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deixat insatisfeta la
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editorial
Cada vot és una gran responsabilitat
Un article del prestigiós escriptor 
britànic John Carlin analitzava feia 
pocs dies el que, segons ell, ha suc-
ceït en les eleccions britàniques. 
Recordem que allà, en contra de 
tots els sondejos, el premier tory ha 
renovat la confiança per una àmplia 
majoria. Segons Carlin, els laboris-
tes han rebut un càstig monumen-
tal per dos motius. El primer, per-
què les seves propostes van arribar 
a un punt d’extremisme que sem-
blava que, en lloc de voler reformar 
el capitalisme i fer-lo més respon-
sable, com desitja la majoria de 
la població, el que pretenien era, 

directament, “abolir-lo”. El segon, 
segons Carlin, perquè els laboristes 
van escollir un discurs maximalista 
que amenaçava un desig innat i in-
tim de tot ciutadà, com és “voler 
prosperar a la vida”. Mentrestant, 
el guanyador va lluir humilitat, sen-
satesa, una gestió passable i una 
visió compassiva i humanitzada del 
sistema de lliure mercat on, sobre 
unes bases de benestar, cadascú 
pot triar el seu camí i veure recom-
pensat el seu esforç.
Al final, no hi ha res nou sota el 
sol i el que abans era bo avui ho 
continua sent, i a l’inversa. Això ve 

a tomb d’aquestes eleccions, les 
primeres a Catalunya on la crisi i 
el malestar social han fet aflorar 
noves formacions sense tradició 
ni trajectòria, amb grans compo-
nents d’amateurisme ini-ciàtic i una 
concepció molt esquematitzada 
dels problemes. Nosaltres donem 
la benvinguda al refrescament 
del mapa polític i a la participació 
dels ciutadans en política, ho fem 
de manera vehement. No obstant 
això, no valida qualsevol compor-
tament ni qualsevol proposta que 
no vingui acreditada per criteris 
solvents i estigui alineada amb els 

països del nostre entorn europeu i 
occidental. 
La gent no pot ser atreta per qui-
meres ni excitada per passions fú-
tils, sinó per programes de base 
que millorin la societat des de les 
grans fites assolides, perquè refor-
mar sempre és lloable, i això no sig-
nifica ni passa per destruir el molt 
de bo que hem aconseguit.
Davant aquest escenari ple d’emo-
cions electorals, nosaltres fem una 
crida a participar amb plena cons-
ciència democràtica i el gran sentit 
de la responsabilitat que suposa el 
nostra vot. 

Bon viatge, Albert
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VIVIR A CONTRACORRIENTE L’equip de 7accents vol dedicar aquest 
número a l’Albert López, que ens va deixar el passat dilluns víctima d’un càncer
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El candidat d’ERC-Avancem critica el paer en 
cap per la seva gestió privatitzadora i aspira a 
ser clau per efectuar el canvi cap a les esquerres 

 LAIA 
DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Carles Vega, cap de llista 
d’ERC-Avancem, es presenta 
amb la il·lusió de retornar les 
forces d’esquerres a la Pae-
ria, ja que considera que les 
formacions representades en 
aquests darrers quatre anys a 
l’Ajuntament de Lleida només 
s’han dedicat a fer polítiques 
de dretes, “seguint l’estela 
de Ros”, i descuidant els àm-
bits més socials. 

LAIA DOLCET
Com és l’equip que t’acom-
panya a les eleccions?

CARLES VEGA
És un equip divers. No només 
en termes de paritat (que la 
superem) sinó també en orí-
gens socials i ideològics. A 
més, el número dos ens apor-
ta la seva gran experiència 
com a antic secretari general 
de CCOO a Lleida. 

L. D.
A les darreres eleccions vau 
patir una davallada de vots 
important. Us sentiu forts?

C. V.
Sí. A més, la davallada la vam 
patir a nivell nacional, no va 
ser exclusivament a Lleida. 
Actualment la marca esquerra  
té potència i prepondera en 
la qüestió sobiranista. Sortim 
amb bones expectatives.

L. D.
Es poden concretar aques-
tes expectatives?

C. V.
La veritat és que pretenem 
aconseguir més del que 
apunten les enquestes. La 
llista està pensada per ser 
una alternativa, no només de 
govern sinó també en l’àm-
bit de les pròpies esquerres. 
Ens mouríem en una forquilla 
d’entre 3 i 5 regidors. Creiem 
que cap força tindrà majo-
ria absoluta per governar en 
solitari i nosaltres pretenem 
OBtenir la clau per efectuar 
el canvi. 

L. D.
Com valores el sorgiment de 
nous partits i com creus que 
us pot afectar?

C. V.
Caldria distingir els partits en 
el sentit més tradicional, com 
són Avancem, MES... Resultat 
de la diàspora de socialistes 
que han marxat per descon-
tentament amb la línia oficial 
del PSC i les organitzacions 
ciutadanes, concebudes de 
manera específica per aques-
tes eleccions. Des d’aquest 
punt de vist crec que enriquei-
xen el panorama, tot i que és 
una llàstima que no s’hagi tro-
bat un punt d’encontre. 

L. D.
Per què no ha estat possible 
tal confluència d’esquerres?

C. V.
Algunes agrupacions d’elec-
tors com Crida per Lleida 
-CUP ja havien manifestat que 
volien anar sols. En el cas del 
Comú, volien presentar-se 

sense sigles. Amb les altres 
formacions, tot i que no s’ha 
verbalitzat de manera directa, 
crec que els preocupava que-
dar diluïts o fagocitats amb la 
unió amb ERC. Vam intentar 
arribar a acords en diverses 
ocasions amb MES i ICV però 
no va ser possible. Els pactes 
només són possibles si tot-
hom vol. Pactar desgasta i has 
de pensar en els quatre anys 
que vénen després. En tot cas 
hem acordat la coalició amb 
Avancem. Una proposta sufi-
cientment potent i engresca-
dora per no sentir-nos  de-
cebuts. 

L. D.
A què creus que 
es deuen els 
més de trenta 
anys de govern 
socialista?

C. V.
En primer lloc 
a que la gent, en 
general, acostuma a 
ser molt conservadora 

quan es tracta de canviar de 
vot. A més, a Lleida, ja hi ha 
un pòsit de certa immobilitat. 
La tercera raó seria de caràc-
ter global, ho has de fer molt 
malament per perdre l’alcal-
dia. Ara que semblava que 
tots aquests escàndols a la 
Paeria afectarien la credibi-
litat d’Àngel Ros, no l’estan 
afectant tant com s’esperava. 
I és que la gent vol netedat 
però també tranquil·litat. Ros 
ha sabut jugar bé el paper de 
víctima d’una revenja perso-

nal. 

Àngel Ros 
ha fet 

polítiques 
de dretes 

A MES i ICV 
els preocupava 
quedar diluïts 

per ERC

Carles Vega:
“Ros ha deixat 

sense arguments 
els partits de dretes” 

L. D.
Creus que hi ha hagut poca 
oposició en el si de la Pae-
ria? 

C. V.
Penso que no hi ha hagut una 
oposició prou clara. En primer 
lloc perquè Ros els ha pres 
l’orientació política. L’actual 
paer en cap ha fet polítiques 
de dretes i als partits de dre-
tes els ha deixat sense argu-
ments. A banda, crec que no 
han tingut la suficient energia 

com per te-
nir la 
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possibilitat de fiscalitzar. Tam-
bé és cert que la persona que 
ha destapat alguns papers 
els havia negat prèviament a 
l’oposició. Però, això, en tot 
cas és imputable a la Marta 
Camps i no a l’oposició. Han 
volgut seguir l’estela de les 
maneres de fer de Ros, de 
cara a la galeria, i han fet una 
política d’oposició més d’apa-
rador que efectiva. 

L. D.
En quin sentit creus que l’al-
calde de Lleida ha dut a ter-
me polítiques de dretes?

C. V.
Els serveis públics els ha ex-
ternalitzat o n’ha allargat les 
seves concessions. Si algun 
sentit hauria de tenir l’ex-
ternalització dels serveis pú-
blics és que la gestió priva-
da fos millor que la pública, 
que econòmicament fos més 
rendible i que la prestació 
fos més satisfactòria però 
no ha estat així. Autobusos, 
aigües, semàfors, neteja vi-
ària i recollida d’escombra-
ries, il·luminació, semàfors... 
Quan Ros s’ha quedat sol al 
capdavant del govern encara 
s’ha privatitzat més. Va agafar 
una herència de Siurana i l’ha 
mantingut i potenciat. Altres 
polítiques de dretes és la li-
quidació dels impostos, que 
no són gens progressius. Es 
paguen en base a un criteri 
únic, una valoració cadastral 
desfasada, i això no és gens 
d’esquerres. Així mateix, la 

targeta bus no és una mesu-
ra popular sinó populista ja 
que no té en compte els in-
gressos sinó l’edat. El que ha-
gués hagut de fer és aplicar 
uns criteris de gratuïtat o de 
descomptes en funció del pa-
trimoni o dels ingressos. Tam-
bé el projecte de les Basses. 
Una mesura aleshores molt 
progressista que va implantar 
un alcalde franquista com l’al-
calde Pons i que Ros ha des-
virtuat totalment, amb l’ajuda 
inestimable de CiU. 

L. D.
Com valoraries la gestió de 
Ros i les seves obres de go-
vern?

C. V.
La ciutat de Lleida ha so-
fert una gran transformació 
però... Només faltaria!  Amb 
el munt de diners que s’hi 
han abocat només faltaria. A 
més ha vingut donada, entre 
altres, amb el finançament de 
l’Estat després de les riuades, 
durant l’època Siurana. Però 
les millores sempre han vin-
gut pel finançament de l’Estat 
o per actuacions urbanísti-
ques d’empreses particulars 
com per exemple la plaça 
Ricard Vinyes. Una actuació 
de dubtosa utilitat pública i 
encara de més dubtós gust 
estètic, que arriba com a re-
sultat d’una concessió. Diners 
que han vingut de fora de 
les arques municipals. Diners 
malgastats. La seva rendibili-
tat social és baixa i ha utilitzat 

entrega ràpida a Espanya i Europa en 24/48 i 72 hores

des de 35€ per a qualsevol mercaderia, amb i sense fred

recollides i entregues nacionals i internacionals gestionades a Lleida

Avda. de la Indústria, 407  .  25191  LLEIDA  .  Tel. 973 18 33 98  .  pallex@transportstarragona.com
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L’oposició ha 
seguit l’estela de 

les polítiques 
de Ros

L’alcaldable 
per ERC-
Avancem a la 
Paeria, Carles 
Vega. 
Foto: Carlos 
Bonfill 

el diner públic com si fos de la 
seva butxaca. Quan se’n va de 
vacances s’emporta l’escorta, 
quan era diputat se n’anava 
amb el cotxe oficial d’alcalde, 
quan es dedica a fer regals 
tampoc s’està de res... Però 
és que quan es tracta de fer la 
Llotja, també amb molts dub-
tes sobre el finançament de la 
construcció, el rendiment que 
en treu és molt més baix del 
previst. A més, gasta molts 
diners en un equipament que 
havia de ser firal i cultural i des 
del punt de vista cultural està 
resultant un nyap. Tot el llegat 
que va deixar ERC quan van 
estar al capdavant de l’equip 
de govern en matèria cultural 
i dels drets civils (no hi havia 
Regidoria de Drets Civils fins 
aleshores), Àngel Ros l’ha 
malbaratat. No puc fer-ne una 
valoració positiva. 

L. D.
Aquestes eleccions muni-
cipals són una prèvia a les 
autonòmiques, concebudes 
també per alguns com a ple-
biscitàries?

C. V.
Forçosament estan tan pro-
peres que és fàcilment com-
prensible que les veiem així. 
A banda, pensem que cal un 
canvi radical i absolut en la 
nostra societat i veiem en les 
municipals la rampa, el llan-
çament que ha de suposar el 
canvi cap a la independència. 
Per a nosaltres no té sentit 
una independència si no és 
pensant que ha de ser una 
cosa nova i no és possible un 
canvi tant radical sense inde-
pendència. Hem de convèn-
cer a la gent que no ho veu 
així que, efectivament, les 
municipals són l’avantsala de 
les plebiscitàries del 27-S. 

L. D.
Tot i això hi ha la sensació 
que el sentiment indepen-
dentista ha perdut suflé. Ho 
creus així?

C. V.
Que el procés 
s’allarga és 
evident i 
està clar 
que ERC 
h a u r i a 
v o l g u t 
que fos 
m é s 
c u r t . 
P e r ò 
això no 
és neces-
s à r i a m e n t 
dolent. Estic 

convençut que quan arribi 
el moment la gent tornarà 
a respondre i segur que les 
municipals serà un d’aquests 
moments. És molt important 
votar localment però pensant 
globalment. 

L. D.
Tot i això, les enquestes au-
guren una entrada forta de 
Ciutadans al municipi i a Ca-
talunya. Se’ls ha de prendre 
més seriosament?

C. V.
Ciutadans sempre els hem 
pres seriosament. És una for-
mació que si no tenia l’espai 
suficient és perquè hi havia el 
tap dels dos partits cabdals a 
Espanya. C’s és l’espanyolis-
me que pretén ser amable. 
Quan el bipartidisme ha tron-
tollat, la formació ha pres el 
relleu i, per molt que preten-
guin ser d’esquerres, ideolò-
gicament són bastant ambiva-
lents. Per tant, havent perdut 
solera PP i PSC és normal que 
pugi. En tot cas, no és ni més 
ni menys preocupant ja que, 
si mirem els números, és un 
transvasament de vot. Sé 
d’antics càrrecs del PSC que 
actualment voten C’s a Lleida. 

L. D.
Parlant d’ambivalèn-

cies... Vosaltres 
no vau posici-

onar-vos en 
contra del 

Consorci 
Sanita -
ri fins 
fa ben 
p o c . 
Què va 

canviar?

C. V.
Crec que no 

vam ser ambi-

valents. Simplement, potser 
qui havia d’explicar-se que 
havia de ser el grup parla-
mentari no ho va fer de ma-
nera suficientment clara com 
perquè arribés bé el missat-
ge. El que havia dit ERC és 
que no es posicionaria d’en-
trada en contra del projec-
te i, això, com que no era el 
que volien sentir alguns no va 
agradar. Així doncs, més que 
ambivalent la nostra postura 
no va ser contrària en un inici. 
Un consorci, d’entrada, no és 
dolent però aquest no ens do-
nava garanties i vam decidir 
posicionar-nos en contra del 
projecte tal com està plante-
jat. No és que haguem can-
viat de posició, simplement 
hem dit que com que allò que 
demanàvem no s’ha complert 
doncs no ho acceptem i ens 

ha fet dir a la gent de CiU que 
(el Consorci) ni és la manera ni 
és el model ni és el moment. 

L. D.
Tot i que hi ha un parell de 
grups parlamentaris que 
han atribuït l’aturada a una 
maniobra de tacticisme. 

C. V.
Sí i hi ha grups polítics, alguns 
dels quals també estan en 
plataformes ciutadanes, que 
també volen desvirtuar la nos-
tra posició i els resultats de la 
nostra gestió. Que ERC hagi 
contribuït políticament a atu-
rar el procés a molta gent no 
li agrada. Molts haurien vol-
gut que nosaltres haguéssim 
quedat a la banda dels do-
lents, dels que volen privatit-
zar. Nosaltres, contràriament 

al que diuen, hem volgut ser 
coherents. I hem tingut molta 
paciència. 

L. D.
D’ara en un inici, consideres 
que has endurit el discurs?

C. V.
Sí, perquè primer estava a 
l’expectativa. Tot i que penso 
que més que endurir el dis-
curs, el que hem intentat és 
centrar les idees. Fa un any no 
havia dit que no pactaria amb 
Àngel Ros. Ara quan la gent 
t’ho pregunta s’ha de dir. 

L. D.
I després s’ha de complir.

C. V.
Sí. Aquesta és la qüestió. No 
pots deixar les coses  a mitges 
perquè aleshores sí que seria 
tacticisme. Hi ha determina-
des línies que no es poden 
travessar. Si sortim amb força 
suficient com perquè puguem 
ser decisius qualsevol pacte 
amb el PP serà impensable i 
amb Ros també.

