleibol gràcies 
als suports 
econòmics 

 ÒSCAR
BUETAS

 LLEIDA
www.7accents.cat

El Serveto CECELL està im-
mers en la preparació de la 
fase d’ascens a Primera Naci-
onal femenina de voleibol, la 
qual es durà a terme a Múr-
cia entre el 7 i el 10 de maig. 
Però no ha estat fàcil arribar a 
la promoció. El club necessi-
tava una ajuda econòmica per 
poder afrontar els 3.000 eu-
ros que costava la inscripció, 
el viatge i l’allotjament.
El club va treballar intensa-
ment perquè empreses i fir-
mes comercials locals, així 
com les institucions, s’hi im-
pliquessin. L’objectiu era que 
les jugadores no haguessin 
d’assumir la despesa. La lluita 
i els nervis van ser constants 
per tal de complir el somni 
de les integrants del primer 
equip de l’entitat lleidatana. 
“És molt important tornar a 
aspirar a Primera Nacional fe-
menina per mèrits esportius. 
En el pressupost no estava la 
promoció d’ascens, perquè 
no ens esperàvem aquest 
èxit. Al desembre vam salvar 
la categoria. Vam jugar la fase 
d’ascens catalana i ho vam 
aconseguir. Les institucions 



DIVENDRES 1 de MAIG DE 201526

hi han respost i 
també hi hau-
rà empreses 
que ens 
ajudaran”, 
explica el 
pres ident 
del club 
i l e r d e n c , 
Antoni Blesa.
Finalment, l’en-
titat haurà d’as-
sumir 1.500 euros, la 
meitat dels 3.000 euros ini-
cials. “Aquesta quantitat sí 
que la podem assumir. Durant 
l’any hem intentat d’estalviar 
diners”, afegeix. Per exem-
ple, si un equip del club havia 
de jugar en una localitat pro-
pera a on ho havia de fer una 
altra formació, s’aprofitava el 
mateix autocar. Malgrat tot, 
no ha estat fàcil aconseguir 
els diners. “Mai és fàcil que et 
donin diners i a Espanya la llei 
del patrocini no beneficia les 
empreses”, lamenta Blesa.
Cal remuntar-se a l’any 2012 
per entendre les ganes de 
jugar. La primera decisió de 
l’actual junta directiva va ser 
la de renunciar a la Primera 
Nacional femenina per temes 
pressupostaris. A més, fa dos 
anys, l’equip va descendir a 
Segona Catalana, però amb 
l’arribada de l’entrenador 
Ruben Eritja l’equip va pujar 
a Primera Catalana i ara s’ha 
classificat per la fase d’ascens 
a Primera Nacional amb gai-
rebé les mateixes jugadores.

Conscients de la situació
A l’altra cara de la moneda 
estan les jugadores. La seva 
implicació és màxima, ja que 
són conscients de la situació 
del club. Des d’un principi, 
l’entitat va comunicar que una 
part ho assumiria ella, mentre 
que la resta ho haurien de 
posar aquells que viatgéssim, 
intentant que aquesta part no 
l’haguessin d’assumir les in-
tegrants de l’equip si hi havia 
ajudes externes. Per sort, la 
bona entesa amb el teixit em-
presarial ha permès que les 
jugadores no tinguin cap des-
pesa, “tot i que estic conven-
çut que si hagués estat neces-
sari haurien posat diners de la 
seva butxaca, perquè tenen 
molta il·lusió”, indica Antoni 
Blesa.
Així, es pot afirmar que 
aquesta ha estat una cursa a 
contrarellotge esgotadora. El 
dia 8 d’abril, el Serveto CE-
CELL havia de formalitzar la 
seva inscripció i “la decisió 
es va prendre en calent. Pos-
teriorment, tot va anar molt 
rodat, però no ha estat fàcil”.

En aquests mo-
ments, la junta 

directiva no 
pateix per-
què aques-
ta despe-
sa extra 
es lamenti 

la propera 
t e m p o r a d a 

i tampoc s’ha 
plantejat renunci-

ar a la seva plaça. “Si 
anem a Múrcia i guanyem tor-
narem a parlar amb empreses 
i institucions. En cap moment 
se’ns ha passat pel cap renun-
ciar-hi. A les noies els hagués 
costat molt entendre per què 
havíem de renunciar, sobretot 
per com ens vam merèixer el 
dret a jugar”, explica un Blesa 
amb la confiança en l’equip, 
“perquè s’estan preparant 
per guanyar i pujar. Si ho 
aconseguim, buscarem diners 
i no renunciarem abans d’in-
tentar-ho”.
Dir també que l’estabilitat 
econòmica del club és de-
terminant. En la seva quarta 
temporada al capdavant de 
l’entitat, la junta directiva ha 
aconseguit reduir el dèficit. 
“El pressupost ha de quadrar 
a zero i no es pot pretendre 
tenir beneficis”, manifesta el 
president, i puntualitza que 
la resta de les famílies que 
tenen nenes jugant a les ca-
tegories inferiors no han de 
sostenir el somni de jugar a 
Primera Nacional. “Totes les 
jugadores del CECELL, inclo-
ses les sèniors, han de pagar 
la seva quota en proporció al 
que gasten. Som amateurs 
completament. Per tant, l’as-
cens seria viable econòmica-
ment si la ciutat de Lleida i 
patrocinadors s’impliquen”. 
I a nivell esportiu, es té clar 
que l’aposta és la de comptar 
amb jugadores de Lleida per 
tal d’evitar errors del passat. 
“Es tracta de jugar amb les 
teves esportistes en la 
categoria que ens 
toca”, apunta.
 
Un gran pre-
mi esportiu
Les juga-
dores del 
Serveto CE-
CELL s’han 
guanyat per 
mèrits propis 
jugar el play-off 
d’ascens a Prime-
ra Nacional femenina. 
“La temporada es pot quali-
ficar d’increïble”, manifesta 
l’entrenador Ruben Eritja. 
L’objectiu principal d’aques-
ta campanya era la salvació a 

Primera Ca-
t a l a n a . 
“ Vo l í e m 
q u e d a r 
entre els 
vuit pri-
mers, però 

hi havia 
moltes in-

cògnites. No 
és normal clas-

sificar-se havent  as-
cendit recentment i amb gai-
rebé les mateixes jugadores”, 
puntualitza.
Una de les coses més impor-
tants pel cos tècnic és que 

el primer equip pot comptar 
amb esportistes de la pe-
drera. A diferència d’altres 
equips, les jugadores són lo-
cals, tot i les limitacions de 
Lleida pel que fa a l’escasse-
tat de clubs i que moltes juga-
dores marxen fora a estudiar. 
Així, “cada any estem a l’ex-
pectativa de què fan les noies 
i les seves decisions”, indica.
Per tant, la pedrera del club 
gaudeix d’una bona salut, en 
part perquè la directiva lluita 
perquè els tres equips forts 
d’aquesta (juvenil, cadet i in-
fantil) arribin el més lluny pos-

sible. “Estem arrossegant la 
mala gestió dels últims anys 
de l’anterior junta directiva”, 
indica Blesa. Així, ara es tre-
balla perquè totes les forma-
cions comptin amb prou ju-
gadores. “De moment, hem 
de prioritzar la quantitat i, a 
partir d’aquí, buscar la qua-
litat”, afegeix. Indicar que el 
CECELL té dos alevins, un in-
fantil escolar, dos infantils fe-
derats, dos cadets, dos juve-
nils i el sènior. En total, són 95 
jugadores i la intenció és se-
guir creixent alhora que con-
solidar les formacions ja exis-

La junta 
lluitarà per 

no renunciar 
a la plaça si 
s’ascendeix

El teixit 
empresarial 

ha donat
suport a 
l’equip



Els entrenaments 
del Serveto CE-
CELL giren entorn 
a fer un bon pa-
per en la competi-
ció. Fotos: Carlos 
Bonfill / CECELL
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Els bons resultats i 
el play-off tenen un 
preu per als clubs

El Força Lleida va estimar que el primer play-off d’ascens del primer 
equip costaria uns 30.000 euros, un import en el qual s’inclou els 

viatges i allotjament, tenint en compte llavors la possibilitat de jugar 
dos partits lluny de Lleida i els arbitratges. Per la seva part, i com ja va 
succeir la temporada passada, els jugadors del CTI Balàfia Volei han de 
posar diners per jugar el play-off a Primera Nacional masculina, en con-
cret 200 euros cadascú. A més, la classificació pel play-off li va suposar 

al Cadí un cost extra de 15.000 euros, en haver-hi d’ampliar el con-
tracte de les jugadores i viatjar dues vegades a Salamanca. Present 

en aquest sentit també està el Serveto CECELL. El president del 
club lleidatà de voleibol femení, Antoni Blesa, matisa que “els 
clubs professionals haurien de buscar-se la vida d’una manera 
diferent de la nostra. Nosaltres no podem picar a les portes 

com les entitats professionals, tot i que ells compten 
amb molts pocs jugadors lleidatans. Si ens conce-

deixen el que demanem sembla que ens facin 
un favor. Però sent realista, no sé si ens 

convé canviar per no perdre la 
nostra essència”.

tents femenines, descartant 
fer conjunts masculins perquè 
ja existeix el Balàfia Volei. “Es-
tem recuperant el que fa uns 
anys era el voleibol a Lleida, 
una ciutat puntera d’Espanya, 
tot i que abans estava més re-

partit i ara ho tenim concen-
trat aquí”, diu Eritja, un entre-
nador que li treu importància 
al fet que un home entreni un 
equip de noies. “Elles no te-
nen cap tipus de problema”, 
apunta. “Poder comptar amb 

jugadores de la pedrera és 
il·lusionant. Per mi, és més 
important que debuti una ju-
venil que no pas fer un nou 
fitxatge. És un exemple per la 
resta de jugadores del club”, 
afegeix l’entrenador.

L’hora de sorprendre  
Ha arribat el moment de plan-
tar cara i mirar a una fita de 
gran importància. “Volem llui-
tar. La diferència que tenim 
aquest any en vers els anteri-
ors és que les jugadores s’han 
sentit abrigades pel cos tècnic 
i el club en general”, diu l’en-
trenador. Aquesta és la millor 
manera de superar el gran 
handicap de l’equip, la baixa 
estatura de les integrants en 
relació a les de la resta de for-
macions. “Si juguem com ho 
hem fet en els partits impor-

tants, hi ha opcions d’acon-
seguir l’ascens, però s’ha de 
tenir en compte que estarem 
fora de casa i serà un despla-
çament llarg”, indica Ruben 
Eritja. S’ha de dir que els dos 
equips finalistes del play-off 
pugen a Primera Nacional 
femenina i, en el cas que re-
nunciessin a la plaça, el lloc 
vacant se li oferiria al següent 
equip, i així successivament. 
Per exemple, l’any passat va 
pujar de categoria el novè 
classificat.
Pel que fa als límits, Ruben 

Eritja manifesta que aquests 
existeixen. “Per començar, 
tenim el problema de l’altura 
i això ho hem de suplir amb 
intensitat defensiva i tècnica. 
El nostre límit és la Primera 
Nacional, però també s’hauria 
de veure si un cop aconseguit 
l’ascens el nostre sostre està 
en una categoria per sota. Tot 
depèn també del desgast psi-
cològic que es produeixi, fruit 
de la competició”, diu de ma-
nera realista. 
Així, el que està clar és que 
“qualsevol cosa que fem ho 
hem de viure com una família 
i que tots ens sentim orgu-
llosos del que fem bé i tam-
bé responsables del que es 
fa malament”, conclou Ble-
sa, mentre Eritja exposa que 
“durant la temporada hem 
anat guanyant premis i ara 
anem pel següent”.

Avinguda l´Exèrcit, 33 · 4ª planta , 
Porta 6 i 7  (25194) Lleida

Tel. 973  254 300
619 758 290

carretero@caiter.com
www.autocarescarretero.com

Serveis d´autocar
Carretero G.
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Lleida celebra de l’1 
al 3 de maig la 26a 
edició del certamen, 
amb 68 actuacions 
de 23 companyies, 
entre elles, quatre 
estrenes mundials i 
una coproducció 
lleidatana

Guia per 
no perdre’s 
cap estrena 
de la Fira 
de Titelles

La directora de la Fira de Titelles, l’Elisabet 
Vallvé, i el cap de programació, Oriol Ferre. 

La resta, cartells d’algunes de les novetats 
d’enguany i fotos de l’edició anterior.

Fotos: Fira de Titelles i A.V. 
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“Ding, ding, ding, good mor-
ning!”. El despertador sona. 
Mentre els ulls se m’obren, 
ja tinc la tassa de cafè amb 
llet a la mà. No puc perdre 
el temps, m’espera un gran 
cap de setmana. Arriben tres 
grans dies, i no perquè sigui 
el pont de maig i tinguem 
tres dies de festa, sinó perquè 
avui divendres comença la 
26a Fira de Titelles de Lleida. 
Són les 10.00 hores i em tro-
bo a l’Aula de Teatre 
esperant que co-
mencin les 8es 
Jornades Tèc-
niques amb la 
Master Class 
de la compa-
nyia Espejo 
Negro. “Són 
una màquina 
aquests, expli-
caran de forma 

intensiva com es manipulen 
els objectes i com se li dóna 
vida a un titella”, explica la 
directora de la Fira, l’Elisabet 
Vallvé. Seguidament em diri-
geixo cap a l’Espai PRO (a la 
plaça de l’Hort de Sta. Tere-
sa), comença la conferència 
oberta per a tots els públics 
i gratuïta “Crisi? Una resposta 
pràctica i innovadora” (12.30 
h), a càrrec de Daniel Gabar-
ró “oberta a tota la ciutada-
nia, però dirigida sobretot a 
aquelles persones innovado-
res que volen tirar endavant 
el seu projecte”, comenta el 
cap de programació, Oriol 
Ferre. Tot i que durant els tres 
dies s’han programat 68 ac-

tuacions en 26 es-
pais diferents, 

les trobades 
entre pro-
fessionals 
i progra-
m a d o r s 
són un 
dels tres 
pilars forts 

de la Fira. 
A banda de 

potenciar la 
vessant de for-

mació, un dels objec-
tius és que els programadors 
vegin tots els espectacles i 
poder així conèixer totes les 
propostes i arribar a un acord 
comercial amb les companyi-
es. “Portem tant companyies 
com programadors internaci-
onals, perquè els d’aquí pu-
guin aprendre del que es fa 
fora i a la inversa”, comenta 
Vallvé. Per aquest motiu, de 
les 23 companyies partici-
pants hi ha nou companyies 
catalanes, set de la resta de 
l’Estat i set estrangeres. 
Com hi ha tants espectacles 
per elegir, faig una petita tria, 
tot i així, la graella d’activitats 
està pensada per poder veure 
totes les propostes oferides. 
Comencem amb una produc-
ció lleidatana del Centre de 
Titelles de Lleida al Caixa-
Forum, En Patufet. Gràcies a 
l’Associació Deixa’ns signar, 
l’espectacle ha estat traduït a 
la llengua de signes catalana. 
A la tarda és el torn de Ma 
biche et mon lapin (18.30 h), 
dels francesos Collectif aïe aïe 
aïe a l’Espai Orfeó. Per prime-
ra vegada la Fira incorpora 
nous espais com el Museu de 

35.000 
persones 
visitaran 

la Fira aquest 
pont festiu
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Titelles del segle XXI 
amb l’ànima de la 

Julieta Agustí
La Fira de Teatre de Titelles  va néixer el maig de 1990, impulsada i 

organitzada pel Centre de Titelles de Lleida i patrocinada per l’Ajun-
tament de la ciutat. El seu propòsit ha estat, des d’un principi, arribar 

a ser una plataforma de mercat per a la professió titellaire, i així mateix, 
de divulgació artística, sense menysprear el valor festiu que comporta la 
presència del públic als espectacles. En aquests 26 anys, per la Fira han 
passat 500 companyies; unes 130 d’elles estrangeres, amb un total de 

més de 1000 sessions públiques.
Després de la mort de la seva impulsora, la Julieta Agustí, el juny de 

2012 ,agafa el relleu la seva filla, l’Elisabet Vallvé. Tant ella com el 
seu marit, l’Oriol Ferre, han seguit les línies mestres que va mar-

car Agustí, per la qual cosa sembla que la direcció mai hagi 
canviat de mans. Són l’única Fira de Titelles de l’Estat i des 

que el juliol de 2014 el conseller Mascarell els va citar, 
volen que se’ls reconegui i convertir el certamen 
en una fira estratègica el 2016, com ho és Fira 

Tàrrega, que compta amb el suport de la 
Generalitat.  