L. D.
Quines són les vostres prin-
cipals propostes?

C. V.
Volem que la Paeria s’obri. 
Pensem que és una institució 
molt opaca i els aires dema-
nen màxima transparència 
però, sobretot, accessibilitat. 
La veritable transparència 
significa que quan la gent 
vulgui saber una cosa pugui 
accedir-hi, quan la gent vulgui 
fer una proposta la pugui fer. 
Un dels nostres pilars és el de 
l’accessibilitat. 
La Paeria ha d’estar sota el 
control de la gent. L’altre pi-
lar és l’apoderament. Que la 
gent pugui participar i dir la 
seva però que, a més, se senti 
responsable de la pròpia ges-
tió.

L. D.
La marca Carles Vega és for-
ta? 

C. V.
La marca Esquerra Republi-
cana és molt més forta. Seria 
d’una falta de realisme i d’hu-
militat per part meva dir-ho 
d’una altra manera. 
El nivell de coneixement per 
part de la ciutadania potser 
no és el que jo desitjaria però 
crec que estem treballant 
molt perquè siguem cone-
guts, valorats i reconeguts. 
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Amb tres candidats repetidors i tres de 
nous, els programes electorals se centren 
en urbanitzar el centre i l’emprenedoria

El centre de 
Mollerussa, 
a debat

24maig
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 ARES
VALDÉS

 MOLLERUSSA
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A una setmana perquè se 
celebrin els comicis, els par-
tits polítics s’afanyen a fer 
creure que les seves propos-
tes són les més adequades 
per al municipi. I Mollerussa 
no és una excepció. Amb sis 
candidatures, la majoria re-
novades amb cares noves, les 
propostes sobre la millora en 
urbanització del centre de la 
localitat i la creació de llocs 
de treball a través de l’em-
prenedoria i dotar de més fa-
cilitats els comerços, es posen 
en boca dels candidats, entre 
ells a la de l’actual alcalde del 
municipi, Marc Solsona, que 
torna a repetir com a candi-
dat per Convergència i Unió. 
L’acompanyen en el camp 
de batalla Xavier Romera, 
candidat d’Entesa per Molle-
russa (coalició formada per 
Iniciativa Verds Catalunya, 
Esquerda Unida i Alternativa i 
Moviment d’Esquerres), Joan 
Simeón, candidat del Partit 
Popular, Engelbert Montolà, 
candidat d’Esquerra Republi-
cana i Acord Municipal, Te-
resa Ginestà, candidata del 
Partit Socialista de Catalunya 
i Progrés Municipal, i Joaquín 
Díez, candidat de Plataforma 
per Catalunya.

Els repetidors
Per aquests comicis, CiU tor-
na a confiar amb el mateix 
candidat que ja va liderar la 
coalició amb què el partit va 
guanyar les eleccions munici-
pals el 2011 amb majoria ab-
soluta, el Marc Solsona. Sen-
se rebre gaires crítiques per 
part de l’oposició, el mandat 
de Solsona ha estat marcat 
per sanejar les finances muni-
cipals i fer front a l’endeuta-
ment de l’anterior legislatura, 
la qual va deixar factures que 

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
Les nostres propostes de 
govern es regeixen bàsica-
ment per tres eixos: l’eco-
nòmic, que passa per no fer 
res que no puguem pagar 
(una de les nostres màximes 
en els darrers quatre anys); 
l’eix social, amb la voluntat 
que la nostra acció de go-
vern tingui un impacte di-
recte en la ciutadania amb 
propostes que els puguin 
ser útils; i el darrer eix, el 
democràtic, que té per ob-
jectiu promoure processos 
participatius oberts a tot-
hom. En definitiva, el nostre 
ideari es basa en propostes 
possibles però, a la vegada, 
ambicioses.
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Buscar fórmules de parti-

cipació i consens amb les 
altres formacions polítiques 
amb l’objectiu de trobar 
punts d’encontre comuns 
per avançar com a ciutat.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Em preocupa la durada de 
la crisi econòmica general  
perquè això fa més difícil la 
recuperació econòmica i so-
cial dels municipis. Recupe-
ració vol dir menys atur, més 
activitat econòmica i més 
benestar. És per això que el 
nostre projecte de govern 
passa per promoure actuaci-
ons per afavorir aquesta re-
cuperació econòmica i tot el 
que socialment comporta.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Encara queda camí a fer, 
sobretot, en dos eixos bà-
sics com són l’assistencial 

i el del transport públic. És 
per això que treballarem 
per dotat el Centre d’Assis-
tència Primària d’un millor 
servei d’urgències i també 
reivindiquem ampliar al 50% 
la freqüència dels trens de la 
línia Lleida-Cervera i traslla-
dar l’estació d’autobusos a 
la nova ubicació al costat de 
la ferroviària per concentrar 
tot el transport públic de la 
ciutat. També ens hem pro-
posat en l’àmbit educatiu 
finançar al 50% la construc-
ció dels pavellons esportius 
de les escoles Mestre Ignasi 
Peraire i Les Arrels per així 
guanyar també més equipa-
ments per a la ciutat fora de 
l’horari lectiu.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Pactaria amb tots aquells 
que tinguin la voluntat 

d’aportar projectes i idees 
positives per a la ciutat, ex-
cloent però els partits que 
en el seu ideari fomentin la 
xenofòbia i el racisme.
               

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
Precisament hem inclòs un 
punt específic en les propos-
tes de govern on es mostra 
el compromís amb el procés 
polític català i on posem de 
manifest que treballaren per 
la independència si el poble 
així ho expressa. 

Com valores el teu pas 
per l’alcaldia? 
Estic satisfet d’haver con-
tribuït a sanejar les finances 
municipals i a establir una 
pau política que ens ha per-
mès ordenar el municipi per 
poder fer el salt de qualitat 
que es mereix.

candidat per CiU

Marc Solsona

candidat per Entesa per Mollerusssa

Xavier Romera
Quina és la base del teu 

programa electoral? 
El programa es fonamenta 
en la base del rescat soci-
al. Primer són les persones 
i per això estem construint 
un programa a partir dels 
problemes reals de la gent. 
En aquest sentit, partim de 
la participació, la transpa-
rència i la cohesió social, en 
un constant diàleg de tu a tu 
amb la ciutadania.

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Declarar Mollerussa lliure de 
desnonaments encetant po-
lítiques actives de prevenció 
i de pal·liació. Iniciarem un 
programa complementa-
ri de tarificació social que 
ajudi a les famílies a portar 
una vida digna sense talls de 
llum, aigua o gas; garantint, 
a més, tres àpats diaris pels 

nens i cura intensiva de les 
persones grans que viuen 
soles.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
El benestar de la gent i del 
medi ambient. No pot ser 
que hi hagi diners per de-
corar locals buits i que no 
hi hagi per ajudar a famíli-
es que no poden portar als 
seus fills a l’escola bressol 
perquè és massa cara. Els 
diners hi són, però estan mal 
repartits. 

Què creus que li falta al 
municipi? 
Moltes més propostes re-
latives als serveis socials i a 
la interacció entre l’Ajunta-
ment i les persones. No hi 
ha projectes de promoció, 
ni de prevenció, ni solució 
de situacions tant dures com 
els desnonaments, la pobre-

sa energètica, el tancament 
de petits comerços o la mal 
nutrició infantil. S’estan de-
saprofitant espais públics en 
els quals es poden desen-
volupar solucions per millo-
rar la qualitat de vida de la 
gent, alhora que es promo-
ciona la reutilització i l’eco-
nomia local sostenible.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
No pactarem en aquelles 
situacions poc transparents 
o en aquelles circumstàn-
cies en què paguin menys 
els que més tenen, o per-
judiquin o no atengui a la 
situació d’urgència social. 
Ens plantejarem el pacte en 
aquelles propostes concre-
tes que vagin a resoldre ur-
gentment els problemes de 
les persones i que millorin 
l’ecologia del poble.     

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
Reivindiquem el dret de po-
der reivindicar democràti-
cament allò que vulguin els 
catalans per Catalunya, sigui 
via referèndum o qualsevol 
altra via legal i democràtica 
emparada per una majoria 
social que vetlli pel benestar 
de les persones i pels ser-
veis públics.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Es caracteritza per una ges-
tió basada en l’accessori i en 
el superficial, que no acaba 
d’atendre als greus proble-
mes de pobresa i dificultat. 
Com totes les polítiques 
de CiU, és una alcaldia ori-
entada a la privatització de 
serveis i a les retallades. Mo-
llerussa va patir més de 50 
desnonaments el 2014.
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ascendien als 5.000 euros. 
Precisament, els problemes 
econòmics van ser els que 
van fer que l’anterior alcal·
dessa de Mollerussa, Teresa 
Ginestà (PSC), dimitís el 2010 
cinc mesos abans de les elec·
cions municipals del 2011. 
Juntament amb una coalició 
amb ERC, Solsona va gover·
nar durant aquests quasi cinc 
mesos. I ho ha continuat fent 
els darrers quatre anys amb 
deu dels disset regidors del 
consistori. 
El Partit Popular torna a con·
fiar en Joan Simeón, que el 
2011 van recuperar el regidor 
que li havien pres el 2003. 
Amb les polítiques actuals, 
Simeón assegura que no arri·
barà a ser alcalde, però que 
aconseguirà una segona po·
sició. Satisfet amb el mandat 
de Solsona, confessa que ell 
va votar a favor del seu no·
menament en els anteriors 
comicis. 

Els seminous
Els socialistes afronten els 
comicis amb l’exalcaldessa 
Teresa Ginestà com a cap de 
cartell del PSC a Mollerussa, 
després de la renúncia per 
motius personals del que ha 
estat portaveu del grup Pere 
Gatnau, que ocuparà el cin·
què lloc de la llista. El PSC 
torna a confiar en la que ja 
va ser alcaldessa del 2007 
al 2010, una època marcada 
pels greus problemes econò·
mics, que la va obligar a dei·
xar el càrrec. Ginestà torna a 
afrontar els comicis amb una 

PxC es torna a 
presentar 

amb un 
regidor ja al 

consistori

El PSC torna 
a confiar en 
Ginestà per 

arribar a 
l’alcaldia

candidata pel PSC i PMC

Teresa Ginestà

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
La base del nostre progra·
ma és servir a les perso·
nes, treballar per elles. Per 
això els nostres dos eixos 
principals són la reactivació 
econòmica, on plantegem 
actuacions que han de per·
metre generar llocs de tre·
ball i noves oportunitats per 
als joves emprenedors i el 
foment de les polítiques so·
cials, adreçades a pal·liar els 
greus dèficits que pateixen 
en aquest moment molts 
ciutadans i ciutadanes.

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Portar a terme les principals 
mesures de reactivació eco·
nòmica, com el viver d’em·
preses i la Borsa de lloguers 
de locals comercials, que 
són projectes sorgits de la 
participació ciutadana.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Recuperar la dinàmica eco·
nòmica que sempre ha tin·
gut Mollerussa.  A més cal  
tornar a ser un referent cul·
tural, recuperant el cinema i 
projectes culturals com les 
mostres “Som Cinema” i 
“Humoris”. També és la nos·
tra principal preocupació i 
base del nostre programa la 
manca d’atenció i d’oportu·
nitats que pateixen les per·
sones més vulnerables.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Fa falta canviar l’estil de fer 
política.  Només amb una 
gestió  basada en la parti·
cipació i col·laboració de 
tota la ciutadania podem fer 
front als nous reptes. Cal co·
ordinar esforços. Hi ha molta 
gent amb capacitat i volun·
tat de treballar per transfor·
mar la nostra societat. Reac·

tivarem el Pla d’Activació de 
Mollerussa, el Consell Social 
i tots els processos de parti·
cipació ciutadana. 

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Pactaria amb qui estigui 
disposat a tirar endavant 
aquest model de transfor·
mació de la societat, capaç 
de generar noves oportu·
nitats  des del respecte i la 
generositat.
No ho faria mai amb un par·
tit que no respecti els drets 
bàsics de les persones.      
           

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
En el nostre programa no en 
parlem. Presentem un pro·
grama que respon a les ne·
cessitats de la nostra ciutat 
per als propers quatre anys. 
Donem una resposta local. 

Nosaltres estem a favor del 
dret a decidir; quan sigui 
l’hora, els ciutadans i ciuta·
danes de Catalunya decidi·
ran lliurement quin model 
de país volen per Catalunya.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura?  
Com a tots els ajuntaments, 
la gestió ha estat limitada 
pel compliment de les me·
sures d’austeritat marcades 
pel Govern central i per la 
manca de responsabilitat 
de la Generalitat, que deu 
molts diners als ajuntaments 
de Catalunya. I a la nostra 
ciutat, la situació s’agreuja 
per l’endeutament històric 
que arrosseguem. Però això 
no pot servir d’excusa per 
la inactivitat que ha marcat 
aquest mandat. S’han para·
litzat projectes nostres, que 
estaven aprovats, i ara els 
presenten com a nous en vi·
gília d’eleccions. 

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
El nostre programa electoral 
es basa en els serveis soci·
als per a la gent de casa i en 
millorar els serveis bàsics de 
les persones com la segure·
tat, l’ordre i el civisme. 
Creiem que aquestes pro·
postes són la base fonamen·
tal per al bon funcionament 
de la ciutat.
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
El primer que faria si sortís 
elegit seria abaixar els im·
postos als petits i mitjans 
comerciants que tenen seu 
a Mollerussa. 
També bonificaria l’obertura 
de nous comerços i pujaria 
la pressió fiscal a les entitats 
financeres, ja que aquests 
són els que poden crear 
llocs de treball i rebaixar el 
nombre de persones que es 

troben sense feina ara ma·
teix.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
La principal preocupació  de 
Plataforma per Catalunya és 
el 16% d’atur que hi ha actu·
alment a Mollerussa. 
També ens preocupa el gran 
incivisme que existeix, la 
pèrdua d’identitat i sobre·
tot la imatge que projecta 
Mollerussa cap a l’exterior 
de les nostres fronteres, que 
no és la que ens agradaria 
que fos.

Què creus que li falta al 
municipi? 
A Mollerussa li falta potenci·
ar el comerç que, en realitat, 
és el que més llocs de treball 
aporta al nostre municipi. 
També s’han d’arreglar els 
vials urbans que estan molt 
deteriorats, dotar a la ciu·
tat de més zones verdes i 

que per una vegada per to·
tes tinguem una protectora 
d’animals comarcal, que 
empari a tots els animals de 
la comarca que es troben 
abandonats.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Plataforma per Catalunya 
no pactarà amb ningú. No 
compartim l’ideari de cap 
formació política actual de 
Mollerussa. 
Només puc dir que podem 
compartir alguns aspectes 
puntuals sempre que siguin 
coses que beneficiïn i dotin 
de més recursos a la ciutat 
de Mollerussa i als seus ve·
ïns i veïnes.   
     

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
En cap, Plataforma per Ca·
talunya defensa els lligams 

que uneixen  històricament 
Catalunya amb la resta d’Es·
panya. 
La secessió de Catalunya 
no representaria “el renai·
xement d’una nació“, com 
molts s’aventuren a remar·
car,  sinó que representaria 
la mort d’una identitat col·
lectiva cristal·litzada durant 
molts segles. 

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
L’actual alcalde ha fet una 
política continuista, provi·
nent del govern anterior, és 
a dir, de la legislatura del 
2007. 
Tret d’això, crec que el Marc 
Solsona ha fet una bona po·
lítica, encara que creiem que 
es podria millorar la gestió 
econòmica que ha portat a 
terme durant aquests qua·
tre anys de legislatura, mar·
cats per l’austeritat i l’en·
deutament.

candidat per PxC

Joaquín Díez
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aposta per la reactivació eco-
nòmica com el viver d’empre-
ses i la borsa de lloguers de 
locals comercials. 

Els nous
Cap partit s’estrena en aques-
tes eleccions, però si ho fan 
les persones que els encap-
çalen. En aquest nou viatge, 
Plataforma per Catalunya, 
amb un regidor al consistori, 
canvia la imatge de M. del 
Carmen Sabater per la de Jo-
aquín Díez. PxC, que va entrar 
al consistori amb un regidor el 
2011, continua apostant “pels 
de casa” i per crear noves po-
lítiques que assegurin l’ordre i 
el civisme, i assegura que no 
pactarà amb cap altre partit 
polític. 
Engelbert Montolà ha estat 
l’elegit per entrar amb més 
força al consistori amb ERC, 
ja que als anteriors comicis 
van perdre el segon regidor. 
Montolà aposta per convertir 
Mollerussa en una ciutat estu-
diantil amb bona projecció a 
l’exterior. 
I per últim, Entesa per Molle-
russa, coalició formada per 
ICV-EuiA i MES, confia en Xa-
vier Romera per arribar a l’al-
caldia, ja que en els anteriors 
comicis, ICV es va quedar a 
les portes, però de porta cap 
enfora. Romera aposta per la 
participació, la transparència 
i la cohesió social amb unes 
polítiques proactives que fa-
cin de Mollerussa una ciutat 
lliure de desnonaments. 

L’oposició 
defineix de 

“no mandat” 
els quatre 

anys de CiU

Entesa per 
Mollerussa, 
PxC i ERC 
presenten 

noves cares

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
El programa d’Esquerra es 
basa en tres eixos: L’educa-
ció, la creació de la regido-
ria de Promoció econòmica 
i la urbanització de la ciutat.  
Pel que fa l’ensenyament, 
volem potenciar que l’alum-
nat que ve a Mollerussa a 
estudiar, sobretot un grau 
de formació professional, 
visqui a Mollerussa i faci 
vida. Volem fer marca de 
Mollerussa com a ciutat es-
tudiantil, ja que aquests se-
ran els futurs emprenedors. 
Pel que fa a la creació de 
regidoria de Promoció Eco-
nòmica, volem tornar a re-
vertir la situació i crear unes 
polítiques que facin Molle-
russa atractiva perquè les 
empreses s’animin a crear 
llocs de treball. I per últim, 
volem convertir en zona de 
vianants el centre de la ciu-

tat. Ara mateix estem per-
dent competència a nivell 
cultural, social i de benestar 
a causa de mal estat en què 
es troba el centre. 
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Primer de tot ens assenta-
rem amb tots els empresa-
ris i directors dels centres 
educatius de Mollerussa per 
veure com podem estructu-
ra la nova ciutat. 

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Els meus veïns i la meva famí-
lia, la mateixa preocupació 
de tots. L’atur i les polítiques 
socials són els principals pro-
blemes d’aquests, així que 
també són les meves. S’han 
de portar a terme mesures 
proactives que apostin per 
l’emprenedoria de la ciutat, 

donant-lis facilitats perquè 
creïn llocs de treball. 

Què creus que li falta al 
municipi? 
Em sento molt orgullós del 
que té, però li fa falta més 
projecció cap a l’exterior i 
saber-se vendre millor. Ens 
hem de creure la nostra 
pròpia marca i tornar a l’es-
sència que tenia la ciutat fa 
vint anys quan era una ciutat 
important. Ho hem de tor-
nar a ser. Ens hem de moure 
cap a la Mollerussa del 2015 
quant a la dinamització, a 
les polítiques socials, a la 
Mollerussa verda i empre-
nedora. 

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Les noves generacions no 
volem partits polítics sinó 
grans projectes. Per tant, 

si ens interessen els projec-
tes de la resta de partits, 
els comprarem, per la qual 
cosa, pactarem amb qui 
faci falta, encara que les 
polítiques municipals s’han 
d’imposar a les nacionals en 
aquest cas. 
               

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
No concebin una nova ciu-
tat sense un nou país. No 
podem separar la indepen-
dència de la resta de neces-
sitats. 

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Amb el Marc Solsona no 
hi ha hagut mandat, no ha 
pogut fer-lo a causa de la 
imposició del Govern cen-
tral. Ni ell ni la resta d’ajun-
taments han pogut portar a 
terme les seves polítiques. 

candidat per ERC i AM

Engelbert Montolà

candidat pel PP

Joan Simeón
Quina és la base del teu 

programa electoral? 
Continuarem amb la gestió 
econòmica que hem dut a 
terme fins ara amb l’objec-
tiu d’arribar el 2019 amb un 
dèficit del pressupost del 
75%. Durant aquests qua-
tre anys em portat a terme 
una política de reducció de 
despesa. Esperem que el 
context econòmic millori 
per tal de rebaixar el dèficit 
al 70%. Rebaixarem també 
els impostos de les terras-
ses al 50% del que es paga 
ara, ja que és un atractiu de 
la ciutat. Pel que fa a l’àm-
bit social, CiU ha actuat 
bastant bé, però ha deixat 
de banda una mica la resi-
dència d’avis i aquesta s’ha 
d’ampliar. Volem ampliar les 
estades  infantils d’estiu a 
la tarda i rebaixar el preu a 
5 euros per nen i setmana. 
Quant a mobilitat, s’ha de 
fer molt. El centre ara ma-

teix no fa goig i per tant no 
atreu a la gent. Arreglarem 
els carrers, així com millo-
rarem l’entrada del poble. 
Construirem d’una vegada 
per totes la rotonda tan ne-
cessària entre Mollerussa i 
Torregrossa.  Soterrarem les 
vies de Renfe, dotarem de 
més il·luminació els carrers i 
reforçarem la plantilla de la 
policia, així com canviar-los 
d’ubicació. 

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Em reuniré amb totes les 
parts implicades per reno-
var el Centre Històric de la 
ciutat perquè els carrers fa-
cin goig, i ajustar un model 
econòmic que beneficii els 
comerciants. Primer comen-
cem amb l’interior per des-
prés continuar amb l’exte-
rior. A banda, reforçarem la 
policia local per augmentar 

la seguretat a la ciutat.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
La seguretat ciutadana. No 
és una ciutat insegura però 
hem de mantenir-la, i per 
això cal prendre mesures. 
La mitjana d’edat del cos de 
policia és de 40 anys i ne-
cessitem gent jove. També 
cal dotar de més il·luminació 
perquè de nit no es veu gran 
cosa. 

Què creus que li falta al 
municipi? 
Moltes coses. Aquests qua-
tre anys de mandat han 
estat de carència. L’Ajunta-
ment s’ha dedicat a pagar 
les 5.000 factures que va 
deixar l’anterior govern.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
No crec en els pactes. Nos-

altres estem molt a prop 
d’aconseguir la posició del 
segon regidor. Per tant, si 
hem de pactar, ho farem 
amb aspectes concrets i 
puntuals que siguin per be-
neficiar el poble.   
      

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
No sóc independent per a 
res. El primer que faré quan 
entri serà evitar les despeses 
que ocasiona està adherits a 
l’Associació  de Municipis 
per la Independència (AMI). 
Estic content amb el mandat 
actual perquè no hem tingut 
problemes amb les bande-
res, el Solsona sempre ha 
actuat en el marc de la llei.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Ha estat una gestió bona, 
però al Marc Solsona li ha 
faltat poder de decisió. 
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La mort 
d’un 
professor 
de secun-
dària a 
mans d’un 
alumne 
en un ins-
titut de 
Barcelona 
posa en 
evidència 
la falta de 
recursos 
socials i 
psicope-
dagògics 
que 
pateix el 
sistema 
educatiu
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La mort del professor lleida-
tà, que impartia classes com 
a substitut a l’institut Joan 
Fuster de Barcelona, a mans 
d’un alumne de 13 anys, ha 
obert un debat fins ara inèdit 
a les aules del territori. El trà-
gic succés que va acabar amb 
la vida de l’Abel Martínez el 
passat 20 d’abril es tracta de 
la primera mort d’un profes-
sional en un centre educatiu i 
ha posat en evidència la falta 
de recursos socials i psicope-
dagògics que pateix el sis-
tema d’ensenyança pública. 
Són centenars els docents 
que han sortit al carrer recla-
mant a l’administració que 
treballi millor el pont entre els 
centres educatius i la societat 
perquè els alumnes rebin una 
millor educació. 
El passat dimarts 5 de maig, 
unes 400 persones van con-
centrar-se a la plaça de la 
Paeria de Lleida amb l’objec-
tiu que la mort de l’Abel no 
restés en l’oblit i van fer una 
crida perquè no es perdin els 
valors entre la família i l’esco-
la, ja que “el sistema educatiu 
–apuntaven – s’aguanta per la 
voluntat dels professors i de 
les professores” i “necessi-
tem l’impuls de les famílies”. 

Protocol de prevenció
El sindicat majoritari d’en-
senyament a Catalunya, Us-
tec-Stes, va reclamar aquest 
dimecres un protocol d’actu-
ació per prevenir la violència 
contra els professors a les 
aules. Exigeixen més  més 
suport jurídic, psicològic i ad-
ministratiu a tota la comunitat 
educativa. La portaveu del 
sindicat, Ana Elvira Sánchez, 
va exigir, a més, que es rever-
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teixin les retallades que afec-
ten els docents des de l’any 
2010 i va demanar la recupe-
ració de les condicions 
laborals dels pro-
fessors com ara 
les substitu-
cions dels 
professors 
des del 
primer dia 
de baixa, 
la reducció 
de les ràtios 
i la contra-
ctació de nou 
professorat de 
suport psicològic. No 
obstant això, el sindicat va 
voler deixar clar que no vo-
len establir una relació directa 
entre l’agressió mortal i les 
retallades, tot i que sí que van 
incidir en la idea que la con-
vivència escolar s’ha vist cada 
cop més afectada pels ajustos 
econòmics. 

Un fet aïllat
Després de conèixer la tràgica 
notícia, la consellera catalana 
d’Educació, Irene Rigau, va 
atribuir l’acció a un brot psi-
còtic que hauria patit el jove 

estudiant de segon d’ESO 
autor dels fets. Així mateix, 
Rigau va sortir al pas i va de-

tallar que a l’expedient 
de l’alumne no hi 

constava cap 
problema de 

salut men-
tal que ha-
gués pogut 
preveure el 
desenllaç. 
Ara bé, la 

p r e g u n t a 
que hom es 

planteja és: és 
possible que nin-

gú pugui detectar un 
comportament estrany, sus-
ceptible de desencadenar 
en un acte de violència com 
aquest?
En aquest sentit, la comunitat 
educativa consultada opina 
que sí que és possible. Per 
aquest motiu, el reclam ma-
joritari no és perquè s’impo-
si més vigilància policial sinó 
perquè es dotin de més recur-
sos i personal especialista per 
poder detectar problemes 
que podrien afectar el desen-
volupament de l’alumnat.  El 
sindicat Ustec-Stes denuncia 

la mala gestió de la conselle-
ra Rigau i demana una millora 
de la convivència escolar amb 
més recursos per garantir 
l’atenció a la diversitat, el mo-
del inclusiu i l’atenció perso-
nalitzada; recursos que  –re-
marquen–  han estat els més 
perjudicats per les retallades. 

Concentració el 20 de maig
Conjuntament amb la resta 
de sindicats (CCOO, ASPEC-
SPS i FETE-UGT), Ustec-Stes 
reclama una negociació per 
abordar tots aquests punts 
i proposa que el dia 20 de 
maig es realitzin concentraci-
ons i/o aturades per expres-
sar el rebuig a la violència i es 
faci el possible perquè situa-
cions com aquesta no tornin a 
produir-se. 
Héctor Hernández és profes-
sor de Filosofia al Màrius Tor-
res de Lleida. Porta onze anys 
de docent i destaca que el 
problema és que “des de fa 
dècades l’educació fluctua en 
funció dels interessos i neces-
sitats del mercat i de les em-
preses” i no hauria de ser així. 
Hernández considera que fa 
molt temps que urgeix un de-

bat que afronti la qüestió de 
com formar persones cultes 
ja que “s’imparteixen moltes 
hores lectives però hi ha poc 
espai per al debat”. De fet, 
el professor fins i tot confes-
sa que s’ha plantejat deixar la 
vocació ja que “no vull acabar 
fent de peó del sistema”.
El fet que l’educació estigui 
tant lligada a la política és un 
impediment per aconseguir 
aquesta millora de l’ensenya-

ment públic, apunta el pro-
fessor: “Cada cop que hi ha 
un petit moviment polític, els 
canvis que es produeixen són 
interessats o de maquillatge i 
no compten amb l’opinió dels 
pedagogs”. 

Violència en el consum d’oci
Segons el professor del Mà-
rius, és difícil establir una re-
lació causal entre certs hàbits 
d’oci com els videojocs vio-

Els sindicats 
preparen 

concentracions 
de 

protesta



Imatges de la con-
centració a Lleida 
en homenatge a 
l’Abel Martínez. 
Sota, Héctor Her-
nández
Fotos: Carlos Bon-
fill i Judit Gómez
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lents i la conducta dels alum-
nes: “Jo no he vist situacions 
que em cridessin especial-
ment l’atenció”. Ara bé, Her-
nández considera que sí que 
ha detectat que als alumnes 
els costa confiar en les seves 
capacitats i la seva creativitat 
i això és una qüestió d’auto-
estima que caldria estudiar en 
profunditat. En aquesta línia, 
el docent apunta que falta 
fer més inclusió ja que, a ve-
gades,  “hi ha pressa a l’hora 

d’ubicar i seleccionar l’alum-
nat en funció de les seves 
capacitats” i es fa amb “certa 
frivolitat”. Un problema que 
atribueix als diversos siste-
mes educatius, ja que “sem-
bla que l’únic objectiu sigui 
l’excel·lència, oblidant per 
complet la inclusió”. “Sem-
bla que hi hagi la intenció de 
degradar la qualitat de l’edu-
cació pública en favor de l’eli-
tisme i marcar les cartes que 
estan privilegiades”, apunta.

 
Depressió 
L’exercici docent comporta 
un desgast emocional impor-
tant. Hi ha diversos factors 
que hi influeixen com ara el 
canviant marc legislatiu amb 
les contínues reformes del sis-
tema educatiu; la caiguda del 
prestigi social de la figura del 
professor, les conductes an-
tisocials d’alguns alumnes, el 
sistema de promoció i remu-
neració i la sensació que falta 
més formació psicopedagògi-
ca. Hugo Alarcón és professor 
de Música a l’Institut d’Agra-
munt. Alarcón va ser un dels 
organitzadors de l’acte en 
homenatge a l’Abel i apunta 
que falta més atenció social i 
psicopedagogia: “Sense cau-
re en l’alarmisme, hi ha casos 
en què els alumnes tenen difi-
cultats econòmiques i socials, 

problemàtiques que excedei-
xen els límits del centre i ne-
cessiten de suport exterior”. 
Alarcón denuncia que, al fi-
nal, l’escola acaba sent un 
calaix de sastre que, mentre 
no passa res, ningú actua.  En 
aquest sentit, apunta que “in-
tentarem que hi hagi un canvi 
perquè, fins ara, només hem 
vist actuacions cosmètiques”. 
La culpa
Quan es busca l’origen de la 
violència a les aules, tots els 
professors consultats apunten 
que cal fer una mirada retros-
pectiva i tenir en compte que 
no hi ha un factor de-
terminant. Això sí, 
la precarietat 
laboral i eco-
nòmica ha 
agreujat les 
situacions i 
l’escola no-
més con-
forma “una 
de les cares 
d’una societat 
que pateix”. En 
aquest sentit, són 
molts els que opinen 
que els psicòlegs podrien fer 
molta més feina a les aules de 

secundària. A més, quan hi 
ha un mal comportament de 
l’alumnat, Hernández apun-
ta que està cansat de veure 
professors que imprimeixen 
fulles de conducta quan, en 
realitat, “potser l’únic que 
falta és, simplement, una con-
versa”. Ivan Corbella és llicen-
ciat en Psicologia i tot i que 
el cas de Barcelona és aïllat, 
la percepció és que la vio-
lència a les aules ha augmen-
tat. A nivell de salut mental 
–apunta Corbella– el sistema 
públic es basa en un model 
psiquiàtric basat en la medi-

cació i potser s’hauria 
d’ampliar a altres 

aspectes psi-
cològics més 
integrals”. 
En tot cas, 
“la idea 
de l’esco-
la inclusiva 
mai podrà 

funcionar bé 
sense recur-

sos”. I aquest és 
el gran reclam. 