Lleida, el Bar Gilda, el Mercat 
del Pla o l’Espai Orfeó. No 
me la puc perdre, es tracta 
d’un dels quatre espectacles 
únics, mai vistos encara a l’Es-
tat espanyol. “Ni nosaltres 
sabem com sortirà la funció, 
serem els primers al món en 
veure-la”, comenta emocio-
nada l’Elisabet Vallvé. 
Tot seguit em dirigeixo cap a 
la plaça Esteve Cuito per ser 
testimoni d’El viatge (19.30 
h), la primera coproducció 
entre la companyia lleidatana 
Tombs Creatius Cia. d’arts de 
carrer i la Fira de Teatre de Ti-
telles. Amb aquest projecte, 
la Fira pretén ajudar i acom-
panyar la creació de producci-
ons. I per últim, em dirigeixo 
cap al Teatre de l’Escorxador 
per veure una altra estrena 
mundial, La Fugue (21.00 h), 
dels francesos Théâtre Qui Va 
Là. 
Si divendres va ser un dia 
entretingut, dissabte enca-
ra ho és més. La jornada co-
mença amb una producció 
lleidatana, Lo Carrofil (11.00 
h), de la companyia Efímer 
a la Plaça Sant Francesc, els 
diners de la qual es destina-
ran íntegrament a la Funda-
ció Esclerosi Múltiple per la 
recerca d’aquesta malaltia. 
A continuació em trasllado 
a la Plaça Paeria per ser tes-
timoni del primer espectacle 
que realitzen els txecs Teatro 
Konmo a Catalunya, El cuen-
to del viejo lobo (12.00 
h). Faig un descans 
per anar a men-
jar alguna cosa 
i a les 17.15 
hores, ben 
puntual em 
persono a la 
Sala d’Audi-
ovisual de la 
Biblioteca Pú-
blica, per veure 
una selecció dels 
curtmetratges d’ani-
mació del Festival Ani-
mac, que es va celebrar a la 
ciutat del 19 al 22 de febrer. 
Ja que em trobo a la Biblio-
teca, m’assec a veure alguns 
dels vídeos dels espectacles 
presentats a la Fira en les dar-
reres edicions, ja que la Fira 
cedeix tots els audiovisuals 
a la Biblioteca perquè siguin 
consultats per la ciutadania. 
Ara em dirigeixo al Pati de 
l’IEI amb una bossa plena 
d’aliments de llarga dura-
da que es destinarà al Banc 
d’Aliments, perquè sigui bes-
canviada per una entrada per 
l’espectacle La Femme blan-
che (17.30 h), de la compa-
nyia Magali Chouinard, que 

a més és una de les estrenes 
a Catalunya. Aquesta és una 
de les activitats solidàries que 
realitza la Fira, així com la que 
fa conjuntament amb el Banc 
de Sang, en què totes aque-
lles persones que hagin donat 
sang durant el mes d’abril, 
rebran un val de descompte 
del 15% en la compra d’una 
entrada de la Fira de Titelles.
A continuació duc el meu 
pas cap al Teatre de l’Escor-
xador per veure una altra de 
les estrenes a Catalunya. Es 
tracta de Dans l’atelier (18.00 
h) de la companyia belga Tof 
Théâtre. Sortim d’un espec-
tacle per a joves per endins-
ar-nos en un per adults, Desde 
el Azul (20.00 h) de la peruana 
Ines Pasic, estrena també a 
l’Estat espanyol al Teatre 
Julieta Agustí. Faig 
unes quantes fo-
tos i és que vull 
participar en 
el concurs  
de foto-
g r a f i a 
digital 
q u e 
o r -
g a -
nit-
z a 
l a 

Fira. I per últim, acomiadem 
el dia al Cafè del Teatre amb 
Mrs. Brownie  (23.30 h), una 
estrena absoluta de la com-
panyia catalana Teatre Nu, 
que compta amb la participa-
ció de l’actriu i cantant Laura 
Guiteras, que posarà la veu 
i la música de l’espectacle 
acompanyada del músic Abel 
Boquera.
I arriba diumenge. Comen-
cem amb un espectacle dirigit 
a nadons d’entre 6 mesos i 2 
anys. No tinc cap nadó entre 
els meus braços, però només 
saber com es desenvolupa 
un espectacle per a gent tan 

El 2016 
aspiren a 

convertir-se 
en una fira 
estratègica
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menuda, em produeix curio-
sitat. Així que em dirigeixo al 
claustre de la Biblioteca per 
veure Chíos. Poesía sensorial 
para bebés (11.15 h), de la 
companyia Teatro Semente. 
A les 12.00 h canvio l’escenari 
infantil per un de familiar amb 
la representació de Rats!, dels 
lleidatans Campi Qui Pugui 
Produccions, a la plaça Esteve 
Cuito. Aquests van ser l’única 
companyia que va participar 
en el Fremantle Street Arts 
Festival d’Austràlia. Arriba-
da la nit, no puc fer més que 
acomiadar la Fira de Titelles 
amb un gran espectacle. El 
Cafè del Teatre acollirà a les 
22.00 h la nit de premis, on 
s’entregarà per primera vega-
da el Premi Drac d’Or Julieta 
Agustí al millor espectacle de 
la Fira. El guardó porta el nom 
de la seva impulsora com a re-
coneixement i agraïment a la 
seva tasca. 
No us ho havia dit encara, 
però a banda de la 26a Fira 
de Teatre de Titelles, se ce-
lebra també la 15a Fira del 
Llibre de les Arts Escèniques 
a la plaça de l’Hort de Sta. 
Teresa, juntament amb la 12a 
Fira d’Artesans de Titelles i 
la 2a Fira d’Artesans Famili-
ars, presents a la plaça de la 
Catedral. No us perdeu cap 
espectacle, perquè la Fira de 
Titelles és l’única de l’Estat 
dedicada a aquest àmbit i no 
trigueu gaire a ocupar un lloc, 
perquè s’espera rebre més de 
35.000 espectadors. 
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Precarietat és     
explotació
Treball i salaris dignes
+ protecció social
Enguany celebrem la Diada del 
Primer de Maig enmig d’una mu·
nió de veus que ens volen fer creu·
re que la crisi econòmica i finance·
ra que hem patit principalment els 
treballadors i les treballadores ja 
és cosa del passat. 
Sota una cortina de xifres macro·
econòmiques ens volen amagar 
la realitat de milions de persones 
que estan a l’atur. Ens volen ama·
gar que de les més de 29.000 
persones aturades  a  les Terres 
de Lleida la meitat fa més de dos 
anys que no troben feina i gairebé 
12.000 no reben cap prestació. 
Ens volen fer oblidar que no es 
veu reflectit en els nostres salaris 
rebaixats aquesta millora teòri·
ca de l’economia del país. Que 
cada dia centenars de famílies han 
d’afrontar desnonaments perquè 

no poden pagar les quotes de la 
seva hipoteca i a la vegada do·
nar de menjar als seus fills. Que 
han convertit la precarietat de les 
condicions laborals en un signe de 
modernitat quan no és una altra 
cosa que explotació. Que milers 
de joves perfectament qualificats 
han de creuar la frontera del seu 
país per trobar a l’estranger les 
oportunitats i el futur que aquí el 
mercat del treball els nega. Que 
les desigualtats de gènere i la 
bretxa salarial cada cop són més 
grans.
Aquesta és la situació real i en 
sabem les causes. Coneixem els 
responsables que han fet possible 
un dels retrocessos més brutals 
que hem patit el treballadors i les 
treballadores d’aquest país. Són 
els responsables d’impulsar refor·
mes laborals contra la classe tre·
balladora per generar un profund 
desequilibri en favor del poder 
dels empresaris i en detriment de 
la qualitat en la contractació, dels 
salaris dignes, de la negociació col·
lectiva i del drets socials.
Però també convoquem aquest 
Primer de Maig enmig d’una 
ofensiva brutal contra el sindica·
lisme per intentar limitar la nostra 

capacitat de reivindicació. La cri·
minalització dels sindicalistes per 
la seva participació activa en les 
convocatòries de vaga posa en 
evidència que han fixat el dret de 
vaga com un objectiu a batre per 
intentar arrabassar·nos una de les 
nostres principals eines de lluita 
en defensa dels nostres interessos 
legítims.
El  Primer de Maig, Dia Internaci·
onal del Treball, volem denunciar i 
expressar la nostra solidaritat amb 
la situació d’explotació i persecu·
ció sindical que viuen molts tre·
balladors i treballadores del món 
fruit de l’avenç d’una globalització 
sense regles ni drets i ens unim al 
sindicalisme europeu per dir NO 
al TTIP (Acord Transatlàntic de Co·
merç i Inversió), que vol donar via 
lliure a les multinacionals davant 
les lleis dels estats que protegei·
xen els drets laborals, mediambi·
entals i de consum.
Per aquests motius el Primer de 
Maig de 2015 ha d’esdevenir un 
enorme clam de denúncia con·
tra la situació d’injustícia que s’ha 
instal·lat en les relacions laborals i 
per què s’aturi la destrucció d’ocu·
pació i se’n creï  de qualitat , és a 
dir, amb drets i uns salaris dignes.

Un clam en contra de la situació 
terminal de l’empresa Indox. No 
és de rebut  que una de les poques 
empreses multinacionals del terri·
tori, amb producte, mercat i plan·
tilla qualificada pugui anar·se’n en 
orris per manca de finançament, ja 
sigui públic o privat. Ens oposem 
radicalment a la resignació i a la 
desertització industrial del nostre 
territori. I li demanem al Govern 
de la Generalitat de Catalunya 
que entomi les seves responsabi·
litats al respecte, amb la intensitat 
i decisió necessàries per evitar·ho.
Un clam contra les retallades i les 
privatitzacions dels serveis públics, 
de rebuig al Consorci Sanitari que 
volen imposar a Lleida, malgrat 
l’oposició ferma d’un gran nom·
bre de ciutadans i ciutadanes i 
d’organitzacions sindicals, socials i 
politiques i que no és res més que 
un pas més cap a la privatització 
de la sanitat catalana i cap a des·
mantellament de l’Estat del Ben·
estar. Un clam per exigir que la co·
bertura social arribi a tothom qui 
pateix aquesta crisi i que els drets 
de ciutadania no es vegin amena·
çats per interessos econòmics.
Però també hem de convertir 
aquest Primer de Maig en un crit 

contra la Llei de Seguretat Pública, 
l’anomenada llei mordassa, que 
pretén limitar la capacitat de la 
societat de manifestar·se, reivin·
dicar els seus drets i plantar cara 
als poderosos per donar pas a una 
ciutadania resignada i atemorida 
que no lluita pel que és seu. En 
l’exigència que es posi en marxa 
ja la Renda Garantida de Ciuta·
dania perquè les persones sense 
recursos econòmics no caiguin en 
la pobresa i l’exclusió social. En la 
reivindicació d’un canvi de políti·
ques que prioritzin les persones i 
la defensa de l’Estat del Benestar 
enfront dels interessos econòmics.
Per tot això CCOO i UGT de les 
Terres de Lleida us emplacem 
a què aquest Primer de Maig a 
Tàrrega, demostrem que el movi·
ment obrer, les organitzacions sin·
dicals i el conjunt  dels treballadors 
i les treballadores no estem dispo·
sats a fer un pas enrere en la de·
fensa dels nostres drets. I que no 
retrocedirem en la nostra lluita per 
la justícia social, ni abandonarem 
el combat per una societat millor.
Visca el Primer de Maig!
Visca la Classe Treballadora!

UGT·TERRES DE LLEIDA
I CCOO LLEIDA

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Primer de Maig, però per la cua
Sóc lent, dels que necessita 
uns quants mesos per reflexi·
onar sobre els fets que tenen 
lloc al meu voltant, però pas·
sats aquests mesos, o fins i tot 
un any, com és l’assumpte que 
ens ocupa ara, arribo a la con·
clusió que menys de 1.000 per·
sones per a un Primer de Maig 
és un fracàs. Diguem les coses 
tal com són, amb transparència, 
amb la veritat per davant. Se·
gons els sindicats, l’any passat 
es van manifestar unes 1.500 
persones. No pas. Van ser 700 
o 800, com a molt. No és bo 
enganyar. Una cosa és que ho 
faci el govern; l’altra, que ho 

facin els sindicats. L’única ma·
nera d’assumir un fracàs és, en 
primer terme, reconèixer·lo per, 
en segon terme, millorar·ne el 
plantejament de cara a futures 
manifestacions. Un cop més, 
segur, l’exageració i la mentida 
prevaldrà per damunt de l’ob·
jectivitat i la realitat.
Que ningú no hi vulgui llegir 
cap crítica envers el sindicalis·
me en aquesta opinió. Espanya 
no és un país democràticament 
consolidat. I això es nota en el 
cas dels sindicats. A diferència 
d’altres potències europees, 
amb una tradició sindicalista 
molt més arrelada que aquí, Es·

panya disposa de poc més de 
trenta anys de democràcia a les 
espatlles, la qual cosa explica 
per què ens trobem a les be·
ceroles en alguns aspectes tan 
purament democràtics. De fet, 
aquí no és obligatori afiliar·se a 
un sindicat, a diferència d’altres 
països amb democràcies plena·
ment formades en què els sindi·
cats s’autofinancen a través dels 
seus afiliats. Això comporta, en·
tre d’altres, la feblesa sindica·
lista de la qual som testimonis 
cada Primer de Maig.
Que el sindicalisme resulta ne·
cessari, imprescindible fins i tot, 
però quan és fort, queda fora 

de cap mena de dubte; només 
cal recordar aquell llunyà episo·
di entre els miners anglesos i la 
traspassada Margaret Tatcher. 
Per què quan un actor català o 
espanyol viatja fins a Hollywood 
per rodar una pel·lícula ha d’afi·
liar·se al seu sindicats d’actors 
i, per tant, pagar la pertinent 
quota? Simplement, estan obli·
gats a fer·ho. Així, doncs, men·
tre entre tots no fem un sindica·
lisme fort, no subvencionat pel 
govern i, en el fons, més proper 
a la seva raó de ser, cada Primer 
de Maig continuarà estant a la 
cua del mes d’abril en lloc del 
capdavant de maig.
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la teva 
opinió és 

important

Manifest del
Primer de Maig de 
la CGT de Lleida
El Primer de maig és un dia de 
mobilització i lluita per la clas-
se obrera a nivell internacional. 
A Lleida, com cada any, sortim 
al carrer per trobar-nos les di-
ferents organitzacions políti-
ques i socials amb consciència 
de classe, que ens coincidim 
en les lluites amb les quals de-
nunciem els continus atacs i la 
violència estructural a la qual 
estem sotmesos i sotmeses. El 
Primer de maig no és un dia de 
celebracions, la classe obrera 
no té massa que celebrar més 
enllà de la lluita que compar-
tim dia a dia en els nostres 
respectius espais de rebel·lia.
Per a nosaltres cada dia és 1 
de maig. Tots i cadascun dels 

dies de l’any són dies per la 
lluita, per a l’organització, per 
a la pràctica del suport mutu, 
per treballar en la defensa 
dels dts de la nostra classe, 
i per a fer camí vers la revo-
lució social i la construcció 
d’una societat horitzontal, au-
togestionària i antipatriarcal.
Som conscients, perquè la pa-
tim en primera persona, que 
encara estem immerses en un 
procés d’espoli i saqueig que, 
sota l’excusa de crisi econòmi-
ca, ha permès continuar desen-
volupant continues agressions 
vers les classes populars, ar-
ravatant drets i augmentant la 
repressió, la precarietat i l’ex-
clusió, fins a límits difícilment 
suportables per gaire temps 
més. Una violència orquestrada 
pels poders econòmics i apli-
cada pels poders polítics, que 
es manifesta amb retallades de 

drets socials, laborals i jurídics, 
amb l’apropiació de béns i re-
cursos públics per part d’inte-
ressos privats i amb la repressió 
i l’assetjament de qualsevol in-
tent de resistència i dissidència.
Al nostre territori tenim exem-
ples que així ho demostren en 
diferents àmbits de la vida, 
com són: l’intent de cons-
trucció d’una presa per part 
d’Endesa al Congost de Mont-
rebei, amb les repercussions 
paisatgístiques i ecològiques 
que suposa; els cruels desno-
naments per part d’entitats fi-
nanceres enriquides per la crisi, 
amb la resistència frontal de la 
PAH; la criminalització del jo-
vent rebel i combatiu del Casal 
Popular per voler crear espais 
de cultura i lluita autogestio-
nats, amb cinc judicis i un total 
de nou persones implicades; 
la persecució a tres joves per 
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Lleida, excel·lència i empenta comercial