Les retallades 
i les reformes 

educatives
desestabilitzen 

el sistema
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La Cambra de 
Comerç de Lleida 
forma i orienta 
laboralment el 
jovent aturat amb 
edats d’entre 
els 16 i 24 anys

7x7
d’interès El PICE,
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Els joves s’han vist afectats 
plenament per la crisi eco-
nòmica que està assolint el 
país. Molts fa mesos que no 
treballen o estan sense rebre 
respostes dels currículums 
enviats. Davant d’aquesta si-
tuació, la Cambra de Comerç 
de Lleida, de la mateixa ma-
nera que la resta de l’Estat 
espanyol, ha fet un pas més i 
ajudarà fins a 2019 600 joves, 
d’entre 16 i 24 anys, que es-
tiguin disposats a formar-se i 
rebre una qualificació profes-
sional que els capaciti i faciliti 
la seva incorporació al mercat 
laboral gràcies al programa 
PICE. A més, posarà en con-
tacte els alumnes amb les em-
preses que necessitin ampliar 
la seva plantilla, formant així 
en funció dels requisits.
El Programa Integral de Cu-
alificación y Empleo (PICE), 
que forma part del Sistema 
Nacional de Garantía Juve-
nil del Ministeri d’Ocupació 
i Seguretat Social i està cofi-
nançat pel Fons Social Euro-
peu (FSE), es desenvoluparà 
fins al 2019. “Des de la Unió 
Europea es va aprovar que 
els joves d’entre 16 i 24 anys 
no poden estar més d’un mes 
sense rebre una orientació, 
una formació i un suport per 
la incorporació en el món la-
boral. És un dret”, explica el 
secretari general de la Cam-
bra de Comerç de Lleida, 
Josep Ramon Paris. Per això, 
a la província ilerdenca està 
adreçat als joves aturats o in-
actius de la demarcació.
A més, des de la Cambra de 
Comerç de Lleida es calcula 
que dels 600 joves que pren-
dran part en el programa, un 
35% (uns 200 joves) s’incor-
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poraran al món laboral. En 
aquests moments, s’han in-
corporat al programa uns 110 
alumnes i d’aquests, 100 ja 
estan orientats.
Els joves poden inscriure el 
PICE i l’orientador laboral es 
fa càrrec de la formació, qua-
lificació i inserció. Analitza les 
seves competències, interes-
sos i grau de qualificació, amb 
una prova de nivell d’informà-
tica i d’idiomes, i elabora un 
perfil professional, derivant 
posteriorment a un dels tres 
programes que componen 
l’itinerari formatiu del PICE 
(capacitació, mobilitat i dual). 
Cadascun està dissenyat per 
donar resposta a diferents 
perfils laborals, nivells de ca-
pacitació i competències, ja 
que hi ha joves sense estudis 
i sense experiència, sense es-
tudis i amb experiència, amb 
estudis però sense experièn-
cia, i joves amb estudis i amb 
experiència.
A Lleida, Gemma Torres és 
l’orientadora. Explica que 
la majoria d’alumnes només 
tenen la primària o l’ESO i 
“d’ençà que van acabar els 
seus estudis no s’han format. 
Ara volen introduir-se en el 
món laboral i no troben feina. 
Tenen ganes de començar a 
treballar per tal de guanyar 
diners i independitzar-se de 
la família”. A més, apunta que 
“la seva situació s’agreuja, 
perquè durant cinc o sis anys 
no han fet res i volen ser com 
altres persones de la seva 
edat que tiren cap endavant”.
Un cop identificats se’ls fa una 
formació troncal de 65 hores 
en competències digitals, for-
mació d’idiomes i eines per 
l’ocupabilitat. I una vegada fi-
nalitzada aquesta part ja se’ls 
ofereix una formació adequa-
da a ells.

Un programa a mida
Sota el paraigua del PICE, les 
cambres de tot Espanya han 
dissenyat tres plans específics 
amb l’objectiu de respondre 
de forma individualitzada els 
diferents perfils exis-
tents, qualificaci-
ons i interessos 
dels joves i 
de les em-
preses. La 
professora 
d’ocupabi-
litat Blanca 
Siurana co-
menta que 
“adaptar-te al 
que els alumnes 

necessiten és clau”. Cal es-
mentar que en el pla de ca-
pacitació, els alumnes reben 
formació presencial en com-
petències digitals i noves tec-
nologies, idiomes, habilitats 
socials i tècniques per desen-
volupar-se en el món de l’em-
presa, que “és en el que ens 
estem movent en aquest mo-
ment nosaltres. Contactem 
amb el jovent que està en la 
base de dades del Sistema de 
Garantía Juvenil i li oferim la 
possibilitat de participar-hi, 
fent una tasca proactiva. Ens 
trobem amb casos on fa qua-
tre i cinc mesos que ningú els 
ha ofert res”, comenta Paris. 
També poden obtenir forma-
ció en Certificats de Professi-
onals, qualificant oficialment 
els joves que no tenen cap 
formació específica per al 
desenvolupament d’una pro-
fessió.
D’altra banda, una opció inte-
ressant per a l’empresa és la 
formació en el nínxol d’ocu-
pació. En el cas que el perfil 
del jove s’adeqüi a una vacant 

d’ocupació en una em-
presa, el jove re-

brà formació a 
mida del lloc 

de treball 
que desen-
voluparà.
T a m p o c 
s ’ob l iden 
dels joves 

amb esperit 
emprenedor, 

que poden tenir 

Un 35% dels 
desocupats 
es podrien 

incorporar al 
mercat laboral

l’oportunitat de desenvolupar 
un projecte, rebent formació 
i suport econòmic per iniciar 
el negoci.
També hi ha jovent amb més 
formació i capacitat que po-
den tenir l’oportunitat de 
trobar feina en un país euro-
peu. El pla de mobilitat està 
pensat per ells, ja que posa 
èmfasi en la formació d’idio-
mes, en la immersió cultural 
al país receptor i organitza un 
curs de competències especí-
fiques en el lloc de treball.
Finalment, el pla de formació 
dual està pensat per poten-
ciar la Formació Professional. 
El jove rep formació teòrica, 
a través d’un mòdul de for-
mació en Certificat de Pro-
fessionalitat. Paral·lelament, 

rep la corresponent formació 
pràctica a l’empresa amb un 
contracte per a la formació i 
l’aprenentatge, a través dels 
convenis establerts amb les 
diferents empreses.

La motivació, clau
Molts dels joves que arriben 
a la Cambra de Comerç de 
Lleida ho fan força desmoti-
vats per la situació en la qual 
es troben. Per aquesta raó, la 



Josep Ramon Paris, 
Dani Monclús, Blanca 
Siurana i Gemma Torres 
parlen de com els joves 
es beneficien del pro-
grama PICE.
Fotos: Dani Martínez
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tasca del professorat és fo-
namental. En aquest sentit, 
la professora Blanca Siurana 
explica que “en els grups hi 
ha gent jove desanimada que 
fa temps que està a casa sen-
se treballar. Hem de tractar 
el tema de l’actitud, moti-
vant-los i donar-los eines”.

Per aquesta raó, a mesu-
ra que els dies van passant, 
la progressió que es veu en 
l’alumnat és gran, sobretot 
pel que fa a la citada motiva-
ció. “Els alumnes surten amb 
ganes, perquè estan conven-
çuts que trobaran feina. Cal 
pensar que molts d’ells, quan 

arriben, han tirat la tovallola i 
això fa que tornin a tenir ga-
nes de treballar o estudiar”, 
expressa. En aquest sentit, 
Torres afegeix que “molts ar-
riben desmotivats perquè el 
seu currículum està buit i les 
portes se’ls tanquen, arribant 
aquí amb l’esperança que 
se’ls tornin a obrir”.
Per això, anar a la Cambra 
de Comerç de Lleida, amb 
el seu compromís, ja demos-
tra la seva intenció de sortir 
de la situació en la qual es 
troben. “Tenen moltes ganes 
de treballar, ja que es veuen 
fora del sistema i amb el PICE 
veuen l’oportunitat de tornar 
a entrar. A l’aula també hi ha 

gent que estan 
en una situació 
similar a la 
seva, i això 
és impor-
tant perquè 
s’ajuden”, 
puntualitza 
Siurana.
Bona mostra 
d’això la tro-
bem en l’alumne 
Dani Monclús, de 24 
anys. “Fa il·lusió fer el PICE 
per tal de tenir feina i canvi-
ar la meva situació d’aturat, 
ja que fa temps que estava 
sense fer res. Ara és una mo-
tivació trobar feina i Això és 
millor que no tenir res a fer, 
ets sents útil.”, apunta.

Beneficis per tots
Les accions d’inserció labo-
ral que preveu el pla són les 
pràctiques no laborals, pensa-
des per als joves amb menys 
experiència laboral; acom-
panyament i visites a les em-
preses, ja que la Cambra con-
certa entrevistes en empreses 
perquè l’alumne conegui el 
funcionament real d’aquestes 
i els diferents llocs de treball, 
i incentius a la contractació, 
perquè la Cambra insereix 
laboralment als joves en les 
empreses que participin en el 
PICE. Cal pensar que el PICE 
està finançat en un 91% pel 
Fons Social Europeu. A més, 
el curs també és gratuït i “en 
tres mesos et pots incorporar 
al món laboral, a diferència 
del que succeeix en altres 
centres on són sis mesos”, 
comenta Paris, i afegeix que 
“això permet que el jovent 
s’interessi més”. Tampoc es 
pot oblidar que “són grups 
reduïts que es poden gestio-
nar fàcilment”.
Paral·lelament, també les 
empreses tenen beneficis, ja 

que s’asseguren 
la contracta-

ció d’em-
pleats que 
r e a l m e n t 
s ’ a j u s ten 
als reque-
r i m e n t s 

del lloc de 
treball; s’es-

talvien els cos-
tos de selecció 

de personal i la for-
mació del personal, ja que 

l’orientador de la Cambra 
selecciona per l’empresa als 
joves que millor encaixin en el 
perfil demandant; la Cambra 
forma aes tutors d’empresa, 
que s’encarregaran d’acollir 
els joves en l’entorn laboral; 
es beneficien de les ajudes 
previstes per la Seguretat 
Social per a la contractació 
de joves; millora el perfil dels 
seus treballadors, i també hi 
ha incentius a la contractació 
en el sentit que si el contracte 
és d’un més com a màxim se li 
ofereix a l’empresa 300 euros, 
mentre que si és superior a sis 
mesos, l’incentiu és de 1.500 
euros per contracte. “Des del 
punt de vista conjuntural, es-
tem veient que les empreses 
estan despertant i tenen ne-
cessitats de contractació. Per 
això és un bon moment. La 
proximitat que nosaltres te-
nim amb les empreses potser 
no la tenen altres institucions 
o col·lectius”, argumenta el 
secretari general del Cambra 
de Comerç de Lleida.
“La clau del programa és 
l’ocupabilitat, és a dir, que 
els joves trobin una feina. Per 
això, fem una sèrie d’accions 
perquè els alumnes surtin for-
mats i adaptats a les necessi-
tats del nínxol d’ocupació”, 
conclou Paris.

Les empreses 
poden rebre 

ajudes de fins 
a 1.500 euros 
per contracte
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El Grup Xou del Club Hoquei Juneda 
ha demostrat que és un dels equips més 
forts del continent europeu amb la
seva merescuda vuitena posició en el 
Campionat d’Europa de grups petits

La dansa sobre  
patins feta art
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El reconeixement internaci-
onal és una d’aquelles coses 
de les quals molt poques per-
sones, equips o clubs poder 
dir orgullosos que el tenen. 
En el territori lleidatà tenim 
un d’aquests privilegiats que 
poden dir orgullosos que el 

tenen, el Grup Xou del Club 
Hoquei Juneda. Amb un gran 
treball darrere, la formació 
junedenca va assolir una vui-
tena posició en el Campionat 
d’Europa en la categoria de 
grups petits, el qual es va ce-
lebrar a la localitat alemanya 
de Bremen. “Es va produir 
una barreja d’emocions. Cal 
pensar que hi ha l’emoció per-
què el resultat és molt gratifi-
cant, però també és cert que 
vam passar molts nervis. Tot 

i així, el resultat i els comen-
taris de la gent recompensa 
molt”, manifesta la delegada 
de l’equip, Irene Masana.
Aquesta va ser la segona 
vegada que l’equip lleidatà 
participava en el Campionat 
d’Europa, ja que el 2012 van 
ser presents en la cita que es 
va dur a terme a Blanes, on 
va aconseguir una gran sisena 
posició. De fet, aquell any ha-
via estat tercer en el Nacional 
i en el Català.

La formació té cinc anys com 
a secció al club de les Garri-
gues i va aconseguir la clas-
sificació en el Campionat 
d’Espanya de l’especialitat, 
disputat el pavelló Príncipe 
Felipe de Zaragoza. A la lo-
calitat alemanya van haver de 
competir amb les formacions 
més fortes a nivell europeu, 
“molt superior a l’espanyol. 
Malgrat que l’experiència i 
els èxits aconseguits fins al 
moment els avalen, els pa-

tinadors encara tenen els tí-
pics nervis previs a l’inici de 
la competició. A aquests s’hi 
ha de sumar la tensió que es 
produeix durant els exercicis 
puntuables, la qual cosa fa 
que “quan acabis estiguis es-
gotat”, puntualitza. De fet, el 
nivell està a Catalunya i a Eu-
ropa, on hi ha molta tècnica”, 
comenta Masana.
Però primer de tot s’ha d’ex-
plicar que, encara que no ho 
sembli, existeixen diferències 



En només cinc minuts, l’equip va haver de 
demostrar tot el seu potencial. Fotos: I. M.
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entre el patinatge artístic so-
bre patins i el xou, “perquè 
nosaltres hem de pensar una 
idea i, posteriorment portar-la 
a terme amb música i atrezzo 
que ajudi a representar el que 
vols fer arribar al públic. Tam-
bé es poden combinar mú-
siques i expresses molt més 
que en el patinatge artístic”, 
apunta Masana. Així doncs, 
estem davant d’una modalitat 
que bé podria equiparar-se a 
un espectacle que barreja pa-
tinatge, ball i art.

L’hora de veritat
En un curt espai de temps de 
només cinc minuts, la forma-
ció de Juneda -composta per 
la Joana Tomé, el Fran Gon-
zález, l’Anna Júlia Puy, l’Itziar 
Farrers, l’Alva Salat, el Daniel 
Cardiel i l’Alba Fuente, sota 
la direcció del coreògraf Xavi 
Blanco- va haver de demos-
trar tot el seu potencial. La 
coreografia Diferents gotes 
d’olor a perfum va barrejar a 
la perfecció l’expressió cor-
poral, el ball i el teatre, tot so-
bre patins. La formació va ser 
la cinquena en sortir a pista, 
d’un total de disset equips, 
un autèntic handicap, perquè 
“vas veient com van passant 
tots. Tot i així, crec que vam 
fer un xou bastant net”, argu-
menta Irene Masana. Així, la 
delegada de l’equip exposa 
que la clau de l’èxit que es va 
traduir en la vuitena posició 
va ser la constància, la tècni-
ca, el ball i la música, “sent 
una combinació de tot”.
L’objectiu del conjunt de les 
Garrigues era pujar al podi 
i aconseguir un bitllet per al 
Mundial, el qual s’assolia si 
es classificava per davant del 
Vilanova, tercer en l’Estatal. 
Però no va ser possible i l’es-
pina està clavada. “Ens vam 
jugar la plaça amb el segon 
d’Espanya i si l’haguéssim su-
perat hauríem anat al Mundi-
al que es farà a Colòmbia. És 
una espina que tenim clavada 
per no haver pogut anar-hi, 
però és cert que haver-nos 
classificat hagués suposat una 
despesa econòmica 
important, tenint 
en compte que 
tot ens ho pa-
guem nosal-
tres”, indica 
la delegada 
de l’equip, 
qui apun-
ta que les 
ajudes insti-
tucionals són 
fonamentals. Per 

exemple, cada mallot que es 
canvia cada temporada val 
uns 300 euros, mentre que els 
patins costen uns 500 euros 
(encara que aquests poden 
durar fins a cinc campanyes), 
sense oblidar altres despeses 
que es deriven d’haver de 
competir en cites d’aquestes 
característiques, com despla-
çament o hotels. “Per anar a 
Alemanya vam tenir un pres-
supost d’uns 3.000 euros que 
vam haver de posar nosaltres 
a l’espera de rebre la subven-
ció aprovada per la Diputació 
de Lleida”, comenta Masana, 
qui comenta que, “si no ens 

haguessin aprovat 
la subvenció 

hauríem anat 
igualment. 
Era una 
oportuni-
tat”.

La Copa 
de les Na-

cions
Així doncs, 

el proper gran 

repte del Grup Xou del Club 
Hoquei Juneda és aconseguir 
un bon resultat en la Copa de 
les Nacions, la segona com-
petició intercontinental més 
important del calendari. La 
gran avantatge de la formació 
ilerdenca és que “jugaran” a 
casa. La cita es realitzarà el 30 
i 31 d’octubre en el pavelló 
Barris Nord de Lleida, on es 
reuniran més de 200 patina-
dors. 

La designació del recinte es-
portiu va alegrar no només 
a la formació lleidatana, sinó 
també a la majoria d’equips 
procedents de diferents 
punts del món, gràcies a les 
condicions que es donen en 
el pavelló. Arribat aquell mo-
ment, l’objectiu tornarà a ser 
demostrar tot el potencial, 
aquell que ha portat el Grup 
Xou Juneda del Club Hoquei 
Patins a estar entre els més 

grans d’Espanya, sense rebut-
jar a cap posició de la zona 
alta de la classificació, lluitant 
d’aquesta manera amb les 
formacions més fortes del pa-
norama internacional.

Una temporada perfecta
Durant la temporada anterior, 
el Grup Xou del Club Hoquei 
Juneda va demostrar una 
gran progressió. “En el cam-
pionat provincial vam que-

Fer un bon 
resultat a la 
Copa de les 
Nacions, el 

proper repte
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dar primeres, perquè som el 
conjunt més fort, però l’equip 
ho va fer bastant malament”, 
explica la delegada de la for-

L’equip es va 
finançar tot 
a l’espera de 

rebre la 
subvenció

mació. En el Campionat de 
Catalunya, el conjunt lleidatà 
va acabar cinquè, un resultat 
que va generar en tots els in-

tegrants “decepció i ràbia”. 
Així, es va arribar al Nacional 
amb l’únic objectiu de millo-
rar i evitar els errors comesos 

en el passat. “Estant a les gra-
des ens vam assabentar que 
anàvem al desitjat Europeu i 
va ser un moment apoteòsic, 
perquè la veritat és que no 
ens ho esperàvem”, recorda.
Anant un pas més enllà, 
també cal pensar en la pro-
pera temporada, la qual es 
comença a preparar el juny 
però s’iniciaran els cam-
pionats al gener. 
“Tenim molta 
incertesa, tot 
i la motiva-
ció de l’en-
trenador, 
perquè tot 
serà nou, 
des de mú-
sica, ball, 
etc.”, indica 
Masana.

A més, també té paraules 
per al patinatge a Lleida. “En 
Grup Xou ara hi ha sis formaci-
ons i la resta tenen coses que 
hem aportat nosaltres, tenint 
una mica de Juneda. A més, 
que hi hagi tres equips vol dir 
que a Catalunya, Lleida estarà 
representada per tres forma-
cions, un fet que fins ara no 
passava. Això demostra que 
aquest esport està molt viu”.
Malgrat tot, estem davant 
d’una modalitat encara des-
coneguda per a moltes per-
sones lleidatanes, “un fet que 
per exemple a Barcelona o 
Girona no succeeix. S’ha de 
pensar que el patinatge ar-
tístic sobre patins no és olím-
pic, i si ho fos tot això seria 
molt més conegut. Darrere 
de cada actuació hi ha molt 
de treball, tant en la posada 
en escena com en la coordi-
nació i el treball, a més que hi 
ha molt de patiment, sobre-
tot quan es veu des de fora”. 
Per aquesta raó, la celebració 

de la Copa de les Nacions 
es presenta com una 

bona oportunitat 
per conèixer 

en profun-
ditat una 
m o d a l i t a t 
e s p o r t i v a 
que com-
bina ball, 

patinatge i, 
sobretot, art.

El Barris 
Nord acollirà 
a  l’octubre els 
millors equips 
internacionals
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La cantautora, que té una casa a 
Vilanova de Bellpuig, actuarà el dissabte 
23 de maig al Cafè del Teatre de Lleida

 ARES 
VALDÉS
 VILANOVA DE 

BELLPUIG
www.7accents.cat

La cantautora barcelonina, 
que estarà per Lleida el dia 
23 de maig actuant al Cafè 
del Teatre, ens mostra la seva 
visió de la vida més espiritu-
al i sincera per ensenyar-nos 
que s’han d’acceptar tant les 
coses bones com les dolentes 
i que de tot s’aprèn. Aprofi-
tem també perquè ens des-
vetlli els nous projectes en 
què està immersa, els quals 
no deixaran indiferent ningú. 
Torna Lidia Guevara. 

ARES VALDÉS
En quin projecte estàs im-
mersa?

LIDIA GUEVARA
Estic molt centrada ara ma-
teix a compondre. Per cir-
cumstàncies de la vida ara me 
aïllat una mica per encaminar 
el meu pròxim disc, però se-
gueixo fent concerts en acús-
tic com el que faré el 23 de 
maig al Cafè del Teatre de 
Lleida, col·laboro a Ràdio 4 
amb la secció “Consulta a la 
Guevara”, on amb clau d’hu-
mor contesto les cartes que 
m’envien els oients i continuo 
amb el projecte “Guevara en 
casa” a través de YouTube.

A. V.
Trobarem una Guevara 
nova?

L. G.
Estic en un moment d’inflexió 
on he decidit que m’he de 
reinventar. Vull gaudir de la 
música i per això ara treballo 
sola, sense el meu mànager. 
Sóc una persona bastant in-
dependent i no em vull deixar 
influenciar pels altres. He fet 
una neteja d’esquemes men-
tals i ara faig el que m’agrada.

A. V.
Què significa que et reinven-
tes? Seràs cantant punk?

L. G.
(riu) En el seu moment vaig 

provar tots els estils, però, 
no, no seré una cantant punk. 
Hem de crear coses noves per 
fer front al futur, ja que ningú 
sap com anirà. Fins ara havia 
fet cançons més aviat tristes, 
que era tot un repte per a mi, 
i ara vull cantar sobre coses 
més quotidianes. Vull treure el 
millor de mi. He fet un exerci-
ci per no donar-li tantes vol-
tes a les coses. Hem de viure i 
aprofitar les petites coses i ara 
crec que és un bon moment 
per fer-ho. 

A. V.
Quina rebuda han tingut els 
vídeos que penges a YouTu-
be?

L. G.
Crec que bona. El feedback 
amb el públic per ara és molt 
positiu. Cada seguidor que se 
suma em fa molta il·lusió per-
què significa que m’ha ele-
git a mi entre la resta i sense 
que ningú li hagi imposat. A 
més, m’ho passo molt bé gra-
vant-los perquè vénen amics i 

companys i és una gran injec-
ció de positivisme.

A. V.
Tenen data de caducitat?

L. G.
No vull que els tinguin. Crec 
que encara els puc explotar 
més. “Guevara en casa” és 
un projecte que no només 
m’ajuda a mi sinó a tots els 
artistes que vénen com a 
convidats. Ens hem d’ajudar 
entre nosaltres, ja que tenim 
molta competència i cada ve-
gada és més difícil arribar al 
públic. Vaig començar 
publicant-ho cada 
dimecres i ara m’ho 
he pres amb més 
calma perquè no 
vull que sigui 
una obligació. 
Si algun dia no 
puc publicar-ho 
és perquè no 
he tingut temps. 
Penso també que 
si les coses les fas 
a gust arriben a més 

gent.

A. V.
Els teus fans et defineixen 
com una persona molt 
propera...

L. G.
És que sense ells no 
tindria sentit. Un 
cantant sap perfec-
tament que si vol 
viure de la música ha 
de tenir una bona re-
lació amb el públic. No 

són clients, 
p e r ò 

a j u -

den a tirar endavant el que 
estàs fent. Són ells els que 

paguen 
e l s 

Ara vull 
cantar sobre 

coses més 
quotidianes

No vull deixar 
de parlar mai 
sobre ‘Héroe 
del Universo’

Els vídeos 
que penjo a 

YouTube són 
ben rebuts

Lidia Guevara:
“Amb el nou 

disc vull fer 
somriure”
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En honor al protagonis-
ta de la seva història, el 
seu germà, Guevara va 
publicar el disc ‘Héroe 
del Universo’ i va com-
prar una caseta per fer 
realitat els seus somnis

teus discos, els que van als 
concerts... S’han de cuidar i 
per això sempre intento mi-
mar-los el màxim possible 
contestant-los i agraint-los el 
que fan. 

A. V.
En quin punt es troba la 
promoció del teu últim disc, 
‘Héroe del Universo’?

L. G.
La veritat és que vaig treure 
el disc endavant sense cap 
estratègia promocional. Era 
un disc que necessitava treure 
per homenatjar al meu germà 
que ens va deixar i em vaig ar-
riscar. Era tot un repte parlar 
sobre la mort. Em va ajudar a 
tenir una visió més positiva i 
espiritual de la vida, i no creu-
re en la vida terrenal i material 
a la qual estem acostumats. A 
través d’un projecte de micro-
mecenatge vaig aconseguir 

20.000 euros en cinquanta 
dies, i gràcies a aquests di-
ners vaig poder tirar el disc 
endavant. Ara aprofito qualse-
vol plataforma per donar-lo a 
conèixer. Crec que encara no 
he acabat amb aquest disc, 
que encara puc fer més coses. 
M’agradaria no parar de par-
lar mai sobre Héroe del Uni-
verso. 

A. V.
Quina és la teva filosofia de 
vida?

L. G.
Viure tant els bons moments 
com els dolents. Passi el que 
passi hem de viure acceptant 
totes les conseqüències, per-
què inclús quan estem patint, 
ens sentim vius. Les males ex-
periències ens donen sentit a 
la vida. Hem d’aprendre de 
tot i saber treure profit d’un 
mateix en totes les situacions, 
tant en les que ens fan feliç 
com patir. 

A. V.
Podem arribar així a ser fe-
liços?

L. G.
Tothom s’obsessiona a buscar 
la felicitat, quan aquesta ro-
man veritablement dins nos-
tre. Quan naixem tots som 
feliços, però per circumstànci-
es de la vida, aquesta sembla 
que desapareix. A vegades 
sembla que tinguem por d’ac-
ceptar-la. No podem anar a 
contracorrent, hem d’accep-
tar el nostre destí, i quan ho 
fem, serem acceptats i feliços. 
Les coses aniran venint i algu-
nes ens agradarà i altres no, 
però hem d’aprendre a treure 
profit de totes.

La cantautora 
Lidia Guevara, en 
una imatge pro-
mocional.
Foto: L. G.



Per trobar-te 
i saber el que 
vols, primer 

t’has de perdre

Amb tres anys 
ja escrivia les 

meves pròpies 
cançons

Crec que tinc 
alguna cosa 

de lleidatana a 
la sang
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A. V.
Parlant de a contracorrent, 
el passat dilluns ens va dei-
xar l’Albert López, que amb 
21 anys no ha pogut supe-
rar el seu tercer càncer i va 
impulsar el projecte “Vivir a 
contracorriente” per donar 
a conèixer les seves ganes 
de viure. El coneixies?

L. G.
No personalment però sí que 
el seguia a través de les xar-
xes socials. La seva pèrdua 
m’ha recordat molt al meu 
germà i al Miki Roqué. És 
fascinant com d’una malal-
tia, escrita amb majúscules, 
l’Albert ha pogut extreure la 
part positiva donant exem-
ple de la importància de les 
petites coses. Ens ha donat a 
tots una lliçó i només tenia 21 
anys. Persones com l’Albert 
haurien de ser els polítics de 
veritat.

A. V.
En una entrevista anterior, 
em deies que la teva vida és 
com un videojoc. En quina 
pantalla et trobes ara?

L. G.
En la d’estar en pau per 
assumir nous reptes. Vull 
viure la vida al present. Tots 
tenim una raó de ser on 
hem de tenir ob-
jectius per su-
perar-los. No 
fa falta que 
s i g u i n 
g r a n s 
p r o -
jectes , 
a m b 
p e t i t s 
p a s -
sos hem 
d’ampliar 
els nostres 
somnis i posar 

rumb.

A. V.
Un dels teus objectius 
era comprar una casa 
a Vilanova de Bell-
puig?

L. G.
El meu i el del meu 

germà. Vaig voler 
donar forma 

al seu de-
sig de 

tenir 
una 

caseta i li vaig fer un petit mo-
nument, molt modest, amb 
els seus estalvis. L’atzar va fer 
que trobés una casa vella i 
petita a Vilanova de Bellpuig, 
que no té res d’especial, però 
que els meus pares i jo l’es-
tem arreglant amb molta es-
tima. A ell li encantava Lleida. 
Estem fent com un petit tem-
ple dedicat a ell on vinc a des-
connectar sempre que puc. A 
més, m’he fet un hortet, molt 
senzillet, però que m’agrada 
venir a cuidar-lo. 

A. V.
I què toca ara? Tomàquets?

L. G.
Sí, ara hi tinc tomàquets, pe-
brots, albergínies i maduixes, 
que no sabia jo que tornaven 
a créixer. A poc a poc vaig 
aprenent. És tot molt senzill; 
l’altre dia, per exemple, el 

reg no funciona bé i ho vaig 
arreglar amb un nyap. Però 
m’agrada molt passar-m’hi les 
hores. Procuro venir una ve-
gada per setmana, i ara amb 
el bon temps encara més. 
Aprofito també per fer barba-
coes amb els amics. 

A. V.
Es pot convertir en la teva 
futura casa per a la jubila-
ció?

L. G.
(riu) Doncs no ho descarto. 
Tot dependrà de les circums-
tàncies, però per desconnec-
tar, descansar i relaxar-se és 
un lloc ideal.

A. V.
Que els lleidatans siguem 
molt simpàtics suposo que 
també ajuda...
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L. G.
Jo crec que tinc alguna cosa 
de lleidatana. En general, la 
comarca té molt sentit per a 
mi i he de dir que des del pri-
mer moment ens han acollit 
molt bé. Tinc uns veïns molt 
amables i molt propers que 
m’ajuden sempre que poden.  
Els lleidatans m’agraden per-
què veig que són persones 
molt espavilades. Amb quatre 

coses s’inventen alguna cosa 
i si no sabem com fer-la, ho 
busquen i pregunten fins a 
saber-la fer. Per exemple, tinc 
un veí de 80 anys que fa de 
tot, de sobte està cultivant, 
com pintant, com arreglant 
l’aixeta i això és sorprenent 
per a mi. 

A. V.
Amb quina Guevara et que-

des, amb la que 
canta o la que 
compon?

L. G.
Una cosa 
va lliga-
da amb 
una al-
tra, però 
sí que és 
veritat que 
quan més et 
sinceres és quan 
composes, quan 
realment expresses els 
teus sentiments. Al final, quan 
cantes tantes vegades una 
cançó, aquesta ha endarrerit 
la causa. Habitualment com-
ponc quan estic trista, però 
amb el nou projecte també 
vull escriure cançons quan es-
tic alegre perquè el resultat 
diverteixi. Vull fer somriure a 
la gent.

A. V.
Creus que per ser una jove  
compositora i dona has tin-
gut més impediments?

L. G.
Crec que la situació s’ha nor-
malitzat. Ara hi ha un gran 

nombre de 
cantauto -

res, i to-
tes elles 
m o l t 
bones. 

A. V.
A m b 
quants 

a n y s 
vas co-

mençar a 
dedicar-te a 

la música?

L. G.
A fer música d’ençà que es-
tava a la panxa de la meva 
mare. (riu) Als 18 anys va ser 
quan vaig enregistrar can-
çons, però als 3 anys ja es-
crivia les meves pròpies can-
çons, que eren horribles, però 
ja sabia a què em volia dedi-
car. Fa  poc vaig descobrir un 
diari que feia quan tenia 5 i 6 
anys i jo mateixa ja em deia 
que escrivia molt bé i que em 
volia dedicar a la música. (riu) 
Després, quan ja vaig arribar 
a l’adolescència vaig estar en 
molts grups de música i vaig 
tocar tots els gèneres per tro-
bar el meu estil. Per trobar-se 

a un mateix, primer un s’ha 
de perdre. Per això he tocat 
rock, house, pop, punk...

A. V.
I què queda de la Guevara 
del grup Banghra?

L. G.
Que continuo posant-li mor-
ro a la vida. En aquella època 
no era jo, és a dir, que és la 
mateixa artista que sóc ara. 
Allà vaig aprendre a ballar, a 
ser actriu, a fer teatre... Real-
ment em va costar, però com 
tot, també va tenir coses po-
sitives. 

A. V.
A banda de Lleida, quines 
són les teves pròximes pa-
rades?

L. G.
Ahir dijous vaig estar a Ma-
llorca. El dissabte 23 estaré 
al Cafè del Teatre a Lleida, el 
4 de juny a Barcelona i el 28 
de juny a Madrid. A part de 
la presentació de 7accents, 
aquesta és la primera vegada 
que vinc a Lleida de concert. 