Els Premis de Comerç 
Ciutat de Lleida han tornat a posar 
de manifest l’excel·lència i l’em-
penta d’aquest sector, que és un 
gran puntal de la nostra economia, 
motor d’ocupació i un element fo-
namental de projecció exterior. La 
força del comerç de Lleida és fruit 
de la dedicació i de l’aposta dels 
seus professionals i empresaris per 
la qualitat, per la innovació, per la 
diferenciació, per la formació i tam-
bé per la solidesa de les seves asso-
ciacions.
En la tercera edició del Premis, que 
han tingut com a escenari la Seu 
Vella, la Paeria ha volgut distingir 
les set entitats de comerciants amb 
què compta la ciutat, en reconeixe-
ment a la seva tasca per potenciar 
i fer evolucionar el comerç mante-
nint la proximitat als clients i la seva 
estreta vinculació a cada barri però 
amb visió de ciutat. L’Eix Comerci-

al, la Zona Alta i les associacions de 
Pardinyes, Balàfia, Bordeta, Cap-
pont i el Centre Històric han rebut 
l’homenatge que mereixen. 
Lleida s’enorgulleix del seu comerç, 
de l’esforç que els seus professio-
nals realitzen per progressar, atents 
a les noves necessitats dels consu-
midors, i de la sensibilitat de la so-
cietat actual. Per això els Premis de 
Comerç reconeixen iniciatives en el 
camp de la promoció i dinamització 
comercial, els avenços tecnològics, 
els programes de responsabilitat 
social o els conceptes comercials in-
novadors. Però els guardons també 
tenen molt present el caliu personal 
únic que ofereix el comerç, la im-
portància de la proximitat i el llegat 
humà i el pòsit històric que va unit 
a determinades botigues. En aquest 
sentit, els Premis distingeixen el mi-
llor comerç de barri, el relleu gene-
racional i un dels tresors del nostre 

patrimoni comercial, els establi-
ments històrics, aquells que sumen 
més de 50 anys de trajectòria.     
Tot Lleida és un gran centre comer-
cial a cel obert per a un àmbit de re-
ferència que arriba a entre 300.000 
i 400.000 persones, inclosa la Franja 
i comarques de Tarragona i de Bar-
celona, més enllà dels límits de la 
província. La imatge de Lleida està 
unida, indefectiblement, a la del seu 
comerç. Les vendes al detall repre-
senten el segon sector amb més 
pes econòmic en la nostra capital, 
amb un 11’6 per cent.
El comerç és un dels principals in-
dicadors de l’estat real de l’econo-
mia. Les primeres dades del 2015 
conviden a l’optimisme perquè con-
firmen una certa recuperació del 
consum. A Catalunya, les vendes 
al detall van augmentar al febrer 
un 3’3 per cent en relació al mateix 
mes de 2014, segons l’Institut Na-

cional d’Estadística (INE). En el ma-
teix sentit, Comertia –l’associació 
catalana de cadenes d’empreses 
familiars de vendes al detall, de la 
que formen part firmes lleidatanes- 
assenyala que els seus afiliats van 
registrar, al març, un increment in-
teranual de vendes del 6’1 per cent, 
l’augment més alt del darrer any. És 
evident que no podem donar la crisi 
per acabada, però aquests resultats 
posen de manifest que hi ha més 
confiança en la societat i que l’eco-
nomia familiar dels consumidors va 
millorant. 
Lleida té un comerç fort i amb iden-
titat. La Paeria i el comerç de Llei-
da hem de continuar treballant de 
forma conjunta per fer-lo encara 
més potent. Tenim una gran cultura 
comercial i, d’acord amb la filosofia 
dels premis que acabem de lliurar, 
hem de mantenir la seva essència i 
fer-la evolucionar.

Àngel 
Ros

Alcalde de Lleida

lluitar pels drets i la dignitat de 
les persones preses; l’intent de 
privatització de la sanitat públi-
ca per part del govern de CiU 
amb l’oposició exemplar de la 
Marea Blanca, o els diferents 
processos de privatització de 
serveis públics municipals en-
gegats per la Paeria en bene-
fici dels interessos privats, tal 
com ha denunciat reiterada-
ment l’Assemblea en Defensa 
dels Serveis Públics (ADSP).
A nivell sindical, la lluita contra 
l’assetjament laboral dels com-
panys i companyes de l’empre-
sa ATENTO, i altres empreses 
subcontractades i falsos autò-
noms de Telefònica, suportant 
unes condicions laborals i una 
pressió psicològica propera a 
l’esclavatge. La defensa dels 
llocs de feina i la qualitat del 
servei dels treballadors i tre-
balladores de Correus. O la 

lluita contra la degradació de 
les condicions laborals i psi-
cològiques en l’empresa de 
serveis Agroxarxa, d’Unió de 
Pagesos. Son exemples de 
dignitat i lluita contra aquesta 
violència i aquestes agressions.
No estem aquí per a col·laborar 
amb el poder ni per plantejar 
una reforma ètica del capitalis-
me, estem per combatre’l i per 
assajar noves formes de relaci-
ons laborals i humanes que su-
perin aquest estat de misèria.
Benvingudes totes les que 
sumem revolta, les de sem-
pre, per continuar dient no, 
per continuar desobeint, per 
demostrar un any més que 
som i serem ingovernables.
Som i serem ingovernables. 
No ens deixarem domesticar!!!
Visca la terra i visca la classe 
treballadora!!!

CGT DE LLEIDA
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Elogi del paper
Elogi del paper és un bon 
assaig publicat per Ro-
berto Casati a l’edito-
rial Ariel. És un llibre 
molt amè redactat per 
fer divulgació, on l’au-
tor, un filòsof italià que 
treballa des de fa temps a 
París en un entorn d’alt nivell 
cultural, explica les seves ra-
ons per defensar el format de 
publicació tradicional respec-
te a les noves tecnologies. El 
motiu principal que defensa 
l’assaig és la de la concentra-
ció que facilita el costum de 
la lectura tradicional. Quan 
un aprèn des de petit a aga-
far un bon llibre, a trobar un 
lloc còmode per dedicar-li un 
temps, i anar passant pàgines 
concentrat en la seva lectura 
descobreix, i entén, la passió 
que suscita tot el que envolta 
la màgia de la bona literatura. 
Per entendre en profunditat 
els arguments, els personat-
ges i el vocabulari, cal estar 
concentrat. Molt més encara 
quan es tracta d’un assaig 
d’un tema complex en el qual 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

cal seguir amb atenció una 
argumentació desconeguda.  
Això és un bon hàbit que cal 
exercitar, i està ben allunyat 
de la lectura ràpida feta en 
tabletes digitals i ordinadors 
on està sobradament demos-
trat que els seus lectors no 
arriben sovint al final de les 
pàgines. S’ha comprovat que 
en els entorns digitals es fan  
lectures superficials, i tot i així 
es comparteixen a les xarxes 
o es clica sobre “M’agrada” 
sense saber què explica el fi-
nal del text, amb el risc que 
això comporta. D’això en són 
molt conscients els diaris digi-
tals que saben que la majoria 
dels seus lectors no arribaran 

al final de les seves cròniques 
ni de les columnes, doncs els 
seus lectors es quedaran amb 
el titular i sovint no passaran 
del primer paràgraf.
La lectura tradicional és més 
pausada, més reflexiva i re-
quereix més atenció que la 
ràpida lectura que promou la 
xarxa on l’important és llegir 
sobre moltes coses en poc 
temps, per procurar saber 
què diuen tots els seguidors, 
facilitant i promovent els mis-
satges molt visuals i curts, 
dificultant aprofundir en els 
seus arguments. Ja hi ha au-
tors que s´han negat que els 
seus llibres siguin publicats 
en format digital, per exem-
ple en Kundera, doncs ell 
argumenta que la seva obra 
està pensada per ser llegida 
amb atenció, seguint la seva 
rima i ritme, i que a ell el que 
li preocupa és que el seu lec-
tor pugui entendre i abordar 
el seu text amb la profunditat 
i sentit que ha estat escrita, 
no amb la futilitat que mar-
quen ara certes lectures. Un 

bon text periodístic té molt 
més que un bon titular, doncs 
hi ha un treball de recerca i 
reflexió que marca les dife-
rències entre els bons pro-
fessionals, com sobradament 
ens demostra cada setmana 
7accents que es pot aconse-
guir.
L’èxit per fomentar la lectu-
ra és créixer en una família 
lectora i a l’escola, doncs és 
allà on es pot aprendre a fer-
ho. Ara l’esforç i la capacitat 
comprensiva no són valors 
de moda. Una cosa és que 
el llibre en format tradicio-
nal corri el risc comercial de 
desaparèixer i una altra cosa 
molt diferent és que sigui ob-
solet des d’un punt de vista 
cognitiu i docent. Clarament 
no ho és. Fer moltes coses a 
la vegada és el que ens per-
meten les noves tecnologies, 
però impedeixen aprendre i 
entendre les coses en profun-
ditat, doncs no hi ha dreceres 
per aprendre més ràpid. Cal 
aprendre a pensar i dedicar-hi 
temps.

 “Hi ha autors
que es neguen 
a publicar els 
seus llibres en 
format digital”

Laura Cortés
Remenat de bolets
@LauraCortesM
lauracortes@gmail.com

D’estrena
Fa uns quants anys que em 
dedico a escriure (no es-
pecificaré quants per-
què quan comences a 
comptar per desenes te 
n’adones que ja no ets tan 
jove com pensaves), però 
aquesta és la primera vega-
da que ho faig oficialment en 
primera persona. Vaig accep-
tar la proposta com un rep-
te i fa dies que rumio sobre 
què dir en aquesta estrena. 
Primer vaig pensar en temes 
que volia denunciar (això fan 
els “opinadors”, no?). Des-
prés de la mort d’un pro-
fessor lleidatà a mans d’un 

alumne en un institut de Bar-
celona, volia mostrar el meu 
rebuig a la difusió d’imatges i 
dades personals de persones 
que han perdut la vida de 
manera tràgica. Després vaig 
pensar que podia escriure 
sobre com d’incomprensible 
trobo el menyspreu de cer-
tes persones a idiomes com 
el català, l’euskera o el gallec 
(entre d’altres), arran de la 
polèmica roda de premsa de 
l’entrenador de l’Eibar des-
prés d’un partit a Almeria. 
Però sabeu què? Prefereixo 
aprofitar el meu primer es-
crit per parlar-vos d’aquelles 

persones que et marquen, 
aquelles persones que co-
neixes un dia, per casualitat, 
de manera inesperada, i que, 
tot i que en aquell moment 
no n’ets conscient, passaran 
automàticament a formar 
part indispensable de tu. 
Des que sóc a Lleida (no us 
he dit que sóc camaca? No 
m’ho tingueu en compte...) 
m’ha passat quatre vegades. 
Com? Doncs no ho sé; sim-
plement passa. Però potser 
una de les maneres d’acon-
seguir-ho és fent cas al que 
em va dir ara fa uns dies el 
gran Antonio de la Torre 

(que em va fer plorar de riu-
re) després d’una entrevista 
que li vaig fer amb motiu del 
Premi d’Honor que li atorga-
ven a la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà. Em va dir 
que feia un temps s’havia 
proposat veure tothom qui 
coneixia com un amic poten-
cial. El resultat? Segurament 
us endureu alguna decepció, 
però en la majoria dels casos 
fareu grans descobriments 
(em va assegurar) i potser, 
fins i tot, us topareu amb al-
guna d’aquestes persones 
que ja no podreu deixar mar-
xar. Sort.
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L’art i els iogurts tenen preu                                                                                                                                             
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Sandra Román
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Districte Mercat del Pla
Només el seu nom em trans-
porta a una de les trilogies més 
conegudes: Els jocs de la fam. 
Tanmateix, el districte del car-
rer Cavallers queda molt lluny 
de poder ser El Capitoli. El bar-
ri del Centre Històric ha “cele-
brat” el primer any d’una de les 
transformacions socioculturals 
aparentment més importants 
dels últims anys. Una reconver-
sió que volia millorar la zona per 

tal  que aquesta fos més transi-
tada per tots els lleidatans i així 
aconseguir pal·liar un proble-
ma que feia anys que persistia: 
l’exclusió social.  La mesura en 
qüestió va ser la remodelació de 
l’antic Mercat del Pla, on es fica-
rien diverses outlets de roba de 
marca, amb moda molt alterna-
tiva, sí, molt “guai” també, però 
que només es permeten poques 
persones, i òbviament, la que no 

poden comprar els veïns de la 
zona, que amb prou feines tenen 
diners per pagar la llum. Contra-
dictori, dirien molts. A més, es 
farien activitats culturals, com 
per exemple festes modernetes 
on poder prendre els gintònics 
més exòtics plens de verdures 
i altres històries mentre es pot 
escoltar un concert  acompanyat 
d’una guitarreta.  Està clar que 
parlem d’activitats obertes a tot-

hom i, en especial, als veïns, qui, 
lluny de participar, s’ho miraven 
des de fora. I ara em pregunto: 
era aquesta la solució? Potser la 
inversió de milers d’euros po-
dria haver estat la un alberg per 
a persones sense sostre, potser 
la d’un menjador social, potser... 
Clar, no, ho oblidava, no sigui 
que això provoqui un efecte cri-
da en els mesos d’estiu, quan 
els temporers arriben.

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
L’art és un concepte que en-
globa totes les creacions fetes 
per expressar una visió sensi-
ble del món, real o imaginari. 
Mitjançant recursos plàstics, 
lingüístics o sonors, l’art per-
met expressar idees, emoci-
ons, percepcions i sensacions. 
Nosaltres dediquem aquesta 
setmana a totes aquelles per-
sones que somien en ser artis-
tes i veuen el carrer com una 
via per donar-se a conèixer 
(alguns, més tímids, preferim 
la dutxa). El carrer es conver-
teix en un espai d’art, però, 
per desgràcia, un art il·legal. 
Un art que necessita permís 
perquè resulta que ocupa un 

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

trosset de via pública. Neces-
sitarem permís algun dia per 
tirar-nos un pet? (potser és 
contaminació il·legal...). Amb 
això, és normal que mentre 
demanem fer una foto a un 
“artista” del carrer ens per-
segueixi violí en mà (era un 
artista violinista) perquè no 
vol sortir en cap mitjà. Sí. Ens 
va seguir, fins i tot ens va de-
manar el DNI com si fóssim 
lladres. Volen ser anònims. 
Tenen por. Més de la que vam 
passar nosaltres amb “el del 
violí”. Però resulta graciós 
quan davant d’aquests artis-
tes només diem un “oh, que 
bonic!” i, en canvi, a aquells 

que 
fan top 
manta els marginem. Però 
heu de ser conscients que 
ambdós, en veure un cotxe 
de policia, sortiran corrents 
(violí en mà o no) i seran san-

cionats per co-
metre una infracció 
“lleu” (entre 30 i 1.500 euros 
aproximadament, no sembla 
tant lleu per segons quines 
butxaques). L’art té un preu, 
és normal (els iogurts tam-

bé el tenen). 
Però aques-
ta gent que 
alegra els 
carrers de 
la ciutat, 
que ens 
fan som-

riure, molts 
cops no te-

nen diners per 
poder menjar-se 

el iogurt. Ens agra-
da el iogurt, ens agrada 

l’art. I per aquells que aparei-
xen a les nostres fotografies, 
l’art i el carrer són els seus 
únics aliments. Perquè no els 
deixem menjar?

No podem parlar d’art sense dir que a 
7accents són tots uns artistes (con-

tinuem fent la pilota per si algun dia 
ens contracten)



      Els Catarres, Lax’n’Busto, Marlango i 
Mishima, plats forts de la Festa Major
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POLÍTICA

El Comú denuncia 
un possible delicte 
mediomabiental

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’agrupació d’electors del 
Comú ha posat en coneixe-
ment del Servei de Protec-
ció de la Natura (Seprona) 
de la Guàrdia Civil un pos-
sible delicte medioambien-
tal. Denuncien l’existència, 
a l’exterior de dependènci-
es de la brigada municipal 
de Lleida, d’unes canona-
des que podrien ser de fi-
brociment, un material si-
milar a la uralita, que conté 
amiant i és una substància 
cancerígena. El col·lectiu 
assenyala que el material 
està apilat sense l’adequat 
confinament, amb possible 
afectació o risc per a la salut 
de les persones i/o la quali-
tat del sòl i de les aigües. 
“Tenim sospites fundades, 
i volem que s’investiguin, 
que el personal de la briga-
da municipal ha manipulat 
aquestes canonades sense  
protecció”, van exposar. 
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Es manté el piromusical estrenat a les Festes del setembre, es recupera el recorregut de 
les piragües al Riu Segre i canvia la ubicació de les firetes a la zona de Copa d’Or

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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La Festa Major de Lleida, que 
tindrà lloc del 7 a l’11 de maig, 
escalfa motors amb centenars 
d’activitats culturals, esporti-
ves, familiars i lúdiques abans, 
durant i després de la festa i 
desenes actuacions musicals. 
Els Catarres, Mishima, Mar-
lango, Lax’n’Busto, Mala Ro-
dríguez, Annie B Sweet, Cycle 
o Joan Manuel Serrat encap-
çalen la programació musical 
de les revetlles. Els músics 
lleidatans tornen a ocupar 
bona part del cartell musical 
amb les actuacions d’Spring 
Riot, Foo, Wednesday Lips, 
Pull My Strings o Mister Jo-
nes, entre d’altres. Una de 
les novetats d’enguany és el 
canvi d’ubicació de les firetes, 
que se situaran a la zona d’ex-
pansió de Copa d’Or. “Les fi-
retes segueixen la tradició de 
marcar l’evolució urbanística 
de la ciutat, també ara”, ha 
explicat l’alcalde. D’altra ban-
da, l’entorn de la nova ubica-
ció de les firetes disposa de 
prop de 1.800 places d’apar-
cament per als vehicles que 
es desplacin a la zona firal.
En matèria esportiva, una de 
les novetats d’enguany és 
que la ciutadania podrà tor-
nar a gaudir de les piragües 
al riu Segre, que recorreran 
el riu fins al pont Vell, un fet 
que és possible per l’aug-

ment de cabal del riu al seu 
pas per Lleida. Una altra de 
les novetats és que la Milla 
Urbana, que tindrà lloc el 16 
de maig, serà a l’Arborètum. 
Els elements de cultura po-
pular tornaran a ser protago-
nistes de la festa, prenent els 
carrers en la tronada i  la sorti-
da del pregó amb l’arrencada 
del seguici popular. La tinent 
d’alcalde i regidora de Cultu-
ra, Montse Parra, va detallar 
els diferents actes de la Festa 
Major: sardanes, havaneres, 
la batalla de les flors, la gran 
nit de foc, el castell de focs, 
esbarts i dansa catalana, la 
diada castellera, l’ofici a Sant 

Imatge promocio-
nal dels Catarres, 
un dels caps de 
cartell de la Festa 
Major de maig. 
Foto: Els Catarres 

Anastasi i el dia de la festivitat 
del patró, amb una nova edi-
ció de les matinals del seguici, 
una activitat que compta amb 
una gran acollida entre la ciu-
tadania. La Gran Diada Cas-
tellera tindrà lloc diumenge 

10 de maig a la plaça Paeria 
i comptarà amb l’actuació de 
la Colla Vella Xiquets de Valls i 
els Castellers de Sabadell.
El piromusical torna a repetir 
ubicació a la passarel·la del 
Liceu Escolar després de la 
bona acollida ciutadana que 
va aconseguir la passada edi-
ció. Cal recordar també que 
tots els equipaments culturals 
i museístics de la ciutat ce-
lebraran jornades de portes 
obertes. 
El paer en cap ha anunciat 
que el pregoner de la Festa 
Major de Maig 2015 serà l’ar-
quitecte lleidatà Ramon Maria 
Puig.

SOCIETAT

Detinguts dos homes 
per robar material
fèrric a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els Mossos van detenir a 
Lleida dos homes de 27 i 29 
anys, com a presumptes au-
tors de dos robatoris amb 
força en dues casetes de 
tensió elèctrica a Balàfia.

24·4

27·4

DIVENDRES 1 de MAIG DE 201536

SOCIETAT

Marea Blanca recull 11.439 

 REDACCIÓ
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La Marea Blanca ha registrat 
11.311 al·legacions als esta-
tuts del Consorci que, jun-
tament amb les registrades 
a altres territoris, sumen un 
total d’11.439. Així conclou 
la campanya que va engegar 
el col·lectiu vint dies enrere, 

poc després de l’inici del trà-
mit d’informació pública dels 
estatuts del Consorci.
Les al·legacions demanen 
la retirada del Consorci ba-
sant-se “en l’amenaça que 
suposa pel dret fonamental a 
la salut el fet que el Consorci 
es regeixi pel dret privat i en 
la manca de participació ciu-
tadana en aquest intent de 
canvi del model sanitari”.
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al·legacions en contra el Consorci Sanitari 

SOCIETAT

La UdL ofereix 57 cursos aquest estiu 

 REDACCIÓ
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Les xarxes socials, la indústria 
de l’oli d’oliva i la comunica-
ció entre família i escola són 
algunes de les temàtiques 
dels 57 cursos d’estiu que 
ofereix la Universitat de Llei-
da en deu municipis de les 
comarques de Ponent del 29 

de juny al 24 de juliol. Bala-
guer i Ós de Balaguer s’afe-
geixen a les seus habituals 
amb activitats sobre història 
medieval. La capital del Se-
grià continuen aglutinant la 
major part del programa. 
El període de matrícula co-
mença el dia 5 de maig i, fins 
al 19 de juny, hi ha descomp-
tes que oscil·len entre el 10 i 
el 30%.

28·4

en una desena de seus amb descomptes 
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SOCIETAT

               Detingut per 
circular sense ITV i 
amb les matrícules 
manipulades

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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Els Mossos van detenir, el 
passat dia 22, un veí de 
Lleida, de 65 anys, com a 
presumpte autor d’un delic-
te de falsificacions de docu-
ment públic. Va ser detectat 
en un control de velocitat 
a l’N-240 quan circulava a 
144 km/h en un tram limitat 
a 90 km/h. Anava sense ITV 
i les plaques de les matrícu-
les no coincidien.

27·4
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               Una polsera 
amb codi QR 
amplia el servei de 
teleassistència 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida amplia el servei de 
teleassistència amb un no-
vedós sistema. Es tracta 
d’una polsera que, mitjan-
çant tecnologia codi QR, 
facilita que els usuaris que 
tinguin un incident fora 
del seu domicili puguin 
ser identificats per qual-
sevol ciutadà que porti un 
smartphone i posar-los en 
contacte amb la família.

POLÍTICA

       Camps s’acomiada de la Paeria 
cridant a “desterrar actituds sectàries”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’extinent d’alcalde de la Pa-
eria, Marta Camps, es va aco-
miadar divendres passat com 
a regidora del PSC amb un 
discurs al Ple sense esments 
directes al seu conflicte amb 
l’alcalde, Àngel Ros, però sí 
amb apel·lacions a l’hones-
tedat en política, a governar 
amb “coherència i veritable 
transparència” i a “desterrar 

actituds i formes sectàries”. 
“Sempre és possible matar 
el drac i viure en una societat 
sense vassallatges”, va as-
segurar Camps fent un símil 
amb la Diada de Sant Jordi.
Deixant de banda la darrera 
escomesa de Camps al seu 
drac particular, l’últim Ple de 
la legislatura va tenir poc de-
bat entre l’equip de govern 
i els grups de l’oposició. Les 
discrepàncies es van reiterar 
al voltant de l’estudi sobre 
el canvi de gestió de l’Em-

presa Municipal d’Urbanisme 
(EMU), un ens que es dissol-
drà i s’integrarà directament 
a l’Ajuntament com a Oficina 
Municipal d’Habitatge Social. 
CiU i PP es van abstenir però 
van reclamar que el procés es 
faci de manera que l’EMU “no 
costi ni un euro més als ciuta-
dans de Lleida”. Els tres grups 
van consensuar una moció so-
bre la defensa del dret a l’ha-
bitatge que els membres de 
la PAH consideren “totalment 
insuficient”.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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SOCIETAT

El Govern impulsa una càtedra en 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Govern ha acordat impulsar 
la creació de la Càtedra Abel 
Martínez Oliva, adscrita a la 
Universitat de Lleida (UdL), 
que tractarà sobre l’educa-
ció i l’adolescència. Té com 
a objectiu reconèixer la tas-
ca del docent lleidatà que va 

morir la setmana passada per 
l’agressió d’un menor mentre 
impartia classes a l’IES Joan 
Fuster de Barcelona. Amb 
aquest acord, els departa-
ments d’Economia i Conei-
xement, d’Ensenyament i de 
Salut, col·laboraran amb la 
UdL per potenciar la recerca 
i la formació en aquest àmbit 
i per tal de mantenir viva la 
memòria del mestre difunt.

29·4

reconeixement al professor mort a Barcelona

POLÍTICA

El número 227 
marca la composició de 
les meses electorals

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els membres de les 132 me-
ses electorals dels comicis 
del maig s’establiran a par-
tir del número 227, resultat 
del sorteig celebrat en Ple 
extraordinari el dimarts. 

28·4
SOCIETAT

S’obren les noves instal·lacions de 

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Alberg Municipal Jericó va 
inaugurar les noves instal-
lacions del centre que perme-
tran l’acompanyament de les 
persones sense llar que esti-
guin allotjades amb l’objectiu 
de reintegrar-les a la societat. 
Fins ara, l’Hostal Jericó oferia 

allotjament per passar la nit 
i servei de menjador. Amb 
la incorporació d’aquestes 
tres sales, es completen els 
serveis per afavorir el crei-
xement de les persones. Les 
noves instal·lacions es com-
posen de diverses sales, en-
tre elles una capella interre-
ligiosa i una infermeria, i els 
serveis socials de la Paeria i 
de Cáritas.

28·4

l’Hostal Jericó per a persones sense llar



POLÍTICA
               Un candidat 
de CiU renuncia 
pel seu passat a 
l’extrema dreta

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

Josep Maria Gili ha presen-
tat la seva renúncia com a 
membre de la llista de CiU 
per Tàrrega davant la Junta 
Electoral. Ho ha fet en co-
nèixer-se la seva vinculació 
al partit d’extrema dreta 
Movimiento Social Repu-
blicano, amb qui va treba-
llar activament durant les 
eleccions europees de l’any 
2009.  Gili, que ocupava la 
posició número set de la llis-
ta, va presentar dimecres la 
seva renúncia i no formarà 
part de la candidatura per 
CiU a la capital de l’Urgell.
L’alcaldessa de Tàrrega i 
cap de llista per CiU, Rosa 
Maria Perelló, va explicar 
a 7accents que el partit te-
nia coneixement de la seva 
pertinença en un passat a 
Plataforma per Catalunya 
però no que hagués format 
part del Movimiento Social 
Republicano de caire neo-
nazi.

Els accidents de treball amb baixa han incrementat un 8,30% 
respecte del 2013 amb un especial pujada dels lleus

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Aquest any passat, a la de-
marcació de Lleida, 4.769 
treballadors i treballadores 
han patit un accident de tre-
ball amb baixa (6 treballadors 
morts i 56 de ferits greus), 
8.047 han tingut un accident 
sense baixa i 425 s’han acci-
dentat anant o tornant de la 
feina (4 de morts i 15 de ferits 
greus). Segons dades del De-
partament d’Empresa i Ocu-
pació, els accidents de treball 
amb baixa durant la jornada 

laboral s’han incrementat un 
8,30% respecte del 2013 i, te-
nint en compte totes les tipo-
logies d’accidents de treball 
(amb baixa, sense baixa i in 
itinere), la sinistralitat laboral 
ha augmentat un 2,67%. 
Dades en mà, CCOO denun-
cia que, durant aquests anys 
de crisi econòmica i retallades 
públiques, les condicions de 
treball han empitjorat i gene-
rat més exposició als riscos 
laborals i reclama “una es-
tratègia clara en matèria de 
prevenció de riscos laborals”.
Pel que fa a l’índex d’incidèn-
cia total –nombre d’accidents 

Solé i Sellés explicant la manifestació de l’1 de Maig. (Foto: Judit Gómez)

de treball per cada 100.000 
persones treballadores afili-
ades a la Seguretat Social–, 
tant a Catalunya com a Lleida 
s’ha produït un augment del 
nombre d’accidents en rela-
ció amb la població afiliada. 
L’increment es focalitza en els 
accidents lleus (un 8,28% més 
a Lleida). En el cas dels greus, 
han disminuït un 10,71%, i els 
mortals, un 15,35%. Segons 
l’àrea de treball, s’incremen-
ta el nombre d’accidents en 
tots els sectors excepte en 
la construcció, on es reduei-
xen els accidents lleus i greus 
però augmenten els mortals.

POLÍTICA
                 La Corporació Catalana de Mitjans 
prohibeix una falca de Petrolis Independents

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) ha prohibit l’emissió 
d’una falca publicitària de 
Pretolis Independents per 
llançar missatges indepen-
dentistes, segons s’informa 
en un comunicat. L’empre-

sa, que gestiona benzines 
de baix cost i que només 
tributen a Catalunya, havia 
contractat una falca a Cata-
lunya Ràdio, però finalment 
ha estat vetada. La petrolie-
ra catalana havia gravat una 
falca per presentar les dues 
estacions de benzinera que 
acaben d’obrir entre els ter-
mes de Golmés i Mollerussa 
i a la sortida de Tàrrega.

26·4
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CULTURA

              ‘Sóc de l’Oest’ 
i ‘Puta pasta’, els més 
venuts per Sant Jordi 
a les terres de Ponent

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

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 Tinta, han estat els dos 
títols més venuts aquest 
Sant Jordi a les terres de 
Ponent segons el Gremi de 
Llibreters de Lleida. 
Segons el president del 
Gremi, Jordi Casellas, la 
previsió és que les vendes 
de llibres s’hagin incremen-
tat un 5%, ja que el dia va 
funcionar molt bé gràcies al 
bon temps. 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 recorregut per la 
Lleida del passat, compa-
rant 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 ràn-
quing una altra novel·la 
negra d’autor lleidatà, La 
penitència de l’alfil, segona 
obra del mosso d’esquadra 
Rafa Melero. Pel que fa a 
autors catalans, han tingut 
molta sortida les publicaci-
ons Un any i mig de Sílvia 
Soler o Algú com tu de Xa-
vier Bosch. 
En literatura espanyola, 
han triomfat María Dueñas 
amb La Templaza o Arturo 
Pérez-Reverte amb l’obra 
Hombres Buenos.

24·4
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       CCOO alerta de l’augment 
de la sinistralitat laboral a la 
demarcació el 2014
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Marc
“Cada abraçada vostra, cada paraula vostra, m’ha donat una energia que no sé 
com explicar. Cuideu-vos molt, carinyets, que ell també us protegirà a tots i cada 
un de vosaltres. Sempre ha tingut molta energia el Marc i ara en té tanta que 
pot abastar per protegir-nos a tots plegats. Si us plau, no l’oblideu mai, perquè 
ell sempre estarà amb vosaltres veient el Barça, petant la xerrada o sortint de 
marxa.
Gràcies per provocar en aquests moments tan tristos un somriure als meus llavis 
i al meu cor.”