De Banghra 
queda 

posar-li morro 
a les coses

www.eduardbaches.cat
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els diables

la Festa 
Major 

en 
imatges
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els focs

els concerts



DIVENDRES 15 de MAIG DE 201530

Fotografies: ÒSCAR BUETAS i JAVI ENJUANES

les firetes

la batalla 
de les flors
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els castellers

els
capgrossos

els lleidatans



la nostra 
opinió sobre 

l’Albert

La carta que mai 
hauria volgut
escriure

Divendres et vaig escriure 
l’últim missatge i una setma-
na abans em deies que te-
nies moltes ganes de venir. 
No vas tardar ni dos segons 
a acceptar la meva invitació, 
quan sense conèixer-nos et 
vaig enviar un missatge con-
vidant-te a venir a Lleida. 
Només faltava una setmana 
per conèixer-te finalment 
després de mesos organit-
zant la teva primera visita a 
la ciutat. Actualitzo constant-
ment el teu perfil de Face-
book amb l’esperança que la 
ficció hagi superat la realitat. 
Però no, ens vas deixar el di-

lluns a la matinada i dimarts 
se’t va donar l’últim adéu. 
Aquesta és la carta que mai 
hauria volgut escriure:
Estimat Albert, 
Ens vas deixar fa dos dies, 
però només físicament, per-
què la teva saviesa roman 
intacta, més viva que mai, in-
clòs. Ens has demostrat que 
no fa falta tenir 80 anys ni ha-
ver creuat el món per terra ni 
per mar per ensenyar-nos el 
valor de la vida. Amb només 
21 anys t’has convertit en un 
mestre, en un gran pilot que 
ens has ajudat a tots a posar 
rumb als nostres somnis. El 
teu somni es reduïa a viure, 
a donar compte dels petits 
plaers que ens envolten. Ens 
has demostrat que hem de 
gaudir de la vida des que ens 
aixequem fins adormir-nos, 
quedant-nos amb tot el que 
hem viscut.
No li tenies por a la mort. 
No li donaves importància al 
temps, sinó a la petjada que 
hi deixessis, perquè opina-

ves que era una marca eter-
na que ningú mai se la po-
dria emportar. I estimat pilot, 
ho has aconseguit. Amb el 
teu projecte Vivir a contra-
corriente ens has transmès 
les teves ganes de viure i ens 
has fet millors persones. Vo-
lies que et recordessin per 
una persona que ho va donar 
tot, sense importar el que 
pensessin els altres. I ho has 
tornat a aconseguir. Ara ens 
toca a nosaltres continuar 
amb el teu projecte de vida, 
continuar creient en les teves 
paraules i demostrar-te que 
no ens rendirem.
Gràcies, Albert, per ense-
nyar-nos que no tot és treba-
llar, estalviar, aprovar... Sinó 
VIURE. Gràcies, Albert, pel 
teu projecte. Gràcies, Albert, 
per deixar-te conèixer. Gràci-
es, Albert, per ensenyar-nos 
tant en tan poc temps. I grà-
cies, Albert, per confiar en 
nosaltres. Mai t’oblidarem.

ARES VALDÉS

Les vacances de 
l’Albert

Vacances. Moment per fer 
allò que no fas normalment, 
moment per sentir-te lliure. 
Sense lligams, aparquem la 
rutina per uns dies i descon-
nectem (o connectem?).
Com si portéssim una vida 
que no desitgem, ens la pas-
sem esperant que arribin 
les vacances. Mentrestant, 
però, vivim immersos en un 
present que no ens deixa 
respirar. Però per què? -es 
preguntava fa unes setma-
nes l’Albert López. Per què 
sempre ens queixem tant? 
Sempre esperant que arribi 
Nadal, Setmana Santa, o el 
desitjat divendres... Per què 
no vivim més intensament 
sense pensar en l’endemà?
Amb aquestes paraules ens 
feia reflexionar el jove giro-
ní, malalt de càncer, en un 
dels seus vídeos publicats a 
la xarxa. Per ell no hi havia 

vacances ni tampoc rutina. 
De fet, en una de les seves 
últimes aportacions ens en-
comiava a compaginar-ho 
tot i gaudir de cada instant 
perquè, sense entrar en cap 
joc catastrofista, tots i ca-
dascun de nosaltres estem 
exposats a que pugui ser 
l’últim.
Amb el seu lema #viviracon-
tracorriente, aquest proper 
dijous l’Albert havia de visi-
tar Lleida per ensenyar-nos 
la seva manera particular 
d’entendre i de viure la vida 
. Malauradament, dilluns va 
iniciar el seu particular viat-
ge de no retorn.
Des d’aquí no se’ns acut mi-
llor homenatge que recordar 
alguns dels seus càntics de 
motivació i esperança: “Tots 
tenim somnis per complir, 
experiències noves per viu-
re. I tot això no ve sol. Ben-
vingudes les vacances per a 
tota la vida”.

LAIA DOLCET

...  opinio@7accents.cat  ...  @7accents  ...  facebook.com/7accents  ...  
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Viatjar a contracorrent
El passat diumenge, cap a les 
cinc de la matinada, l’Albert 
López pilotava el seu càncer fins 
a l’últim revolt, una darrera ma-
niobra que feia acompanyat per 
la seva família, els seus amics i 
tota una legió de seguidors que, 
a través de les xarxes socials, no 
van deixar d’enviar missatges de 
suport al jove “pilot” des que la 
tarda anterior es coneixia la gra-
vetat del seu estat de salut. Vivir 
a contracorriente ha esdevingut 
el projecte de la seva vida, però 
també el nostre, ja que ara ens 
toca a nosaltres seguir amb la 
seva obra, un projecte destinat a 
transmetre tots els valors que es 

necessiten per afrontar el gran 
repte de la nostra vida: viure. Ens 
consta que la seva mare, els seus 
germans i la seva parella estan 
disposats a tirar endavant la ini-
ciativa de l’Albert, que havia dut 
el jove “pilot” a omplir auditoris 
sencers per tota la geografia ca-
talana i espanyola. Un viatge a 
contracorrent que aquest dijous 
feia parada a Lleida per difondre 
les seves ganes de viure tot i les 
dures circumstàncies que el ro-
dejaven, provocades pel tercer 
càncer diagnosticat en tal sols 
cinc anys, amb pèssim pronòstic 
per part del seu oncòleg de con-
fiança.

Tan sols havia parla amb l’Albert 
en quatre ocasions, una de les 
quals el passat dijous per dema-
nar-li que m’enviés el llibre que 
acabava de publicar, Piloto de 
un cáncer, un dels triomfadors 
del darrer Sant Jordi, però la im-
pressió que m’havia causat  era 
de les que t’impregnen de dalt a 
baix, et traspassen la pell i els os-
sos i et foraden l’ànima.  Qui em 
va donar a conèixer la seva his-
tòria va ser l’Ares Valdés, com-
panya de 7accents que l’havia 
entrevistat per a la contraporta-
da del número 21 del setmanari.
Volem agrair a totes les perso-
nes, associacions, empreses i 

institucions que ens han ajudat 
a organitzar l’acte 7accents pre-
senta: Vivir a contracorriente, 
sobretot a l’Albert, que el mateix 
dijous encara m’insistia en les 
ganes que tenia de venir a Lleida 
per primera vegada. Dijous no hi 
va ser, però el vam recordar tal 
com ell hauria volgut, tal com 
ens demanava que ho féssim el 
seu germà, el David: “I tingueu 
en compte que l’Albert sempre 
va voler que se’l recordés amb 
alegria i no amb tristesa. Perquè 
ell sempre va saber gaudir de 
tots, tots, tots... i cadascun dels 
segons que ha viscut!”. Bon viat-
ge a contracorrent, Albert!
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literaris i gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició d’aquest setmanari 
es reflecteix en el seu editorial.
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7accents.cat

la teva 
opinió és 

important

Transició o pastís 
vintage?

Aquests dies he aprofitat 
per anar a veure una ex-
posició de la qual se’n ha 
parlat molt, o almenys una 
servidora n’ha parlat molt i 
amb gent prou variada com 
per veure que no estic sola 
en l’opinió que en vaig ex-
treure. M’estic referint a 
la mostra de la “Transició 
democràtica a Lleida” que 
acull La Panera, coordinada 
i muntada des de la Regido-
ria de Drets Civils, Coope-
ració i Igualtat de l’Ajunta-
ment de Lleida i que segons 
diu el web del centre d’art, 
és producte d’un procés 
participatiu (ves ara!) que, 
diu literalment, “vol mostrar 
i fer valer els actors, temps 
i espais que van donar for-
ma al període de la transició 
democràtica a Lleida”.
Com historiadora i professi-
onal que sóc del món dels ar-
xius vaig pensar que la idea 
resultava del tot atractiva. 
Quina no va ser la meua de-
cepció quan en visitar l’es-
mentada exposició em vaig 
trobar amb un totum revolu-
tum d’objectes, documents 
gràfics i vídeos, fotografies, 
revistes i publicacions, pòs-
ters, etc. que ben lluny de 
donar-nos una idea exacta 
de què passava a la nostra 
ciutat en les darreries d’un 
règim i començament d’un 
altre, semblava més un pas-
tís vintage que no pas una 
veritable mostra del què va 
suposar el moment.
Així d’entrada hi ha un tema 
tècnic que, al meu entendre 
és fonamental a l’hora de 
fer una exposició de les ca-
racterístiques de la que ara 
ens ocupa. El discurs i les re-
ferències han de ser clares, 
concises i abundants, si cal, 

per ajudar la gent que vagi 
a veure-la, a sortir amb una 
idea clara de què passava i 
qui protagonitzava els fets 
que es volen explicar. En 
aquesta exposició, -rica sí, i 
molt, en material- hi ha una 
mancança que per mi resulta 
imperdonable. Una persona 
jove com ara poden ser els 
meus fills, si la van a veure, 
sortiran igual que han en-
trat perquè entre altres co-
ses les fotografies no tenen 
crèdits, cap document està 
identificat ni cap objecte ex-
posat queda referenciat de 
què és ni perquè servia en el 
seu moment. Em ve al cap, 
per posar un exemple, la vi-
etnamita de la mostra, que 
tantes octavetes clandesti-
nes deuria imprimir just en 
els anys anteriors a la trans-
ició. Se m’acudeixen també 
les magnífiques fotografies 
en les quals ja fos Simeó Mi-
quel amb el conde de Motri-
co, ja fos un joveníssim Àlex 
de Sàrrega, ja fos Pere Ardi-
aca o el propi Toni Cabero 
amb un magnífic retrat de 
Ceaucesco al darrera seu, 
queden mudes a ulls de la 
gent jove o dels no avesats 
en la nostra història recent.
Un segon retret igualment 
important per mi és que 
no tot el que s’exposa for-
ma part de l’objecte central 
d’aquesta exposició. Els ví-
deos contenen imatges que 
són molt anteriors a la trans-
ició, les revistes que es mos-
tren (Ciudad, Acento, Labor, 
etc.), res tenen a veure amb 
aquest període històric. No 
podem encabir en un ma-
teix espai i per explicar un 
període i uns fets històrics 
concrets, tot el que soni a 
vell sense que realment si-
gui antic. En els vídeos en 
qüestió, per exemple, hem 
pogut identificar persones i 
actes que no són pertinents 

a la mostra.
I, finalment i pot ser el més 
greu a ulls d’una servido-
ra, és la parcialitat de l’ex-
posició. Sembla com si la 
transició fos propietat d’uns 
personatges i d’unes sigles 
que, al meu entendre, ter-
giversen totalment la neu-
tralitat del conjunt de la 
mateixa. No tothom qui va 
protagonitzar aquell perío-
de surt amb la mateixa im-
portància, ni tot el que va 
constituir elements de can-
vis queda reflectit. Segons 
la mostra, la transició, ma-
joritàriament, va ser cosa 
d’uns quants i d’una deter-
minada concepció política, i 
això sí que no!
I com a cirereta del pastís, 
l’oportunisme de la progra-
mació de la mostra, just en 
vigílies d’unes eleccions en 
les quals el partit que gover-
na la ciutat (en caiguda lliu-
re segons les enquestes) ne-
cessita un autobombo que 
fins i tot li fa tergiversar la 
realitat del moment històric, 
per no parlar de la utilització 
d’un centre d’art, la missió 
del qual no són mostres com 
la que ara ens ocupa. Al meu 
entendre, doncs, aquest és 
un clar exemple de com no 
s’ha de fer un discurs histò-
ric com el que es pretén fer 
en aquesta mostra.

TERESA IBARS
HISTORIADORA I ARXIVERA 

Llistes i candidats
Ja ho sé, sovint em repetei-
xo, però no hi puc fer més. 
Vaig dir que aquest any 
per mi seria llarg amb tan-
ta elecció prevista, i sí, la 
cosa promet. Ja només el 
sol fet de parlar de llistes es 

per fer posar els nervis de 
punta a qualsevol. No hi ha 
cap dia, ni un, que no surti 
alguna llista fantasma. Una 
amiga meva em deia l’altre 
dia: “Hi ha llistes fantasma i 
fantasmes a moltes llistes”. 
I té tota la raó, perquè hi ha 
llistes fantasma sense cap 
mena de vergonya. Sembla 
que això ara ens vingui de 
nou, però és un problema 
que s’arrossega des dels 
inicis de la democràcia. Els 
especialistes en aquest ti-
pus de llistes són el Partit 
Popular i el PSC, que tots 
es volen penjar medalles i 
volen tenir més llistes que 
quatre anys enrere, encara 
que només sigui perquè els 
donin més diners per pagar 
la campanya, o pel fet no 
menys important de poder 
esgarrapar vots que els per-
metin accedir als consells 
comarcals i a les diputacions 
i així continuar ingressant 
més diners a les arques del 
partit. Això en la meva més 
humil opinió és una prova 
un cop més del menyspreu i 
irreverència que alguns par-
tits tenen per la ciutadania i 
la democràcia mateix.
Però no només les llistes 
fantasma són un problema. 
Molta gent es pregunta amb 
quin criteri i com es fan les 
llistes, i com és possible 
que es puguin “colar” certs 
personatges a les mateixes 
com ha passat recentment 
a la llista de CiU de Tàrre-
ga, que ha hagut de fer fora 
al candidat número 7 de la 
seva llista pel seu passat 
força obscur en provar-se 
que aquest no només havia 
estat regidor de Plataforma 
per Catalunya a Tàrrega ma-
teix, si no que havia format 
part del Movimiento Soci-
al Republicano l’any 2009, 
partit d’extrema dreta de 
caire neonazi. Francament, 

jo me’n faig creus com po-
den passar coses així. Que 
no miren qui posen a les 
llistes? Que no investiguen 
una mica el passat dels seus 
candidats? Que no troben 
gent per anar a les llistes?  
Perquè això era de domi-
ni públic.  No pot ser que 
cap dels caps de la federa-
ció no sabés res del passat 
d’aquesta persona quan per 
desgràcia l’hemeroteca està 
plena d’informació i, també, 
d’imatges d’allò més com-
promeses.
I és ben cert que costa fer 
llistes i trobar gent bona, 
però aquest tipus de “pro-
blemes” només serveixen 
per desencisar encara més 
si és possible al ciutadà. 
I fa pensar que situacions 
com aquestes embruten no 
només el nom del partit en 
qüestió, si no la política, so-
bretot quan parlem de po-
lítica municipal, que queda 
absolutament desprestigia-
da malgrat els esforços de 
molts per tirar endavant llis-
tes amb persones amb va-
lors humans i compromeses 
amb el seu municipi. Perquè 
és just el municipi i per tant 
els ajuntaments, la primera 
institució i la més propera 
al ciutadà. I si les instituci-
ons fallen és principalment 
perquè les pròpies persones 
fallen a les institucions. I les 
persones fallen a les institu-
cions quan no pensen ni ac-
tuen amb la deguda consi-
deració pels fins o propòsits 
dotats d’especial valor que 
aquestes mateixes instituci-
ons personifiquen. I això no 
és meu, és de Hugh Heclo, 
però té tota la raó.