La mare del Marc, l’Empar 21.04.2015

recordem el

co
mar
ques



XERRADA
               Un centenar 
de joves, en 
la jornada sobre 
esperit emprenedor

 REDACCIÓ
 BELL-LLOC

www.7accents.cat

La Incubadora d’Empreses 
d’Innovació Agrometal·
lúrgica de Bell·lloc d’Urgell 
va acollir la jornada “Mus·
culant l’esperit emprene·
dor dels i les joves”, una 
cita que es va convertir en 
un autèntic èxit de parti·
cipació, ja que va haver·hi 
gairebé un centenar de 
participants. L’activitat va 
estar organitzada pel De·
partament de Benestar So·
cial i Família de la Direcció 
General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Bell·lloc i 
id’a·Incubadora d’Empre·
ses d’Innovació Agrometal·
lúrgica de Bell·lloc d’Urgell, 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Lleida. Els as·
sistents van poder gaudir 
de les ponències que es van 
organitzar i que van servir 
d’exemple per tots.

eco
no

mia
Supermercats Plusfresc va ser el gran distingit de l’entrega de premis 
en rebre tres guardons, entre ells el premi Excel·lent de l’Any

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Seu Vella va acollir la terce·
ra edició dels Premis Comerç 
de Lleida, una festa anual que 
pretén subratllar la impor·
tància del comerç a la ciutat 
i premiar·lo amb el reconei·
xement de les persones i les 
empreses que han destacat 
durant l’any per les seves 
iniciatives, la seva trajectòria 
personal o la dinamització del 
comerç. Les set associacions 
de comerciants van rebre una 
especial menció per la seva 
atenció i el corresponent es·
forç diari. A més, aquest pro·
tagonisme va ser compartit 
amb Supermercats Plusfresc, 
empresa que va rebre tres 
guardons, entre ells el premi 
Excel·lent de l’Any.
En un ambient solemne, alho·
ra que festiu, la gala va estar 
amenitzada per la Banda Mu·
nicipal de Lleida. En aquest 
sentit, es van presentar 44 
candidatures en 10 categori·
es i es van lliurar 17 premis i 
1 menció especial. El de mi·
llor campanya de promoció 
i dinamització comercial va 
ser per a l’Associació de Pro·
ductors del Mercat Hort a la 
Taula de Lleida; el de millor 
iniciativa tecnològica, per 

a Supermercats Plus Fresc; 
el de millor iniciativa de res·
ponsabilitat social, per a Dis·
tribuiciones Dalumen; el de 
millor concepte comercial, 
per a Espai A47; el de millor 
comerç de barri, per al Bon 
Forner; el de tota una vida 
dedicada al comerç, per a Ra·
mon Santesmasses Mestre, i 
en aquesta categoria el jurat 
va decidir donar l’accèssit de 
tota una vida dedicada al co·
merç a Mari Carmen Ceballos 
Navarro; el de millor venedor 
de l’any, per a Josep Martínez 

Plusfresc, triomfadors. Foto: Dani Martínez

Pérez; el de relleu genera·
cional, per a Bar Restaurant 
Comba; els premis d’establi·
ments històrics van ser per a 
Forn Segura, Bar Restaurant 
Comba, Pastisseria Monrabà, 
Joieria Lavaquial, Carrosseri·
es Consa, Supermercats Plus·
fresc, Pastisseria El Cisne i Ca·
sas, i el de comerç excel·lent 
de l’any, per a Supermercats 
Plusfresc, com a reconeixe·
ment a una empresa creativa, 
de qualitat, on el compromís 
amb la innovació i l’entorn és 
una constant.

OBRES
              La Paeria 
millora la 
senyalització dels 
camins de l’Horta

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Paeria ha iniciat la cam·
panya de millora de se·
nyalització dels camins 
de l’Horta amb l’objectiu 
d’augmentar la seguretat 
en encreuaments, zones 
amb poca visibilitat i passos 
a nivell. El regidor de Medi 
Ambient i Horta, Josep 
Barberà, ha explicat que 
enguany s’ha fet una actu·
ació especial a l’entorn dels 
diversos centres educatius.

25·4  
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TROBADA

              La Trobada 
al Pirineu aposta 
per demostrar 
el creixement

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La 26a Trobada Empresarial 
al Pirineu, que se celebra·
rà els dies 18 i 19 de juny 
a la Seu d’Urgell, tindrà 
com a lema “Preparats per 
créixer”, amb l’objectiu de 
simbolitzar el creixement 
de la recuperació de la cri·
si econòmica. Es vol llançar 
un missatge d’optimisme, 
posant èmfasi en compartir 
experiències d’èxit com a 
motor per al desenvolupa·
ment empresarial.

24·4        El comerç de Lleida rep el 
seu merescut reconeixement 
en un entorn inigualable
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Realitats diferents
“Si busques resultats diferents, 
no facis sempre el mateix.” Al-
bert Einstein.
Fa temps que penso en aquesta 
cita. Sobretot quan arriba la pri·
mavera/estiu i l’amic que porta 
llargs mesos de fred i poca llum 
hivernant comença amb el còc·
tel running+dieta sense èxit per 
enèsim cop, quan sempre que 
toca aparcar et penses que tro·
baràs pàrquing més a prop i aca·
bes donant tres voltes a l’illa per 

aparcar el doble de lluny, quan  
anem al banc a renovar el termi·
ni fix i l’encorbatat de torn ens 
diu amb un somriure a la cara ·o 
sense· que els interessos han bai·
xat encara més. Això em porta a 
pensar que, tot i que no totes, la 
majoria de coses que ens afecten 
depenen de la nostra actitud. I 
aquí és on estan els nostres límits, 
justament aquí. Però mentre no hi 
arribem... què hi tenim a dir? Per 
què si el que hi ha no ens agrada 

ho tornem a fer? Doncs parlant 
del tema que ens ocupa, d’eco·
nomia, tenim com a mínim tres 
bones raons per fer de la situació 
actual una situació econòmica·
ment sostenible i no acabar mi·
rant al cel o a la constel·lació de 
Cassiopea cada cop que mirem 
l’haver al nostre compte bancari. 
La primera és que actualment, i ja 
des de fa diversos anys, hi ha fons 
d’inversió que estan enlluernant 
els cinc continents. La segona és 

que les estadístiques revelen que 
cada dia que passa son més les 
persones que decideixen partici·
par de la mà d’especialistes en el 
negoci de la inversió.  I la tercera 
i última és que posar aquests ac·
cessoris a la cartera de qualsevol 
estalviador/inversor aporta valor 
afegit. Tant per la millora de la 
rendibilitat dels seus diners com 
per la diversificació que suposa 
un bon assessorament en aquests 
menesters.

Jordi Panadés economista
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L’Actel Força Lleida, a 
les semifinals del play-off
29·4

Els de Prado sentencien l’eliminatòria amb un 2-0
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida ja és a les 
semifinals de la fase d’ascens 
a l’ACB després de guanyar, 
per 89 a 74, el Palma Air Euro-
pa i segellar amb un 2-0 l’eli-
minatòria. El partit va estar 
decantat a favor dels lleida-
tans des d’un bon inici gràci-
es a una efectivitat espater-
rant de Simeón, Kaufmanis i 
Sevillano. Els homes de Prado 
van aconseguir mantenir un 
avantatge de vint punts fins 
al tercer quart, on una millora 
defensiva va permetre als vi-
sitants retallar distàncies, tot i 
que no van arribar a posar en 
perill la victòria local. 
Els lleidatans no van poder 
començar millor el partit. 
Kaufmanis, Simeón i Sevilla-
no es convertien en Globe-
trotters per anotar 22 punts 
entre els tres sense ni un sol 
error i amb una fluïdesa d’un 
nivell fora de sèrie. La defen-
sa també funcionava com un 
rellotge. Així, el primer quart 
va acabar 27-10.
En el segon període, els de 
Prado van seguir amb la cin-
quena posada i demostrant 
un encert estratosfèric. Amb 
tres minuts, Simeón i Fakuade 
posaven vint punts de distàn-
cia (34-14). La intensitat local 

José Simeón ce-
lebra amb l’afició 
del Barris Nord la 
victòria aconse-
guida.
Foto: J. Enjuanes

MOTOR

Marc Màrquez i 
Rossi centren les 
mirades de MotoGP

 REDACCIÓ
 JEREZ DE LA FRONTERA

www.7accents.cat

El paddock de MotoGP 
s’instal·la al Circuit de Je-
rez per celebrar el Gran 
Premi d’Espanya, quarta 
prova del Campionat del 
Món de MotoGP. Aquesta 
serà la 29a edició consecu-
tiva del circuit organitzant 
un gran premi, havent apa-
regut per primera vegada 
al calendari del Campionat 
del Món el 1987.
El pilot de Movistar Yama-
ha Valentino Rossi manté 
en aquests moments un 
avantatge de sis punts al 
capdavant de la classifica-
ció provisional sobre An-
drea Dovizioso i la Ducati 
GP15, sent aquest marge 
de trenta respecte a l’ac-
tual bicampió del món de 
la categoria reina, el cer-
verí Marc Márquez, que 
va cinquè. La trobada que 
mantenien en pista Ros-
si i Márquez durant l’úl-
tima sortida a Argentina 
ha despertat l’apetit dels 
afeccionats per ser tes-
timonis d’una altra gran 
batalla una vegada el cam-
pionat ha arribat a Europa.
A més, s’ha de dir que el 
lleidatà va ser intervingut 
amb èxit pel doctor Xavier 
Mir, cap de la Unitat de 
Patologia de la Mà i Ex-
tremitat Superior de l’Hos-
pital Universitari Quirón 
Dexeus després de patir 
una fractura del dit meno-
vell de la seva mà esquerra 
mentre entrenava dirtrack. 
Així, caldrà veure fins a 
quin punt això serà un im-
pediment per ell.

30·4

FÚTBOL

El Lleida Esportiu torna a tenir la 
necessitat de sumar una victòria

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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El Lleida Esportiu té la neces-
sitat de tornar a vèncer. La 
derrota que va patir al camp 
del Villarreal B per 1-0 deixa 
els homes d’Imanol Idiakez 
a només un punt del cinquè 
classificat, el Reus Deportiu. 
Per aquesta raó, el despla-
çament al camp de l’Olot, 
on els lleidatans jugaran el 
diumenge a les 17.00 hores, 

30·4

era palpable i al descans els 
dos conjunts es van retirar als 
seus respectius vestidors amb 
un  51 a 30 al marcador.
En la represa, la intensitat de-
fensiva del Palma va augmen-
tar i als lleidatans se’ls va fer 
més difícil anotar que en la 
primera meitat. Tot i això, el 
tercer quart va finalitzar amb 
un 72-58. En els darrers deu 
nuts, la distància es va mante-
nir. Di Bartolomeo aconseguia 
posar pressió per primer cop 
(77-70), però el Barris Nord va 
jugar el seu paper i Fakuade i 
Sutina tornaven a posar terra 
de per mig (81-70). El xoc va 
acabar 89-74.

es presenta de suma impor-
tància. Cal tenir en compte, 
però, que la distància amb el 
segon, l’Huracán Valencia, és 
de tres punts. S’ha d’esmen-
tar que en aquestes alçades 
de la competició qualsevol 
errada es pot pagar molt cara 
i que es pot lamentar en un 
futur molt immediat. D’altra 
banda, gairebé tots els con-
junts tenen alguna cosa a dir 
en aquest tram final de la 
competició, així que l’emoció 
serà màxima. Moment del xoc contra el Villarreal. Foto: Villarreal CF

Els lleidatans 
guanyen a 

casa per 
89-74 el 

Palma
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Lleida rep la cullera
com a nova seu del 
torneig Joan Petit
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L’Onze de Setembre acollirà la “festa”
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida acollirà el dia 6 de juny, 
al pavelló municipal Onze de 
Setembre, la quinzena edició 
de la festa lúdica i esportiva 
en favor dels nens amb càn-
cer que apadrina el jugador 
lleidatà de futbol Bojan Krkic 
i que està organitzada pel 
CE Lleida Lleida Llista Blava 
d’hoquei patins i la Funda-
ció Amics Joan Petit, amb el 
suport de la Paeria. L’alcalde 
de la capital del Segrià, Àn-
gel Ros, va rebre la cullera 
de fusta de la Fundació com 
a nova seu de la festa torneig 
d’hoquei patins de l’entitat 
de mans de l’alcalde de Sant 
Hipòlit de Voltregà, Xavier Vi-
lamala, que és l’anterior amfi-
triona de l’esdeveniment. 
Bojan Krkic va manifestar el 
seu suport a festa del 
Joan Petit i es va 
comprometre 
a donar-li vi-
sibilitat. A 
més, va re-
bre el pin 
d’honor de 
la Fundació 
Amics Joan 
Petit amb el 
característic es-

tic d’hoquei. La festa torneig 
Joan Petit a Lleida rebrà 48 

equips d’arreu de 
Catalunya i de 

l’Estat, amb 
nens i nenes 
d’entre 3 
i 5 anys, 
que com-
petiran en 
un torneig 

que es 
combinarà 

amb activitats 

Foto de família de 
tots els implicats 
en el torneig-festa 
Joan Petit, en 
el qual els nens 
tenen un protago-
nisme molt espe-
cial. 
Foto: Ajuntament 
de Lleida

lúdiques. Les aportacions que 
es facin es destinaran a pro-
jectes en els quals està vincu-
lada la Fundació.

TENNIS

El lleidatà Víctor 
Lorca, al Masters 
1000 de Madrid

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’encordador lleidatà Víc-
tor Lorca estarà present al 
Masters 1000 de Madrid, 
convertint-se, a més, en 
l’únic català d’una de les 
cites més importants del 
tennis a nivell mundial. “És 
el primer cop a la meva 
vida que estaré en un Mas-
ters 1000 i no puc deixar 
passar aquesta oportuni-
tat”, va manifestar en de-
claracions a 7accents. Cal 
tenir present que en la cita 
madrilenya participen els 
trenta millors tennistes del 
món, encara que Djokovic 
ja va anunciar que no hi 
seria. “A escala estatal és 
el que em faltava. Fa vint 
anys que encordo raque-
tes i això em pot obrir mol-
tes portes. El repte més 
gran serà poder encordar 
un dels deu primers”, va 
dir, nerviós, hores abans 
d’emprendre el viatge.

29·4

SUPERMOTARD

David Giménez acaba vuitè en 
la cita italiana de l’Europeu

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El lleidatà David Giménez va 
aconseguir la vuitena posi-
ció en la seva participació en 
la segona prova del Campi-
onat d’Europa de supermo-
tard, la qual es va celebrar 
en el mític traçat italià d’Ot-
tobiano. El pilot del Suzuki 

Grau Racing va tornar a ser, 
com ja va fer en la cita inau-
gural a Jerez, el millor pilot 
espanyol de la competició. 
Giménez va finalitzar en la 
novena posició en les dues 
mànigues de cursa, acabant 
vuitè  en la suma de les cur-
ses. D’aquesta manera, l’iler-
denc va demostrar que està 
en un bon moment, ja que 
està entre els deu primers.

26·4

La festa i el 
torneig Joan 

Petit a 
Lleida rebrà 

48 equips

BÀSQUET

El Flor de Vimbodí 
aconsegueix la 
permanència

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Flor de Vimbodí Pardi-
nyes va guanyar en la pròr-
roga a la pista d’un gran 
rival, el CB Quart B, per 91 
a 95. Així, l’equip va acon-
seguir assolir la permanèn-
cia i, per tant, l’any vinent 
continuarà jugant a la Lliga 
EBA.

26·4

ATLETISME

Carulla i Sosa 
triomfen a la Cursa
Balàfia-Aremi

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Lliga Ponent va tornar 
a la seva activitat després 
de gairebé un mes d’atu-
rada i ho va fer amb una 
de les seves cites clàssi-
ques, la Cursa Popular Ba-
làfia–Aremi, on la victòria 
en la prova reina va ser per 
a Antoni Carulla (Runner’s 
Balaguer) i la independent 
Mireia Sosa. Cal esmen-
tar i recordar que aquesta 
cita és de les més antigues 
del calendari lleidatà i en-
guany va arribar a la seva 
33a edició.  De fet, la pro-
va va reunir més de 600 
participants.

26·4

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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PROLIFEREN LES 
LLISTES FANTASMA  
DEL PSC I DEL PP

Em costa molt entendre el 
seu sentit de la democràcia... 
Com es pot dir que no és 
frau a la democràcia presen-
tar-se a alcalde d’un poble/
ciutat que no saps ni situar-la 
al mapa, ni hi has estat en la 
teva vida, ni en coneixes les 
mancances per treballar en 
bé d’aquesta societat? 
El que fa l’ànsia de poder!!!! 
Cal una llei que impedeixi 
presentar-se a eleccions 
municipals si no hi vius o no 
hi has estat censat des de 

un període llarg anterior als 
comicis. Però els qui fan les 
lleis (PP-PSOE) ja els van bé 
les lleis tramposes!!!!
Nel Villaplana 

Això és “normal”? o més ben 
dit: Això és honest ?... Per 
mi, és vergonyós !
Carmen Costa

Dejarlos, van a desaparecer 
por fantasmas.
Maria José Juarez

DETINGUDA LA 
PRIMERA TINENT 
D’ALCALDE DE REUS

Entre la sanitat pública i CiU 
ya un bon estofat de patates, 
que s’investigui i qui la fet 
que la pagui.
Xavier Ferré

EL TÈCNIC DE 
L’EIBAR ABANDO-
NA LA SALA DE 
PREMSA EN RE-
BRE QUEIXES 

PER CONTESTAR 
EN BASC 

Si hem de parlar la llengua 
que entén tot el món doncs 
que facin la roda de prem-
sa en anglès. Ui, que no en 
saben!
Alba Morella

En España si la gente fuera 
demócrata de verdad, 
entenderían que 
contra más 
lenguas y 
culturas 
¡mejor!
Pero 

como se han quedado en 
el cuaternario, nada más es 
cultura: los toros, la caza y el 
castellano (que no español, 
en España hay más lenguas).
Maria Jesús Blanco

UN TERRA-
TRÈ-

MOL SACSEJA NEPAL

Tibet de mi corazón, no pal-
pites tan fuerte piensa en tu 
gente, sigue con la calma. 
Montse Garreta

LES LLISTES FANTASMA 
INDIGNEN LA XARXA

A veure, siguem clars: si ets 
un partit democràtic amb una 
mínima idea de la dignitat 
humana, això de les #llistes-
fantasma no ho fas.
@Jaumaulet

Fan un mal irreparable a la 
política, a la democràcia i a la 
ciutadania compromesa amb 
el poble. Això sí, ben legals. 
#llistesfantasma
@mferres

Es volen graduar en federa-
lisme quan no aproven ni en 
1r de municipalisme. 
#llistesfantasma
@jordicalvis

UN TERRATRÈMOL 
SACSEJA NEPAL

Em dieu: «No donem una 
canya als africans; ensenyem-
los a pescar». Potser millor 
fugir de paternalismes i 
començar per no trencar-los 

la canya.
@xavieralde-
koa

Només 2,1 
metges i 50 
llits d’hospital 
per cada mil 
habitants. El 
terratrèmol 
evidencia les 
mancances 
d’aquest 
país oblidat. 
#Nepal
@MJCarmona-
Lopez

RAJOY NO 
DESCARTA 
CELEBRAR LES 
ELECCIONS GE-
NERALS EL 27-S 

El 27-S són unes 
eleccions autonòmi-
ques normals i corrents, 
però igual les converteixo 
en generals, no fos cas que 
siguin plebiscitàries
@pilarcarracelas

DETINGUDA LA 
1A TINENT D’ALCALDE 
DE REUS PER INNOVA

El Cas #Innova no és pun-
tual. Avui la màfia sanitària 
tremola. Tot el sistema està 
a la mateixa trama. S’oloren 
nervis.
@cafeambllet

xaviclick

lluistarrega

jmolinati

nacho_doar

rmv_87

gv_moments

jowye69

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
TELEOPERADORA
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Masaes
Ref. FA02408019

ASSESOR COMERCIAL/
AGENT
Municipi: Lleida 
Empresa: Montse Justribo 
Mayos
Ref. FA02408004

ENCARREGAT DE MAGAT-
ZEM
Municipi: Lleida 
Empresa: MKS Control y Re-
gulación de Fluidos, S.L.
Ref. FA02393114

PRÀCTIQUES ÀREA PRO-
DUCCIÓ AGRÀRIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02407976

MECÀNIC DE PLATAFOR-
MES ELEVADORES
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 0920157810

DIRECTOR/A DE PRODUC-
CIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02398155

METGE ESPECIALISTA EN CI-
RURGIA ORTOPÈDICA
Municipi: Lleida 
Empresa: Hospital de Pala-
mós
Ref. FA02408905

ASSESOR/A COSMÈTICA
Municipi: Lleida 
Empresa: Importante Empre-
sa
Ref. FA02408076

PROFESSOR/A DE REPÀS
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02407182
 
ELECTRO-MECÀNIC MUN-
TADOR

Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA02243130

EXPORT AREA MANAGER 
JEWELLERY TRADE
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA01389665

COMERCIAL VEHICLES LLEI-
DA
Municipi: Lleida 
Empresa: Lamsauto, S.A.
Ref. FA02404894

ENCARREGAT DE MAGAT-
ZEM
Municipi: Lleida 
Empresa: MKS Control y Re-
gulación de Fluidos, S.L.
Ref. FA02393114

COMERCIAL DE SOLUCIONS 
D’ACCESSIBILITAT
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA01278516

CHÓFER
Municipi: Lleida 
Empresa: Apa Laboratoris Clí-
nics
Ref. FA02401998

VENEDOR DE BITLLETS
Municipi: Lleida 
Empresa: JR Jacru Marketing
Ref. FA02407169

COMERCIAL DISTRIBUIDOR
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02407165

CONDUCTOR MECÀNIC 
DE TRÀILER INTERNACIO-
NAL 
Municipi: Lleida 
Empresa: Pimec
Ref. FA02402158

PROFESSOR PROGRAMA-
CIÓ INFORMÀTICA
Municipi: Lleida 
Empresa: Centre de Formació
Ref. FA02401088

DISSENYADORS GRÀFICS
Municipi: Lleida 
Empresa: Aran y Arte S.L.
Ref. FA02405015

TÈCNIC MANTENIMENT 
ADSL
Municipi: Lleida 
Empresa: Nortempo
Ref. FA02404974

RESPONSABLE ADMINIS-
TRACIÓ I FINANCES
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02401113

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

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

AGENT DE LA GUÀRDIA UR-
BANA
Municipi: Lleida 
Empresa: Ajuntament de Llei-
da
Ref. 2015032401

ASSESSORES DE BELLESA
Municipi: Lleida 
Empresa: Cosmetica Cervel
Ref. FA02402128

EXPERTS TÈCNICS EN MEDI 
AMBIENT
Municipi: Lleida 
Empresa: Importante empre-
sa
Ref. FA02402126

FORMADOR NETEJA ESPE-
CÍFICA DE LABORATORI
Municipi: Lleida 
Empresa: Importante empre-
sa
Ref. FA02402124

ATENCIÓ AL CLIENT
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestión y tecnolo-
gias aplicadas al cliente S.L.
Ref. FA02402106

GESTOR CENTRE ESTÈTICA
Municipi: Lleida 
Empresa: Opencel
Ref. FA02402082

VISITADOR MÈDIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Oral Teck Group
Ref. FA02402076

ASSESSOR/A COMERCIAL 
Municipi: Lleida 
Empresa: Endesa
Ref. FA02402071

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

AJUDANT CUINA/CAMBRER
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02248666

TÈCNIC/A DE CONSTRUC-
CIÓ / ENGINYER/A SUPER-
VISIÓ
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

MECÀNIC D’ELEVACIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: GAM España Servi-
cios de maquinaria SLU
Ref. FA02398097

DIRECTOR/A COMERCIAL 
FRANQUÍCIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Mail Boxes ETC.
Ref. FA02402086

TÈCNIC ELÈCTRIC I HIDRÀU-

LIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02398166

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

GESTOR PACKAGING HIPO-
TECARI
Municipi: Lleida 
Empresa: Crezit Financial Ad-
visors
Ref. FA02400034

HOSTESSA COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Oferta Tecnologica
Ref. FA02399998

OFICIAL 1a CLIMATITZACIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Empresa Instal-
ladora
Ref. FA02395339
 
FRIGORISTA 7061
Municipi: Lleida
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 0920157061

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

METGES ESPECIALISTES
Municipi: Lleida
Empresa: 
Bologna Health Jobs
Ref. FA02408919

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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els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5
6

Nou moscada

1.  Per les baies de ginebre 
s’han d’emprar dos grans que 
aixafem i servim a la copa 
abans d’abocar el líquid. 
Dóna astringència i ressalta el 
sabor de la ginebra.

2. Emprar un full per gintò-
nic, tallem en tiges d’uns 6 
centímetres i trenquem abans 
d’introduir a la copa. Dóna un 
potent aroma a llimona.

3. Un tros de ginebra combi-
nant els cítrics de dos en dos, 
incloent sempre la llima, que 
és equilibrat. Podem utilitzar 
llimona, taronja o aranja. 

4.  Utilitzar-ne una mica. 
L’hem de comprar fresc, 
l’assecarem i el ratllarem en 
servir. Ens dóna una aroma 
sec, més especiat i picant.

5. Pot utilitzar-se pebre negre, verd o jamai-
cà. Dos grans per gintònic que aixafarem so-
bre els gels abans de tirar el líquid. El pebre 
ens permetrà reforçar les ginebres.

6. Només una fulla per gintònic. Reforça el 
balsàmic i la frescor d’alguna ginebra, com 
la Blackwood’s, que conté menta entre els 
seus elements botànics.

7. Una petita ratllada per a cada combinat. 
Malgrat tot, cal tenir en compte que en 
molts casos es tracta d’un efecte decoratiu, 
però, per exemple, en la ginebra Bloom ens 
ajuda a reforçar aquests tons primaverals 
que dóna al paladar.

destaquem 
7 espècies que es poden ficar en 
els gintònics per tal que tinguin 
un gust diferent i únic, sobretot 
ara que tan de moda s’ha posat 
aquest còctel.

Herba de 
llimona

Escorces de cítrics

Gengibre

Fulla de menta

Pebre negre

Baies de ginebre
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La part central de la massa 
trigava a coure’s i sovint 

quedava crua. El 1847 el 
mariner Hanson Gregory 
va realitzar per primera 
vegada el forat amb la 

tapa d’un pebrer i va dei-
xar d’estar crua.

? Per què els 
humans tirem 
sorprenents 
espurnes??

Un 70% del nostre organisme és aigua ionitzada i 
la  nostra matèria humana és un bon conductor de 
l’electricitat. Quant més notable i visible és aques-
ta condició del nostre cos és quan descarreguem 
electricitat estàtica. Les espurnes es produeixen 
quan l’excés de càrrega de l’objecte carrega es 
posa a prop d’un bon conductor elèctric o un ob-
jecte amb un excés, però amb polaritat oposada.

els 7
perquès ?

Per què el bumerang sempre 
torna al seu llançador??

Aques-
ta arma 
està for-
mada per 
una làmina de 
fusta corbada de tal mane-
ra que quan es llença amb 
cert moviment giratori torna 

al punt de partida. El 
braç del llançador ha 

d’imprimir una ve-
locitat angular al 
bumerang que el 
faci girar sobre el 
seu propi eix com 
una hèlix, amb un 

pla de gir quasi 
perpendicular al 

del desplaçament. A 
més, per complir l’ob-

jectiu descrit, el bumerang 
ha d’estar ben construït, és a 
dir, amb uns braços disposats 
en forma d’hèlix i amb perfils 

més gruixuts en la part davan-
tera que en la de darrere, de 
manera que poden crear el 
mateix efecte de convecció 
que generen les ales dels avi-
ons i els permeten volar. Cal 
pensar que si el bumerang 
fos asimètric, aquest no seria 
un bumerang i no tornaria al 
lloc de partida. El moviment 
de gir crea la precisió giroscò-
pica on la força sustentadora 
de l’aire i la gravetat operen 
sobre el pla de gir i és la que 
dóna al bumerang la caracte-
rística trajectòria circular.

Per què el carrer Major de Lleida 
té tanta importància històrica??

El Carrer 
Major és 
un car-
rer del 
centre de 
Lleida ca-
talogat com 
a monument 
del municipi i 
protegit com a bé 
cultural d’interès local. 
Un bé cultural d’interès local 
o simplement bé d’interès 
local (BCIL). Aquesta és una 
categoria de protecció del 
patrimoni cultural català, ator-
gada a un bé, tant moble com 
immoble que, tot i la seva 

i m p o r -
tància, no 

compleix les 
condicions pròpies dels béns 
culturals d’interès nacional 
(BCIN). Cal esmentar que es 
tracta d’un carrer antic de la 
ciutat, llarg, estret, com una 
mena de camí vell i amb bon 

regust, vorejat de cases de 
planta baixa i quatre pisos, 
tacat, tot sovint, per cases 
significatives com lo Casino. 
Concretament, comença a la 
plaça de la Paeria i arriba fins 
a la plaça de la catedral, on 
es converteix en el carrer de 
Sant Antoni. El carrer Cava-
llers el creua i la plaça de Sant 
Francesc l’eixampla. Corre 
paral·lel al riu i és el carrer 
mercantil dels botiguers.  És 
el carrer més antic de la ciu-
tat actual. Hi ha notícies del 
49 abans de la nostra era. 
Començà sent un fragment 
de la Via Augusta Romana. 
L’any 1166 s’hi esmenten els 
primers botiguers. Fins que 
el Marquès de Blondel no va 
construir la carretera de la 
Banqueta (1787) tot el trànsit 
passava pel carrer Major, que 
no ha canviat mai de nom.

Per què la força dels 
motors es mesura 
en cavalls??

El 1782, 
J a m e s 
Watt va inventar aquesta me-
sura que es correspon a la 
unitat de força necessària per 
aixecar 75 quilos en un segon 

a 1 metre d’alçada. Quan l’in-
ventor treballava a les mines 
es va interessar per conèixer 
quanta força havia de te-
nir un cavall per moure una 
roda que permetés carregar 
de carbó els vagons. Va fer 
proves i va determinar que, 
de mitjana, els cavalls havien 
de girar 144 vegades en una 
hora. Va fer càlculs i va arribar 
a la conclusió que el cavall te-
nia una força de 180 lliures.

Per què les pistes 
del circ sempre 
són rodones??

El 1768, Philip Astey va mun-
tar, juntament amb la seva 
dona, una escola d’equita-
ció. Quan a la sorra exhibien 
davant dels seus alumnes les 
seves habilitats eqüestres es 
van adonar que era més fà-
cil aturar-se a sobre del llom 
d’un cavall sense cadira de 
muntar si l’animal galopava 

concretament en un cercle 
de 13 metres de diàmetre. 
Aquest va ser l’estàndard que 
van respectar els següents 
circs, en els quals els cavalls i 
els genets acrobàtics van ser 
les estrelles. Cal dir també 
que més tard es van anar in-
troduint altres actes per variar 
l’espectacle.

Per què les 
pilotes de golf 
tenen petits 
clotets??

Els primers golfistes jugaven amb boles llises, però 
volien utilitzar pilotes ja utilitzades perquè arriba-
ven més lluny que les noves. El 1908 es va patentar 
la bola d’avui en dia. Aquells petits clotets prete-
nien imitar les boles gastades pels cops dels pals 
que havien deixat marca i clotets en les superfícies. 
Aquest canvi es va produir per l’aerodinàmica, ja 
que els forats eviten la resistència.

Per què els 
dònuts tenen el 
seu característic 
forat al centre?
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Alcarràs fa entrega dels 
Premis Vila d’Alcarràs 2015

Alcarràs fomenta la creació literària amb els Premis Vila d’Alcar-
ràs 2015, que es van celebrar amb motiu de la Diada de Sant Jor-
di a Lo Casino amb l’actuació dels alumnes de l’Escola de Música.