TERESA MISERACHS
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Reunions
En aquest país tenim en-
cara mal resoltes les for-
mes i els temps de les 
reunions. Això és ben 
diferent a d’altres pa-
ïsos on el respecte pel 
temps de les persones és 
de les coses més preuades. 
L’altre dia una persona pre-
guntava quant és el temps 
prudent en el qual cal comen-
çar una reunió sense esperar 
més. Deu minuts? Quinze? Ell 
assegurava que els alemanys 
comencen la reunió als cinc 
minuts, i aquí és ben habitual 
donar els quinze minuts, que 
a més a més es mal anome-
nen... de cortesia? De cor-
tesia per qui arriba tard? El 
més curiós és que encara en 
aquest món civilitzat hem de 
realitzar dues convocatòries 
per fer reunions, una qüestió 
legal que obliga a esperar 
que arribi la gent a la segona 
hora prevista, quelcom histò-
ric que recorda les convoca-
tòries a les Corts de Castella 
de l’època medieval.
Per què és cortesia esperar 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

que arribin els impuntuals, 
quan hi ha gent que ha fet 
esforços per arribar a l’hora? 
És menys important el temps 
d’uns que el dels altres?
Es veu que a les grans empre-
ses és costum donar un paper 
a qui arriba tard, en silenci, 
que explica una metàfora per 
a l’impuntual on veure que 
perdre’s els primers minuts 
pot tenir alguns perills. Co-
mença amb la pregunta: per 
què no s´ha d’arribar tard a 
una reunió? La història expli-
ca que a un mossèn li estaven 
fent la festa de comiat dels 25 
anys de treball a la parròquia 
d’un poble. Estaven tots allà 
esperant l’arribada d’un po-

lític d’aquell lloc, que s´havia 
fet famós i que havia triom-
fat en la vida pública. Com 
aquell no acabava d’arribar, el 
mossèn va començar a parlar 
per anar omplint el temps. Va 
començar explicant les seves 
primeres vivències en aquell 
lloc, dient que els primers 
dies va tenir una visió molt ne-
gativa del poble i que pensa-
va que l’havien destinat a un 
lloc terrible. Afirmava que tot 
va ser causat per la primera 
confessió que va haver de fer. 
Es tractava d’un senyor que 
li va confessar haver robat a 
l’empresa on treballava, ha-
ver assetjat una treballadora, 
que de vegades pegava a la 
seva dóna, i que manipulava 
converses i papers a l’empre-
sa on treballava perquè era 
ambiciós i volia prosperar. 
Aquell mossèn es va quedar 
molt impactat veient quina 
classe de mala persona havia 
d’absoldre i es va inquietar. 
Per sort, va explicar que aviat 
va conèixer que el poble era 
bo, honrat i treballador, i que 

havia tingut la desgràcia de 
conèixer la gran excepció del 
poble.
Just en aquell moment va 
aparèixer el polític famós, 
que es va dirigir davant de tot 
i va començar el seu discurs 
assegurant que era molt feliç 
d’estar allà, justament amb el 
mossèn amb qui tenia l’ho-
nor d’haver estat el primer en 
confessar en arribar al poble.
Les reunions són quelcom se-
riós que costen diners a les 
empreses, i no començar a 
l’hora molesta a la resta. Les 
reunions han de començar a 
l’hora i han de tenir un temps 
definit per finalitzar-les. Pot-
ser hauríem d’aprendre no de 
la metàfora, que a banda de 
divertida potser té quelcom 
més que un missatge contra 
l’impuntualitat, sinó de les 
actituds que tenen en d’altres 
països on a ningú se li ocorre 
estar esperant que s’ompli la 
sala buida de la reunió mentre 
el convocant fa aquella pre-
gunta retòrica: esperem cinc 
minutets més, oi?

 “Per què és 
cortesia en aquest 
país esperar que 
arribin els
impuntuals?”

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

Tinc un somni
Fa uns dies divagàvem 
amb un amic sobre el pa-
norama laboral i econò-
mic que hi hauria en un 
futur. Ens preguntàvem 
si els nostres fills tindrien 
alguna oportunitat aquí o si 
realment seguirien patint les 
conseqüències de la crisi ac-
tual (diuen que s’ha acabat, 
que tot va bé… Diuen, di-
uen, diuen…). Jo somiava en 
un país gran o, millor dit, un 
gran país, ple de joves amb 
formació i amb ganes de 
menjar-se el mon. Ganes de 
desenvolupar les seves ide-

es, aportar el seu esforç o, 
simplement, col·laborar amb 
equips que facin possible un 
creixement econòmic similar 
al que nosaltres hem viscut. 
I m’imagino els petits d’ara, 
que s’han fet grans, mun-
tant una empresa. Son joves, 
però han treballat de valent 
per adquirir l’experiència 
necessària per desenvolupar 
el seu projecte. Ho han fet a 
canvi de sous molt  baixos, 
somiant en aconseguir grans 
ingressos quan poguessin 
tenir l’empresa dels seus 
somnis. Necessiten perso-

nal, sols no ho podran fer. 
Han de pagar salaris dignes, 
un 30% addicional a la Se-
guretat Social i la prevenció 
dels riscos laborals. Un local 
(de lloguer, de moment) ani-
ria bé, també la seva corres-
ponent llicència d’apertura. 
Protecció de dades, preven-
ció del blanqueig de capital, 
gestoria i, com a mínim, un 
advocat en plantilla. Ah! I 
tot i que hauran estalviat, 
necessitaran un crèdit ban-
cari per poder fer front a tot 
plegat. I que l’avalin els pa-
res, els germans, o la padri-

na. O tots. I això només per 
començar. I que tinguin sort, 
que no tenen dret a la pres-
tació d’atur.
Tinc un somni millor: l’Ad-
ministració cedeix locals als 
emprenedors, exempció o 
diferiment de taxes, boni-
ficacions (no penalitzades) 
a la Seguretat Social... Els 
alliberem de tota càrrega i, 
al segon any, que complei-
xin. Amb tot. I amb tothom. 
Es creen empreses, llocs de 
treball, paguen impostos... 
Fins i tot les gestories tenen 
feina!
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7accents és un diari jove i descarat, que fomenta les pràctiques mal pagades i acull totes les 
opinions, encara que no es manifestin de manera argumentada ni respectuosa. Els nostres 
becaris expressen lliurement la seva pròpia opinió (en cas de tenir-ne). La posició d’aquest 
setmanari es reflecteix en el seu editorial, que no l’escriuen ells (encara). ;-)

Lo  lleidatà                                                                                                                                          

OPI
NIÓ

la
setmana
becària

Arnau Fontanet 
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

La tragèdia del Mediterrani
En les ultimes setmanes s’està 
parlant molt sobre la tragè-
dia del Mediterrani, centenars 
d’immigrants han mort inten-
tant arribar a costes europees. 
La majoria dels que intenten 
arribar a Europ, provenen de 
països en conflicte i amb go-
verns totalment corruptes, que 
simulen ser democràcies però 
fa dècades que no se celebren 

eleccions. Totes aquestes per-
sones arrisquen la vida per 
intentar viure’n una de millor. 
Des de la UE es parla de re-
forçar els equips de rescat per 
evitar tantes morts. Això està 
bé, però aquesta no és la so-
lució. La solució és actuar en 
els països d’origen, el primer, 
que els governs dels països 
desenvolupats, per tant la ma-

joria d’Europa, deixessin de 
recolzar i tenir relacions amb 
governs corruptes i gairebé 
dictatorials. Els països desen-
volupats haurien de priorit-
zar el benestar de la població 
d’aquests països en lloc de fer 
negocis amb governs corrup-
tes. Per posar un exemple, a 
Síria, fins a l’inici de la guer-
ra civil, es va donar suport al 

govern de la família al-Asad, i 
ara només se li imposen sanci-
ons econòmiques que no dis-
suadeixen el govern d’al-Asad 
d’aturar els bombardejos. I el 
problema és que si no hi ha 
interessos econòmics, cap go-
vern vol intervenir en aquests 
països per ajudar els civils i evi-
tar que molts hagin d’arriscar 
la vida per venir a Europa.

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
Lo lleidatà és fàcil (diuen), o 
aquest és el nom del dicci-
onari lleidatà-català de Ro-
bert Masip, David Prenafeta 
i Ferran Montardit, on deixen 
veure el vocabulari típic de 
les terres de Ponent. Sisquere 
fos fàcil! Aquesta setmana la 
dediquem a aquelles parau-
les que, una pixapins com jo, 
no entén. El Carlos diu que sí, 
però a mi aquest lèxic rural em 
fa sagnar les aurelles. Encara 
recordo la primera vegada 
que vaig escoltar keds: “Judit, 
em passes els keds?”, em van 
dir. Jo no sabia què donar-li: 
una joguina o una bufetada. 

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

Resulta que em demanava les 
sabatilles esportives o, en el 
meu diccionari, bambes. Però 
la meva cara d’idiota tampoc 
va canviar en escoltar bo-
geries com aulives, ampri-
mir, amplenar, armós, antre-
pussar… Lo primer que vaig 
pensar és que tenien un pro-
blema. Sí. Deien que a Lleida 
es parlava amb la e, però deu 
n’hi do amb la a! Continuant 
(amb les puntades al dicciona-
ri) trobem les safranòries (pas-
tanagues), el mantecado (que 
no, no és un castellanisme, 
sinó un gelat), el cotxo (porc), 
la mançana (poma), el gec (la 

j a q u e t a ) , 
les xurriaques (fuet) i un llarg 
etcètera. No és que em sem-
bli malament que tingueu les 
vostres expressions, les trobo 

gracioses. Com ho 
són les popes. Amb aquesta 
sí que vaig riure! Popes per 
aquí, popes per allà... Però he 
de confessar que ara jo tam-

bé l’utilitzo. 
I és que el 
lleidatà té 
un “no sé 
què” que 
enganxa . 
Valtres ho 
sabeu. A 

mi no se 
m’ampegat 

res, oi? Vai-
ge! Sembla que 

sí. Sigui com sigui, 
sou únics i això agrada. 

Ara, no us enfadeu i gaudiu 
d’aquestes popes i d’aquest 
cotxo tan maco! I si teniu calor, 
mengeu-vos un mantecado!

 Vet aquí  l’opinió més llorda 
que hem fet a lo 7accents!



      Ros advoca per la 
indústria davant de 
més de 400 empresaris 
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POLÍTICA

CiU estendrà la xarxa 
de carril bici per tots 
els carrers de la ciutat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’alcaldable per CiU, Toni 
Postius, vol estendre la xar·
xa de carril bici de la ciutat a 
tots els vials que configuren 
la xarxa bàsica (vies d’accés 
i principals) “amb l’objectiu 
d’impulsar una Lleida en 
moviment, fent una apos·
ta per la mobilitat segura 
i la conscienciació sobre la 
seguretat viària”. Així ho 
va anunciar el diumenge 
en què també va exposar 
que reforçarà les polítiques 
adreçades a l’educació vià·
ria i a la prevenció dels ac·
cidents. En aquest sentit, el 
candidat convergent va dir 
que impulsaria que la Guàr·
dia Urbana reguli el trànsit 
en aquestes zones de for·
ma constant i presencial i 
millorarà la gestió semafòri·
ca “per facilitar que el canvi 
dels semàfors s’allargui en 
cas d’embussos mitjançant 
regulació semafòrica intel·
ligent”. 

El candidat del PSC per Lleida exposa les propostes en matèria 
econòmica i espera revalidar la majoria absoluta

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

En un dinar que va reunir més 
de 400 empresaris, el candi·
dat socialista i aspirant a reva·
lidar l’alcaldia, Àngel Ros, va 
exposar aquest dimecres la 
seva voluntat de transformar 
Lleida amb la mirada centra·
da en la industrialització. Ros, 
que va explicar el full de ruta 
en matèria econòmica i indus·
trial, va dirigir·se als empre·
saris per demanar·los la seva 
complicitat i exigir un esforç 
per industrialitzar la ciutat, la 
gran tasca pendent. El soci·
alista va destacar la cohesió 
social com a factor de compe·
titivitat i progrés i va remarcar 
que el salt que s’ha fet posi·
cionant Lleida com a societat 
de la informació, amb la im·
plantació del Parc Científic i 
Tecnològic, ara s’ha de fer en 
el sector industrial. Per la seva 
banda, el candidat socialista i 
actual segon tinent d’alcal·
de, Rafel Peris, va assenyalar 
el parc de les Basses com un 
dels projectes de ciutat més 
ambiciosos i de llarg recorre·
gut: “Era més fàcil fer quatre 
arranjaments i deixar un espai 
per fer·hi la mona, però hem 

volgut ser més ambiciosos”. 
Peris també va destacar com 
a prioritats la millora del polí·
gon del Segre i la creació del 
polígon de Torreblanca·Qua·
tre Pilans. La més entusiasta 
va ser Montse Mínguez, la 

Àngel Ros, durant 
el seu míting 
davant dels
empresaris de 
Lleida. 
Foto: Laia Dolcet

número dos de la candidatura 
i actual responsable d’Econo·
mia. Mínguez va voler remar·
car una bona salut financera 
del consistori i va sortir al pas 
negant que l’Ajuntament tin·
gui un dels IBI més cars de 
l’Estat i assegurant que, en re·
alitat, el rebut mig és de 460 
euros, la qual cosa els situa en 
la posició 29. També va ne·
gar un gran endeutament de 
l’Ajuntament: “Tot i computar 
el deute de l’EMU, ens situ·
arem en un deute del 109%, 
encara per sota del que marca 
la llei (un 110%)”.

POLÍTICA

Vega demana votar en 
clau independentista 
com a les europees

 A. V.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Carles Vega, el candidat 
d’ERC·Avancem a Lleida, 
va demanar als ciutadans 
votar en clau independen·
tista, tal com ho van fer a 
les eleccions europees per 
arribar a l’alcaldia. 
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POLÍTICA

Baches, candidat per Entesa, potenciarà 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’alcaldable per Entesa, Edu·
ard Baches, va anunciar que 
posarà noves condicions a 
les grans superfícies que es 
vulguin instaurar a la ciutat, 
i que “passaran per garantir 
que els llocs de treball cre·
ats siguin dignes, de quali·
tat, estables i sense discri·
minacions”. El cap de llista 

d’ICV·EUiA i MES va criticar 
el model de negoci que s’ha 
desenvolupat “des d’una Pa·
eria sense esquerres reals” i 
va proposar endegar un pla 
d’actuació que retorni la vida 
als mercats locals, propiciant 
la venda de productes de 
l’Horta de Lleida, controlant 
els processos de distribució i 
venda de productes de tem·
porada, a més d’afavorir les 
sinergies entre productors i 
restauradors.
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el petit comerç vers les grans superfícies

POLÍTICA

El Comú i Crida per Lleida presenten 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Comú i Crida per Lleida 
van presentar aquest dimarts 
al·legacions al plec de con·
dicions administratives i tèc·
niques de la concessió del 
parc de les Basses. Ambdues 
formacions van demanar la 
derogació de l’acord plena·
ri, ja que van considerar que 
no és admissible. D’una ban·

da, l’agrupació d’electors va 
considerar que la durada de 
la concessió establerta en 
cinquanta anys és “excessi·
va” i va criticar “l’opacitat” 
que proposa el document. 
En la mateixa línia, Crida per 
Lleida·CUP va al·legar una 
“vulneració del patrimoni 
d’espais públics” per cedir·lo 
a una empresa a cinquanta 
anys, “violació del dret a la 
participació ciutadana”, en·
tre d’altres. 
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al·legacions al plec de condicions de les Basses

POLÍTICA

El PP presenta una 
caravana mòbil amb 
què recorrerà Lleida 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El PP de Lleida, encapçalat 
per Dolors López, va escollir 
el barri de Cappont per ini·
ciar la campanya electoral. 
Amb una caravana mòbil 
que recorrerà Lleida per ser 
accessibles a la ciutadania, 
els blaus es van compro·
metre a recuperar la piscina 
coberta dels Camps Elisis, 
obrir un procés participatiu 
per decidir el futur del Pa·
velló de Vidre i impulsar un 
Institut al barri.

8·5

POLÍTICA

Ángeles Ribes: “No 
canviaré vots per 
seients a la Paeria”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La cap de llista per Ciu·
tadans a Lleida, Ángeles 
Ribes, reconeix que atreu 
vots tant del PP com del 
PSC i assegura que no can·
viarà vots per seients en un 
moment en què les enques·
tes pronostiquen la seva 
entrada amb força l’Ajunta·
ment de Lleida amb fins a 
tres regidors.

13·5
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POLÍTICA

              Els partits 
centren les seves 
candidatures a
millorar l’Horta 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Tant el PP com ERC-Avan-
cem van coincidir aquest 
passat dissabte al mercat 
de Pardinyes per presentar 
les seves propostes dirigi-
des a millorar l’Horta de 
Lleida. 
ERC-Avancem preveu un 
pla d’usos a l’Horta per als 
propers trenta anys i el PP 
que torni a ser el pulmó 
verd de la ciutat. 

9·5
CULTURA

              “Perseguits i 
Salvats” tema 
guardonat en el 26è 
Premi Pica d’Estats

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les rutes “Perseguits i sal-
vats”, els atractius de la Vall 
d’Aran, el Camí dels Bons 
Homes i la Festa de Moros 
i Cristians de Lleida van ser 
alguns dels temes perio-
dístics guanyadors del 26è 
Premi Pica d’Estats, que 
concedeix la Diputació de 
Lleida. El premi consta de 
vuit categories amb una do-
tació total de 38.000 euros. 