27·4
dilluns

La Biblioteca d’Alpicat
celebra 25 anys d’història
La Biblioteca d’Alpicat viu la celebració dels seus 25 anys d’his-
tòria amb el lliurament de premis del 10è Concurs Bibliopunt i 
el 25è aniversari del Concurs de Contes de Nadal.

29·4
dimecres

Moltes felicitats, Isabel, Sílvia 
i Ona!

Aquest trio de guapes són taure. Entre les tres en sumen 66. 
Endevineu quants anys té cadascuna? Moltes felicitats, Isabel, 
Sílvia i Ona!

Els futurs electricistes del Col·legi Episcopal 
celebren Sant Jordi amb una paella!
Els Cicles Formatius de la família Elèctrica del Col·legi Episcopal van celebrar Sant Jordi amb una 
activitat lúdica i gastronòmica. I així de contents estaven abans de devorar la paella que havien 
cuinat entre tots!

Inauguració de la Llar d’infants Tic-Tac amb una 
gran festa! Felicitats!!

El passat divendres es va inaugurar la llar d’infants Tic-Tac, situada en un xalet al centre de Lleida, 
amb una gran festa al seu jardí. Us desitgem molta sort per aquest projecte educatiu que inicieu, 
que aposta per la flexibilitat horària i el benestar. 

24·4
divendres

24·4
divendres
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divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

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

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

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

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

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

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

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

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

POLICIA LOCAL
Alcarràs 973 791 755

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

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

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

farmàciesde guàrdia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 MAIG 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 nacional

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta



AGE
NDA

diven
dres
1
12a Feria de Abril
LLOC: Camps Elisis
HORA: Tot el dia
La Casa de Andalucía de Llei-
da torna a organitzar la Feria 
de Abril, que arriba a la dot-
zena edició, i la 3a Feria Ca-
ballo P.R.E. als Camps Elisis 
amb tres dies de festa. Prova 
les millors tapes del sud i viu 
la Fira amb les millors actua-
cions, tant de cavalls com de 
flamenc. La Fira dura fins al 
diumenge 3 de maig. Consul-
ta el programa d’activitats. 

Templer per un 
dia
LLOC: Castell Templer de 
Gardeny
HORA: 11.30 h
El Castell de Gardeny convida 
a participar en una experièn-
cia única: viure de primera mà 
com era el dia a dia d’un cava-
ller templer. El preu de l’activi-
tat és de 3 euros. Cal inscrip-
ció a Turisme de Lleida.

Manifestació de 
l’1 de Maig
LLOC: Plaça Riambau de Tàr-
rega
HORA: 12.30 h
CCOO i UGT de Lleida es mo-
bilitzaran a Tàrrega el pròxim 
1 de Maig per reivindicar els 
drets laborals i socials dels 
ciutadans, en especial als de 
la fàbrica Indox. Amb el lema 
“Precarietat és explotació”, 
reivindiquen més treball, sa-
laris dignes i més protecció 
social.

dis
sabte
2
Activitat fami-
liar “Retalla, en-
ganxa i dissenya 
un llibre”

LLOC: Centre d’Art La Panera 
HORA: 12.00 i 18.00 h
La Panera organitza els dis-
sabtes i els diumenges activi-
tats familiars i gratuïtes dirigi-
des a nens d’entre 4 i 10 anys. 
Aquest cap de setmana toca 
retallar, enganxar i dissenyar 
un llibre. Places limitades. 
L’activitat es repeteix el diu-
menge a les 12.00 h.

Feria de Abril a 
Umm Balaguer
LLOC: Discoteca Umm Bala-
guer (passeig de l’Estació, 62)
HORA: 00.00 h
La discoteca Umm de Bala-
guer celebra la Feria de Abril 

amb una gran festa que inclou 
l’actuació dels DJ DubSound 
i Bobó Room amb Nextor i 
Nella. La nit comptarà amb 
una romeria, gogós i un tast 
de pernil, es repartiran regals 
de merxantatge i hi haurà un 
gran ambient amb molta fes-
ta. Col·labora Management 
Wyly Lopez.

diu
menge
3
Mercat de l’Hort 
a Taula

LLOC: Plaça Sant Joan i plaça 
Ricard Vinyes
HORA: 09.00 h
El primer diumenge de mes, 
mercat de productes artesa-
nals i de proximitat a la plaça 
Sant Joan, i el tercer diumen-
ge de cada mes, el mercat a la 
plaça Ricard Vinyes.

III Caminada 
del “Camí vell de 
Corbins”
LLOC: Glorieta de Font i Quer 
(accés al parc de la Mitjana)
HORA: 09.00 h
L’Associació d’Amics del Riu 
Segre organitza la III Camina-
da del Camí velll de Corbins i 
de la “Mitjana de la plana del 
bisbe per descobrir alguns 
dels indrets més amagats  i 
desconeguts del nostre terri-
tori.

3a Cursa 
d’Orientació 
de la Seu Vella
LLOC: Turó de la Seu Vella
HORA: 09.30 h
Rotary Club Lleida organitza 
un recorregut semi-urbà per 
tal de descobrir i gaudir de 
l’entorn del conjunt patrimo-
nial del Turó de la Seu Vella. 
Una proposta que portarà 
des dels carrers del centre 
històric fins als espais inèdits 
de la vegetació, les muralles i 
les sorpreses que envolten el 
Castell.

Sortida familiar 
amb BTT
LLOC: Centre BTT (av. Torto-
sa, 88)
HORA: 10.00 h
El Centre BTT organitza cada 
diumenge una sortida familiar 
amb BTT. Informació i reser-
ves al contacte: 628 081 616

IX Trobada de 
Penyes de Lleida 
del FC Barcelona
LLOC: La Llotja
HORA: 10.00 h
400 persones de les penyes 

Ciutadilla Medieval
LLOC: Places i carrers d’Alcoletge
HORA: 11.00 h
Ciutadilla celebra de l’1 al 3 de maig la 13a edició 
de la Trobada de Grups de Recreació Medieval amb 
la fira d’artesans, tallers d’esgrima i tir amb arc, la 
pujada de torxes, danses i cercaviles. Dissabte des-
taquen el torneig de tir amb arc, el setge al Castell 
i el concert amb Els Joglars de Ripollet. Diumenge 
tindrà lloc la desfilada dels Hospitalers de Ciutadilla 
amb les comparses de Moros i Cristians de Lleida.
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del FC Barcelona d’arreu del 
territori català i, especial-
ment, de Lleida es concentra-
ran a la Llotja per celebrar la 
IX Trobada de Penyes de Llei-
da del FC Barcelona, que pre-
sidirà el president de la Penya 
Ciutat de Lleida, Oscar Mauri.

Entrada gratuïta a 
l’Arbotèrum
LLOC: Arborètum (c/ Enric 
Farreny, 144)
HORA: 10.00 h i 16.00 h
L’Arbotèrum obre de for-
ma gratuïta les seves portes 
aquest diumenge. Vine a des-
cobrir el jardí botànic de la 
ciutat i les seves peculiaritats.
 

Ecodescober-
ta: Descobrim 
l’Horta de Lleida
LLOC: Horts de Rufea
HORA: 11.00 h 
Durant la visita es donarà a 
conèixer de primera mà què 
vol dir produir de forma eco-
lògica i es tindrà la possibi-
litat de collir les hortalisses 
d’aquesta temporada. Cal 
inscripció prèvia.

XVIII Cicle Diu-
menges a Tot 
Ritme
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 
de música tradicional passada 
pel sedàs de David Esterri. 

dilluns
4

Xerrada centrada 
en la salut fami-
liar del Centre 
Històric
LLOC: Escola Cervantes
HORA: 10.00 h  
La Taula Territorial d’Infància 
i Adolescència del barri del 
Centre Històric ha organitzat 
una sèrie de tallers i xerrades 
sobre la promoció de la salut 
familiar que estan adreçades a 
les famílies del barri del Centre 
Històric.

Projecció de 
‘Martina i els ra-
tolins’
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.00 h  
Els més petits de casa podran 
gaudir d’un dels clàssics del ci-
nema infantil, Martina i els ra-
tolins. La projecció està adre-
çada a nens i nenes a partir 
de 3 anys, acompanyats d’un 
adult.
 

Festa Major de Lleida
LLOC: Camps Elisis
HORA: Tot el dia
La Festa Major de Lleida, que tindrà lloc del 7 a 
l’11 de maig, escalfa motors amb centenars d’ac-
tivitats culturals, esportives, familiars i lúdiques 
abans, durant i després de la festa i desenes ac-
tuacions musicals. Els Catarres, Mishima, Marlan-
go, Lax’n’Busto, Mala Rodríguez, Annie B Sweet, 
Cycle o Joan Manuel Serrat encapçalen la progra-
mació musical de les revetlles.

di
marts 
5
Entrada gratuïta 
al Museu de Llei-
da, a la Seu Vella 
de Lleida i al Cas-
tell del Rei
LLOC: Museu de Lleida, Seu 
Vella de Lleida i Castell del 
Rei
HORA: 10.00 h 
Com cada primer dimarts de 
cada mes, el Museu de Llei-
da, la Seu Vella de Lleida i el 
Castell del Rei obren les seves 
portes de forma gratuïta a la 
ciutadania.
 

Escoltem... músi-
ca rock amb Da-
vid Esterri
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.00 h 
La Biblioteca Pública ha pro-
gramat dues sessions que 
giraran entorn dels orígens 
d’aquest gènere i la panorà-
mica d’aquest so. Les sessi-
ons se centraran en l’origen 
d’aquest nou gènere, els seus 
precedents i les seves conse-
qüències.

El secret dels 
Floppis
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 19.30 h 
Sessions teatrals adreçades a 
les escoles d’educació primà-
ria que participen en el pro-
grama Aventura de la Vida. 
Interpretada pels nens i les 
nenes del grup La Petiestable 
12 de l’Aula Municipal de Te-
atre. Activitat gratuïta.

dime
cres
6
Gimcana Destí 
Europa
LLOC: Turó de la Seu Vella
HORA: 09.30 h
Activitat per promoure l’apre-
nentatge del funcionament 
de la Unió Europea en què hi 
participen els instituts de Llei-
da. L’activitat forma part de la 
celebració del Dia d’Europa.

dijous
7
Connexió 0.99
LLOC: Espai Orfeó
HORA: 18.00 h
Joc on joves i adults aprofun-
deixin en els coneixements i 
les experiències de l’altre.

Montsech: De pe-
dres i altres viatges 
esterrians
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.30 h
David Esterri proposa un viat-
ge pel seu univers compositiu, 
on combina obres de diferents 
etapes i estils dins la seva pro-
ducció cambrística. Destaca 
l’estrena de Montsech.

‘Indomador, Ani-
mal Religion’
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 21.00 h
Diferents animals en què es va 
transformant el protagonista 
ens portaran a preguntar-nos 
sobre la presència de l’humà 
en l’animal, i de l’animal en 
l’humà, del masculí i del fe-
mení i la relació entre tots ells. 
Premi Zirkòlika 2013 al millor 
artista novell.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Los Vengadores 2
Quan Tony Stark intenta re-
activar un programa caigut 
en desús dedicat al mante-
niment de la pau, les coses 
es comencen a tòrcer i els 
herois més poderosos de 
la Terra,  incloent-hi Iron 
Man, Capità Amèrica, Thor, 
Increïble Hulk, Viuda Ne-
gra i Ull de falcó, hauran 
d’afrontar la prova definiti-
va per salvar el món.

MAJÈSTIC Tàrrega
_Los Vengadores 2 (12)

dj. 22.15, dv. 18.15, 22.15, ds. 
18.15, 22.30, dg. 17.30, 20.15, dll. 
19.15, 22.15
_El maestro del agua (16)

dj. 22.15, dv. 22.15, ds. 22.30, dg. 
20.00, dl. 22.15
_La oveja Shaun: La película (Apta)

dv. 18.00, 19.35, ds. 18.00, 19.35, 
dg. 18.15, dll. 19.15

AJUNTAMENT Balaguer
_El maestro del agua (16)

dv. 19.00, ds. 22.00, dg. 19.45, dl. 
22.00
_Focus (12)

dv. 22.00, ds. 19.00, dg. 17.30

ARMENGOL Bellpuig  
_La ignorancia de la sangre (16)

dv. 19.15
_Home: Llar dolça llar (Apta)

ds. 18.15, dg. 17.00
_Focus (12)

ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt  
_Home: Llar dolça llar (Apta)

dv. 19.15, ds. 18.15, dg. 17.00
_Paco de Lucía: La búsqueda (Apta)

dv. 22.15
_La ignorancia de la sangre (16)

ds. 22.15
_El nuevo exótico Hotel Marigold 
(7)

dg. 19.15, dl. 22.15

LA LIRA Tremp  
_Focus (12)

dv. 19.30, dg. 17.00
_El maestro del agua (16)

dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 
22.00

PARIS Solsona
 

_La serie divergente: Insurgente 
(12)

dv. 19.30, ds. 18.30, dg. 19.15, dl. 
22.15
_El nuevo exótico Hotel Marigold 
(7)

dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30

EL CASAL Almacelles  
_Relatos salvajes (16)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_Los Vengadores 2 (12)

dv. 18.15, 22.00, ds. 18.15, 22.00, 
dg. 17.00, 19.45, dl. 22.00

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Los Vengadores 2: La era de Ultron (7) 16.40-19.15-21.50-00.25 11.30-14.05-16.40-19.15-21.50 16.40-19.15-21.50  
ALPICAT Los Vengadores 2: La era de Ultron (7) 15.35-18.10-20.45-23.20 13.00-15.35-18.10-20.45 15.35-18.10-20.45  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta) 16.15-17.50 11.30-13.05-14.40-16.15-17.50  
ALPICAT Una noche para sobrevivir (18) 19.25-21.35-23.45 19.25-21.35 19.25-21.35  
ALPICAT El nuevo exótico Hotel Marigold (7)   17.15-19.25-21.35  
ALPICAT Una noche para sobrevivir (18) 19.25-21.35-23.45 19.25-21.35 19.25-21.35  
ALPICAT La dama de oro (7) 15.35 11.35-13.35-15.35 15.35  
ALPICAT Lo mejor de mi (12) 17.35 17.35 17.35  
ALPICAT Insurgente (Apta) 19.40-22.00-00.20 19.40-22.00 19.40-22.00  
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  12.00-14.00  
ALPICAT Superpoli en Las Vegas (Apta) 16.00-18.00-20.00-22.00-00.00 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00  
ALPICAT La señal (12)  11.40-13.25   
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 Cómo sobrevivir a una despedida (16) 16.15-18.15-20.15-22.15 12.15-14.15-16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15  
ALPICAT Obsesión (16) 00.55   
ALPICAT Cenicienta (Apta) 15.30-17.35 11.30-13.30-15.30-17.35 15.30-17.35  
ALPICAT Mad Max I - Salvajes de Autopista (V.O.) (18) 19.35 19.35 19.35  
ALPICAT Mad Max II - El guerrero de la carretera (V.O.) (18) 21.20 21.20 21.20  
ALPICAT Perdiendo el Norte (7)  23.05   
ALPICAT La familia Bélier (Apta) 15.50-17.45-19.40-21.35 12.00-13.55-15.50-17.45-19.40-21.35 15.50-17.45-19.40-21.35  
ALPICAT Puro vicio (16) 23.30   
ALPICAT Caballeros del Zodiaco: La leyenda del santuario (12)  11.40-13.15-14.50  
ALPICAT La pirámide (16) 16.30-18.10-19.50-21.30-23.10 16.30-18.10-19.50-21.30 16.30-18.10-19.50-21.30   
ALPICAT La pirámide (16) 00.50   
ALPICAT Fast and Furious 7 (16) 17.00-19.35-22.10-00.40 11.40-14.20-17.00-19.35-22.10 17.00-19.35-22.10  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (CAT) (Animació) 16.50-18.30-20.10-21.50-23.30 11.50-13.30-15.10-16.50-18.30-20.10-21.50 16.50-18.30-20.10-21.50  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (Animació) 16.00-17.40-19.20-21.00-22.40 12.40-14.20-16.00-17.40-19.20-21.00-22.40 16.00-17.40-19.20-21.00-22.40  
ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 00.20   
ALPICAT El último lobo (7) 22.45-00.55 12.40-22.45 22.45

ALPICAT Lo mejor de mi (12) 15.30 15.30 15.30  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultron (7) 17.35-20.10 17.35-20.10 17.35-20.10  
ALPICAT La oveja Shaun (Apta) 15.30-17.10-19.00 11.50-13.40-15.30-17.10-19.00 15.30-17.10-19.00  
ALPICAT Lo mejor de mi (12)  20.45 20.45 20.45  
ALPICAT Mortdecai (12) 22.50-00.55 22.50 22.50  
ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (Apta) 18.45 11.35-15.10-18.45 18.45

ALPICAT Felices 140 (12)  16.55 16.55 16.55  
ALPICAT Focus (16) 20.30-22.35-00.40 20.30-22.35 20.30-22.35

LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00  
LAUREN La máscara del Faraón 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15  
LAUREN Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? 16.20-18.20-20.20-22.20-00.10 16.20-18.20-20.20-22.20 16.20-18.20-20.20-22.20  
LAUREN Escapando de la oscuridad 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10  
LAUREN Secuestro infernal 16.15-19.10-22.10-00.20 16.15-19.10-22.10 16.15-19.10-22.10  
LAUREN Vertige 16.30-18.30-20.30-22.20-00.20 16.30-18.30-20.30-22.20 16.30-18.30-20.30-22.20   
LAUREN Samba 16.15-19.00-22.00-00.15 16.15-19.00-22.00 16.15-19.00-22.00  
LAUREN Rastres de Sàndal (CAT) 16.00-18.00-20.00-22.00-00.05 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00  
LAUREN Noche en el Museu 3: El secreto del Faraón 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10  
LAUREN El corredor del laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10

FUNATIC La fiesta de despedida (12) 16.35-19.40 16.35-19.40 16.35-19.40  
FUNATIC Regreso a Itaca (7) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC Murieron por encima de sus posibilidades (18) 18.05 18.05 18.05  
FUNATIC Que extraño llamarse Federico (VOS) (7) 21.10 21.10 21.10

FUNATIC Nightcrawler (12) 22.40 22.40 22.40  
FUNATIC El hijo bastardo de Dios (18) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC La sombra del actor (12) 17.00-18.50-22.30 17.00-18.50-22.30 17.00-18.50-22.30  
FUNATIC El capital humano (12) 20.40 20.40 20.40

FUNATIC Tiempo sin aire (16) 17.00-20.40 17.00-20.40 17.00-20.40   
FUNATIC Lecciones de amor (Apta) 17.00-18.50-22.30 17.00-18.50-22.30 17.00-18.50-22.30

PRINCIPAL El nuevo exótico Hotel Marigold (7) 16.00 16.00 16.00   
PRINCIPAL La dama de oro (7) 18.15-20.15-22.15 18.15-20.15-22.15 18.15-20.15-22.15  

RAMBLA Focus (16) 16.30-18.30-20.30-22.30 16.30-18.30-20.30-22.30 16.30-18.30-20.30-22.30  
RAMBLA Felices 140 (12) 16.00-17.50-19.40 16.00-17.50-19.40 16.00-17.50-19.40  
RAMBLA El francotirador (7) 21.30 21.30 21.30  
RAMBLA Perdiendo el norte (7) 16.10 16.10 16.10  
RAMBLA El maestro del agua (16) 16.10-20.15-22.20 16.10-20.15-22.20 16.10-20.15-22.20  

  HORARI Divendres - Dissabte HORARI Diumenge HORARI  Dilluns a Dijous





‘The Astronaut Wives Club’ 
és la sèrie estiuenca d’ABC 
que ens retornarà als seixanta
Narrarà la vida de les dones dels primers astronautes americans

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Hi havia una vegada l’època 
dels nous moviments socials, 
de la contracultura, la paraula 
hippie i dels colors pastís. Una 
època de canvi, d’avanç tec-
nològic i guerres silencioses. 
Una època durant la qual la 
carrera espacial entre ameri-
cans i soviètics arribava al seu 
punt àlgid i cada acció d’un 
bàndol es veia corresposta 
per la reacció de l’altre. Així 
és com EEUU es veia impulsa-
da a crear el Projecte Mercury 
el 1958. El primer programa 
espacial tripulat que, una dè-
cada més tard i després de 
complir amb dos projectes 
més, acabaria portant l’home 
a la lluna. Un episodi històric 
que s’encarregarà de recollir 
la nova ficció d’ABC que se 
centrarà en les esposes dels 
Mercury Seven, set astronau-
tes escollits per la NASA per 
tripular les naus amb forma 
de míssil que traspassarien la 
nostra atmosfera per primera 
vegada, per després tornar 
amb vida en una càpsula que 
tornaria a la terra embolica-
da en flames. Res de l’altre 
mon...
Una premissa interessant, an-
teriorment tractada en la gran 
pantalla, però que poc s’ha 
espremut encara en televisió. 
Encara que després de veu-

Cartell promocional de 
‘The Astronaut Wives 
Club’, amb les prota-
gonistes de la ficció.

La sèrie
s’estrenarà

el proper 18
de juny

re el seu tràiler, crec que no 
m’aventuro si dic que m’atreu 
amb la mateixa intensitat que 
em fa tremolar. Heu sentit el 
mateix que jo?
Definida pels seus creadors 
com un drama amb certs tocs 
de comèdia, The Astronaut 
Wives Club narra la història 
de les set esposes dels astro-
nautes nord-americans triats 
per al Projecte Mercury i que, 
igual que ells, van exercir un 
paper fonamental en un perí-
ode concret de la història dels 
Estats Units. Les vides de les 

set joves esposes van canvi-
ar de la nit al dia quan els 

seus marits van entrar 
a formar part d’una 
missió a vida o mort 
que les va elevar a la 
fama i les va apropar 
a les altes esferes 
de la societat nord-
americana de l’èpo-

ca. La seva populari-
tat va créixer i, al costat 

d’ella, la seva amistat per 
fer front a les notícies que 

rebien dels seus respectius 
marits, sovint tràgiques.
Encara que inicialment la 
seva estrena estava previs-
ta per a la temporada pas-
sada, ABC no quedo massa 
contenta amb el resultat del 
primer pilot, així que va deci-
dir refer-ho de zero i esperar 

un any més per començar la 
seva emissió. Finalment, la 
nova ficció d’ABC, que molt 
i gens comparteix amb l’estil 
de Mad Men, es basa en la 
novel·la The Astronaut Wives 
Club: A True Story, de Lily 
Koppel. De la seva adaptació 
s’ha encarregat Stephanie Sa-

vage, responsable de guions 
d’altres sèries d’èxit  com The 
O.C. o Gossip Girl. Vaja que 
tindrem diversió i embolics 
amorosos per a estona.
El repartiment de la nova 
aposta estiuenca d’ABC està 
compost per JoAnna Garcia 
(Better with You), Yvonne Stra-
hovski (Chuck), Dominique 
McElligott (Hell on Wheels), 
Odette Annable (Banshee), 
Erin Cummings (Spartacus), 
Azure Parsons (Salem) i Zoe 
Boyle (Downton Abbey). En-
tre els seus marits astronautes 
trobem Desmond Harring-
ton (Dexter), Bret Harrison 
(Breaking In), Wilson Bethel 
(The Young and the Restless) 
o Kenneth Mitchell (Ghost 
Whisperer), entre d’altres. 
Lone Scherfig, nominada als 
Oscar per An Education, di-
rigeix el primer episodi dels 
deu que tindrà la primera 
temporada de The Astronaut 
Wives Club, que s’estrenarà 
el proper 18 de juny.

OPiNiÓ
Un de llarg, un de curt i un... zzZZZ...
Dos de la matinada d’un llarg i tortuós 
dilluns de treball. Putos dilluns... Fa una 
hora que estic al llit. No sé si em llegiu 
molt sovint, però fa unes setmanes ja 
comentava que ara veig sèries a través 
del meu mòbil. La distribució actual de 
la meva habitació fa físicament impossi-
ble que pugui veure el monitor del meu 
ordinador des del llit, així que no me’n 
queda una altra. No puc dormir. Em pas-
so el dia badallant però quan entro al llit 
el meu cos experimenta una inexplicable 
pujada d’energia que m’impedeix tan-

car els ulls. No és gens nou, segur que a 
vosaltres també us passa. Estic conven-
çut que tu també tens un petit truc per 
caure rendit. Tots el tenim. El meu són 
les sèries. Hauria de deixar aquest hàbit. 
Sembla que mirar la pantalla d’un mòbil 
abans de dormir no és molt bo per les 
neurones. Ho diu un article que estic lle-
gint des del mòbil, amb el cap recolzat 
al coixí i a l’espera que es carregui un 
capítol de House of Cards. Després vin-
drà un més curt com Community, i des-
prés... zzZZZ...

Dani Martínez realitzador
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Ron Howard ens mostra l’inici del rodatge 
d’‘Inferno’ al costat de Tom Hanks

 D. M.

www.7accents.cat

La nova pel·lícula basada en 
les novel·les d’èxit de Dan 
Brown ja està en marxa. Re-
cordeu Robert Langdon? 
Tom Hanks torna a ficar-se 
en la pell del nostre expert 
en simbologia preferit en 
l’adaptació de Inferno.
En aquesta ocasió, el pro-
tagonista es desperta en un 

hospital italià amb amnèsia. 
Felicity Jones interpretarà 
la doctora Sienna Brooks, 
que ajudarà Langdon a re-
cuperar la memòria i revelar 
una terrible trama terrorista 
relacionada amb La Divina 
Commedia de Dante. Omar 
Sy, Irrfan Khan i Sidse Ba-
bett Knudsen completen el 
repartiment d’Inferno, que 
arribarà a les nostres sales el 
14 d’octubre de 2016.

El director Ron Howard, al costat de l’actor 
Tom Hanks, en el rodatge de ‘Inferno’.

7accents.cat

Així llueix el nou Jocker que 
interpreta l’actor Jared Leto

Imatge de Jared Leto caracteritzat com el personatge del Jocker, que juga-
rà un paper important en la pel·lícula ‘Suicide Squad’.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Mancant més d’un any per 
a la seva estrena, l’adapta-
ció de Suicide Squad ja co-
mença a generar revolada a 
la xarxa. D’aquesta manera, 
fa solament unes setmanes 
començàvem a conèixer els 
primers detalls sobre la impli-
cació del canviant Jared Leto 
(Fight Club, Mr. Nobody) en 
aquest projecte. Primer, a tra-
vés d’una foto que l’actor es 
feia davant d’un mirall, exac-
tament com feia el seu per-

sonatge en un dels còmics en 
els quals apareix, i en la qual 
ja deixava entreveure el seu 
nou look, amb el pèl més curt 
i tenyit de verd. Poc temps 
després, David Ayer (Fury), el 
propi director del film, com-
partia a Twitter la foto que 
hem mostrat més amunt i en 
la qual podem veure l’estram-
bòtic aspecte final del Jocker.
Per a aquells ressagats re-
cordarem que Suicide Squad 
serà una pel·lícula basada en 
un grup de vilans i antiherois 
pertanyents a l’univers de 
DC Comics, que arribarà a 

les nostres sales el 5 d’agost 
de l’encara llunyà 2016. El 
seu argument girarà entorn 
de les peripècies d’un grup 
de presoners contractats pel 
Govern per executar missions 
suïcides, a canvi de les quals 
obtindran quantioses reducci-
ons de les seves condemnes.
El repartiment aquesta format 
per Joel Kinnaman (Rick Flag), 
Will Smith (Deadshot), Mar-
got Robbie (Harley Quinn), 
Jared Leto (Joker), Jai Court-
ney (Boomerang), Cara Dele-
vingne (Enchantress) i Viola 
Davis (Amanda Waller).

7è
art
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

A Cau d’Orella
Dijous que ve, el bar Gilda i un 
servidor reprenem els recitals de 
poesia A Cau d’Orella. El catàleg 
d’enguany el formen primeres 
plomes del panorama català con-
temporani; disparo: Perejaume, 
l’artista de Sant Pol de Mar que, 
per exemple, ha decorat el Liceu; 
Josep Pedrals, “un dels millors 
poetes europeus”, segons Pere 
Gimferrer; Enric Casasses, la 
preeminència del qual es descriu 
soleta i sense adjectius; Dolors 

Miquel, l’autora dels Ver7s de la 
terra, que, a ritme de garrotín, 
retraten la Lleida d’antany –“Po-
bres verges lleidatanes/l’església 
les ha capat/si el forat se’ls obre 
amb ganes/s’hi posen espara-
drap”; una jove promesa de 
Gràcia d’estirp lletraferida, Guim 
Valls, i Montse Gort, germana 
del nostre enyorat dibuixant Jor-
di Gort i autora d’una obra plàs-
tica i literària tendra i enginyo-
sa. De maig a juliol, doncs, les 

harmonies i els 
contrapunts 
de l’ànima 
evo luc io-
naran en 
l’amfitea-
tre romà-
nic de Sant 
Martí, i tu, 
ocupat lector, 
seràs endut per les 
onades d’un somni de set nits 
d’estiu dictat A Cau d’Orella.

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

Leticia Sabater
Als noranta va ser una icona de la televisió en presentar ‘Con Mucha
Marcha’. Després va saltar al món del cor i ara torna a la música amb YMCA 

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

1. Què en queda d’aquella pre-
sentadora del programa infantil 
Con Mucha Marcha dels noranta?
Queda molt, perquè l’alegria que 
transmetia en aquell programa i 
l’espontaneïtat la segueixo tenint. 
Encara que ara estigui centrada en 
la música, una cosa no treu l’altra.

2. Com recordes la teva fama 
en els programes infantils?
Sempre he estat molt controverti-
da i des del primer dia que he estat 
una persona pública he tingut gent 
al meu voltant que m’ha estimat 
i una altra que m’ha odiat. Això 
acostuma a succeir quan tens una 
personalitat forta que sobresurt 
sense voler. A vegades m’agrada 
i d’altres em molesta, però estic 
acostumada a la fama i sempre ho 
he portat bastant bé, perquè la 
majoria de les vegades m’exposo 
quan jo vull i és el moment.

3. T’hem vist en infinitat de pro-
grames. És necessari fer alguna 
cosa provocativa per sortir a te-
levisió i ser recordada?
Sóc sempre així. Tinc un caràcter 
provocatiu per naturalesa. Quan 
portes 25 anys de carrera en l’es-
pectacle amb bastant regularitat, 
la gent et recorda perfectament 
encara que no et vegi diàriament, 
com és el meu cas. 

4. Què cal fer per estar activa 
en els programes del cor? Els 
muntatges són necessaris?
Per estar activa en el món del cor 
has de generar notícies tots els 
dies de cor o similar. Jo, de tant en 
tant, en genero alguna, però des 
de fa tres anys, que vaig fer l’últim 
reality, estic centrada en els meus 
musicals, concerts i espectacles, 
que són la meva forma de vida ha-
bitual, combinant-ho amb la televi-
sió en determinades ocasions. 

5. El teu últim videoclip ha es-

tat criticat i titllat, fins i tot, 
d’esperpèntic. Quina és la 
teva opinió?
Totes les opinions són bo-
nes, fins i tot les dolentes. 
El pitjor és que ningú perdi 
cinc minuts de la seva vida en 
veureu-ho. En tres dies por-
tava gairebé 100.000 visites i, 
a més, no t’oblidis que a qui li 
agrada es diverteix i mai posa 
res en acabar de veureu-ho. 
En canvi, la gent més rei-
vindicativa i difícil és la 
que més escriu quan 
acaba de veure 
qualsevol vídeo 
que estigui a la 
xarxa.

6. De tot el que 
has fet fins al 
moment, et pe-
nedeixes d’algu-
na cosa?
He de dir que no, 
en absolut.

Ciutadilla
XIII Trobada de Grups de Recreació Medieval

Ciutadilla

1, 2 i 3 de maig de 2015www.ciutadillamedieval.cat
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