SOCIETAT

        Uns 250 estudiants es manifesten 
a Lleida en contra del model 3+2

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Uns 250 estudiants es van 
manifestar dijous a Lleida en 
contra del model 3+2 a l’en-
senyament superior. La con-
centració, que va començar 
a les 12.00 hores al Rectorat 
de la Universitat, va continuar 
amb una marxa pels carrers 
de la ciutat amb una para-
da a l’Ajuntament de Lleida i 
una altra a la plaça Sant Joan, 
davant la seu del PP, on van 
llançar crits i globus de pintu-
ra lila. Els estudiants van cul-
minar la manifestació davant 
l’edifici de la Subdelegació del 
Govern a Lleida, on van llegir 
un manifest. En acabat, es van 
reunir per realitzar un dinar 
popular. Els estudiants consi-
deren que aquesta reforma és 
una nova ofensiva que priva-
titza l’educació i encareix els 
estudis, així com que barra el 
pas als joves de famílies amb 
pocs recursos. En la pancarta 
inicial es podia llegir “14M La 
lluita educa” i en altres “El fu-
tur ens pertany, caminem cap 
a l’educació del poble i per al 
poble”. Tot i que el seguiment 

de la vaga ha estat irregular, 
diversos panys de l’edifici del 
Rectorat i de les facultats de 
Cappont van aparèixer sege-
llats amb silicona. El major 
seguiment es va registrar a la 
Facultat d’Educació, Psicolo-
gia i Treball Social de la UdL, 
amb la meitat de classes sus-
peses.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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POLÍTICA

Duran i Lleida defensa la candidatura de 

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

El líder d’Unió Democràtica 
de Catalunya, Josep Antoni 
Duran i Lleida, va ser diven-
dres a la capital del Segrià 
per donar suport a la candi-
datura de Toni Postius, can-
didat per CiU a la Paeria, en 
el primer dia de campanya 

electoral. 
En la seva intervenció de su-
port a la candidatura de Toni 
Postius hi va haver una ab-
sència molt destacada: la del 
propi candidat. 
En defensa, el polític de-
mocristià va al·legar motius 
d’agenda: “Per raons que 
no cal explicar, he estat tres 
dies fora de joc i he canviat 
l’agenda a última hora”.

9·5

Postius a la ciutat amb l’abscència de l’alcaldable

CULTURA

Lleida celebra la V 
Jornada de 
Biblioteques Escolars

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Teatre de l’Escorxador va 
acollit la V Jornada de Bibli-
oteques Escolars, que en-
guany proposava activitats 
amb les històries d’Alicia al 
país de les meravelles i Pi-
notxo. 

9·5
SOCIETAT

Famílies lleidatanes podran hostatjar 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’edició XXI del Concurs In-
ternacional de Piano Ricard 
Viñes s’atansa encara més a la 
ciutadania. El certamen, que 
tindrà lloc del 28 de juny al 2 
de juliol, ofereix la possibili-
tat a veïns i veïnes de Lleida 
d’acollir al domicili particular 

els joves pianistes partici-
pants, que procedeixen d’ar-
reu del món. De moment ja 
s’hi han inscrit 24 famílies. 
La proposta està oberta al 
conjunt de la ciutat i facilita 
l’intercanvi cultural uns dies 
amb joves de països com  
Xina, Alemanya, Japó, Rús-
sia i molts d’altres de zones 
francòfones, germàniques o 
anglosaxones.
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els pianistes del concurs Ricard Viñes

CULTURA

Lleida escalfa motors per celebrar la 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida escalfa motors per 
celebrar la 20a edició de la 
Festa de Moros i Cristians, 
que se celebra durant tot el 
cap de setmana amb la par-
ticipació de més de 1.000 
persones. La Festa de Mo-
ros i Cristians, un dels actes 

festius més participatius de 
Lleida, inicia dissabte amb 
un vermut medieval a la pla-
ça Sant Francesc. El dia gran 
serà diumenge amb l’entrada 
infantil i desfilada pels car-
rers de Lleida fins a arribar a 
la Plaça Sant Joan on tindrà 
lloc la tradicional presentació 
de les bandes de música i el 
concurs i la concentració de 
les comparses.
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20a Festa de Moros i Cristians

La marxa ha 
comptat amb 250 
estudiants. 

Foto: Ares Valdés



CREIXEMENT
               Un total de 
tretze ‘start-ups’ 
lleidatanes, en 
el Pla Embarca

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Tretze start-ups lleidatanes 
han començat el seu procés 
de creixement en la sego-
na edició del Pla Embarca 
de la Generalitat de Cata-
lunya, un programa de sis 
mesos de durada que les 
empreses seguiran a l’acce-
leradora Start-up Catalonia, 
ubicada a les instal·lacions 
de GLOBALleida.  Cal es-
mentar que les companyies 
que participaran em el Pla 
Embarca a l’acceleradora 
de Lleida són Adibio, Hap-
pyClicks, Globaldron, Aran-
tec Enginheria, Profeamida, 
Biera Aranesa, Feeling Pro-
jectes, Venditec, In Situ, Ru-
bicon Water, Naut Viatges, 
Balmes Blanc i Olea Souls. 
A més, s’ha d’esmentar que 
d’aquestes, nou formen 
part de la Xarxa de centres 
d’Empreses Innovadores de 
Lleida. 

eco
no

mia
Els presidents de les dues diputacions van manifestar el seu 
compromís per aconseguir revaloritzar el patrimoni existent

 REDACCIÓ
 MAIALS

www.7accents.cat

El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, i el pre-
sident de la Diputació de Bar-
celona, Salvador Esteve, van 
manifestar el seu compromís 
per treballar conjuntament en 
la millora de la gestió de les 
finques i del patrimoni arqui-
tectònic que tenen en propie-
tat al municipi de Maials.
Així ho van manifestar els dos 
presidents, després visitar les 
finques d’ambdues corpora-
cions a Maials. Reñé i Esteve 
van ser rebuts per l’alcalde de 
Maials, David Massot, amb 
qui es van traslladat a la fin-
ca Vall de Molí de la corpo-
ració barcelonina. Reñé va 
explicar que aquesta visita 
serveix per millorar la gestió 
de les finques i mantenir el 
patrimoni arquitectònic con-
juntament entre les dues di-
putacions i l’Ajuntament de 
Maials. “Hem de ser capaços 
tots plegats de buscar les fór-
mules adequades per posar 
en valor, restaurar i recuperar 
aquests elements per tal que 
tots els veïns els puguin gau-
dir”. 
Durant la visita, Reñé i Esteve 
van recórrer part de l’itinerari 
de la Vall dels Horts, que per-

met descobrir el molí fariner 
i el pou de pedra, entre d’al-
tres elements arquitectònics. 
Aquesta ruta es va posar en 
marxa l’any 2011, amb aju-
da de la Diputació de Lleida 
i ara es vol completar obrint 
un camí que arribi fins al Molí 
Fariner medieval i adequar-lo 
per fer-lo visitable, segons va 
explicar el mateix alcalde de 
Maials.  

Moment de la visita. Foto: Diputació de Lleida

En aquest sentit, Massot va 
demanar la implicació del 
president de la Diputació de 
Barcelona per completar la 
recuperació del molí i Esteve 
va manifestar la seva voluntat 
de col·laborar en aquest pro-
jecte que “donarà valor a la 
finca i a Maials”. El següent 
pas serà iniciar els tràmits per 
redactar el projecte de recu-
peració del molí.

CONCURS
               Quàlia 
gestionarà l’activitat 
del casal d’estiu 
de  Tàrrega 

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Tàrrega va 
treure per primera vegada 
a concurs la gestió del seu 
casal d’estiu Esplai Esprai 
amb l’objectiu d’oferir mi-
llores en el servei i en la 
qualitat educativa. Quàlia, 
servei de projectes edu-
catius i de lleure de l’As-
sociació Alba, gestionarà 
l’activitat aportant la seva 
experiència en gestió de 
casals i valors afegits.

12·5  
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AGRICULTURA

              Preacord 
per resoldre el 
problema de 
maquinària agrària

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Unió de Pagesos té un 
preacord amb l’Associa-
ció Nacional de Maquinà-
ria Agropecuària, Forestal 
i Espais Verds (Ansemat) 
per resoldre els presump-
tes enganys de concessi-
onaris i fabricants que van 
vendre vehicles sense frens 
de servei del conjunt trac-
tor-remolc per als remolcs 
de més de 3.000 quilos de 
massa màxima autoritzada, 
malgrat ser obligatori.

11·5        Lleida i Barcelona s’uneixen 
per millorar la gestió 
de les finques de Maials
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El dubte grec
Molts dels primers ministres Euro-
peus han estan intentant tranquil-
litzar els inversors i alhora enviar una 
senyal als primers ministres grecs que 
no estem al 2010-2012. Els membres 
de la Unió Europea estem millor po-
sicionats per negociar amb ells; els 
bancs estan més forts i hi ha barreres, 
ressorts... que abans no existien.
Fins i tot l’actual cap de l’Eurogrup 
Dijsselbloem va dir fa unes setmanes 
que Grècia és només el 2% de l’eco-
nomia de l’Eurozona. El que està clar 
que estem davant d’un problema 

molt localitzat. Tot i això, des que va 
començar aquesta nova fase en les 
negociacions amb els grecs el preu 
dels bons sobirans perifèrics, això és 
Espanya, Itàlia, Portugal i Grècia, han 
estat creixent. Naturalment en pro-
porcions diferents, creixent els grecs 
més de 250 punts bàsics en front de 
menys de 50 punts bàsics en el pitjor 
dels casos de la resta.
A dia d’avui i davant un possible im-
pagament grec a Washington (FMI) 
o  Frankfurt (BCE), Brussel·les està 
remenant diferents escenaris com 

podrien ser un default d’Atenes sen-
se sortir de l’Euro, un acord parcial 
en les reformes exigides a canvi d’un 
desbloqueig puntual de les ajudes 
europees destinades al país hel·lè, 
un referèndum grec, etc., però el 
que està clar és que amb la defensa 
numantina que el govern d’Alexis 
Tsipras i el seu flamant ministre de 
finances Yanis Varufakis estan realit-
zant de la seva propaganda electoral, 
això no serà fàcil.
Però més enllà de tot el que s’ha dit 
i escrit sobre Grècia, el desè Estat en 

formar part de la UE (abans que Es-
panya) dels 28 que la formen actual-
ment, l’altre partit que s’està jugant 
és un de més sentimentals i filosòfics. 
El de quin efecte futur podria tenir el 
“Grexit” com a solució definitiva en 
el procés de construcció Europeu. 
En efecte, la sortida d’un dels països 
membres de la Unió Europea consta-
taria el fet que pertànyer  o no pertà-
nyer no és quelcom definitiu. Que hi 
ha marxa enrere, amb la qual cosa si 
un país surt, existeix el risc que altres 
puguin sortir també.

Jordi Panades Vega economista

DIVENDRES 15 del MAIG DE 201538



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

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

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

Assessors Fiscals



ES
POR

TS

El Lleida Esportiu, a un 
petit pas del play-off d’ascens
14·5

Els lleidatans viatgen a Cornellà en l’última jornada
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Nou Muncipal de Cornellà. 
Diumenge, dia 17. 17.00 ho-
res. Objectiu: sumar els tres 
punts per tal de garantir estar 
en el play-off d’ascens a Se-
gona Divisió B. Aquestes són 
les dades que té entre mans 
la plantilla del Lleida Esportiu. 
Ha arribat l’última jornada de 
la lliga regular de Segona Di-
visió B i els homes d’Imanol 
Idiakez estan a un petit pas 
d’accedir a la promoció d’as-
cens, objectiu que s’havien 
establert aquesta temporada.
La victòria aconseguida con-
tra el Reus Deportiu, per 2-1, 
al Camp d’Esports, gràcies 
al gol d’Albístegui en l’últim 
sospir de l’enfrontament, va 
permetre seguir somiant tant 
als integrants de la formació 
ilerdenca com a tota la seva 
afició. De fet, cal recordar que 
abans d’aquell enfrontament 
els de la capital del Segrià 
estaven fora del play-off i per 
això el xoc contra un rival di-
recte era vital.
A més, ara es dóna la cir-
cumstància que els d’Idiakez 
depenen d’ells mateixos per 
classificar-se i, fins i tot, a no-
més un punt del segon classi-
ficat, l’Huracán Valencia. Però 
no es poden permetre el luxe 

Chamorro celebra 
la victòria acon-
seguida al Camp 
d’Esports contra 
el Reus.
Foto: S. Iglesias

HOQUEI

L’ICG Lleida, 
davant un partit 
per gaudir

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida en-
cara l’última jornada de 
l’OK Lliga amb la tranquil-
litat d’haver fet ja els deu-
res. Amb la salvació a la 
butxaca des de fa unes 
quantes jornades, els llei-
datans disputaran a la pis-
ta del C.P. Vilafranca, el 
dissabte dia 16, a les 20.00 
hores, l’última cita de la 
competició de lliga.
Els dos equips estan ma-
temàticament salvats, així 
que els aficionats pre-
sents podran gaudir d’un 
bon espectacle esportiu, 
ja que els jugadors de les 
dues formacions podran 
oferir el millor d’ells matei-
xos sense tenir la pressió 
que pot donar una última 
jornada quan encara hi ha 
coses en joc.
A més, els ilerdencs tam-
bé arribaran al partit en un 
bon moment. En la darrera 
jornada disputada, a l’On-
ze de Setembre, van fer 
vibrar tots els seus segui-
dors. El feu de la capital 
del Segrià va ser testimoni 
de com els jugadors locals 
brindaven l’última victòria 
a casa en aquesta tempo-
rada a la seva afició. Amb 
un públic molt entregat, 
que va acompanyar a l’ICG 
Software en tot moment 
cap a la victòria, els homes 
d’Albert Folguera van llui-
tar de valent perquè els 
tres punts que estaven en 
joc es quedessin a la Ter-
ra Ferma. Així, amb el gol 
Manu Necchi l’alegria es 
va desfermar.

14·5

BÀSQUET

L’Actel Força Lleida ha de guanyar a 
casa si vol seguir somiant amb la final

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida se la juga 
a casa. Els homes de Joaquín 
Prado jugaran al Barris Nord 
els dos enfrontaments més 
importants del que va de 
temporada. Cal recordar que 
els lleidatans van caure der-
rotats, encara que mostrant 
una gran imatge, a la pista 
del Club Ourense Baloncesto 
(76-61 i 83-81), on es van dis-

14·5

de cometre qualsevol errada, 
ja que el cinquè classificat, el 
Reus Deportiu, també està a 
només un punt de distància.
Malgrat tot, cal esmentar que 
els de la Terra Ferma no ho 
tindran fàcil. Els locals tenen 
una última oportunitat per 
evitar la promoció de descens 
o el descens directe. Així que 
aquest tres punts que estan 
en joc també són molt impor-
tants per ells.
Tot indica que serà una jor-
nada de moltes emocions, ja 
que l’horari s’ha unificat te-
nint en compte que hi ha molt 
en joc a gairebé tots els ter-
renys de joc.

putar els dos primers enfron-
taments de les semifinals del 
play-off d’ascens. Per aquesta 
raó, el xoc d’aquest diven-
dres dia 15, a les 21.00 ho-
res, es presenta emocionant. 
Si els locals aconsegueixen 
la victòria tornarien a jugar el 
diumenge dia 17, a les 17.00 
hores, un partit en el qual tin-
drien la possibilitat d’igualar 
l’eliminatòria si jugar-se el 
passi a la final el dimarts dia 
19 a Ourense. Així, emoció 
màxima a Lleida. Sutina, en el primer partit. Foto: Força Lleida

La victòria 
contra el Reus 

Deportiu va 
ser clau 

per somiar
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El CTI Balàfia 
Volei estudia la 
viabilitat d’ascendir

12·5

El club parlarà amb les parts implicades
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El CTI Balàfia Volei ja és equip 
de Primera Nacional. Malgrat 
tot, ara comença un dels pe-
ríodes més complicats, el de 
parlar amb els integrants de 
l’equip, la Federació, institu-
cions i empreses per veure si 
és possible consolidar aquest 
ascens o renunciar a la plaça. 
“No hem de fer patir l’estruc-
tura del club pel fet que el 
primer equip pugi de catego-
ria”, va explicar el president, 
Juan Campillos.
En aquest sentit, el màxim di-
rigent ha apuntat que en els 
propers dies el club es reuni-
rà amb la Federació Catala-
na, “per veure com queda la 
propera temporada de com-
petició. Hem de veure si serà 
lògic i viable”. A més, 
també es parlarà 
amb les instituci-
ons, tenint en 
compte que 
“no volem 
d e p e n d r e 
d’elles en 
un percen-
tatge alt o 
total”, i amb 
els jugadors, ja 
que “es requeri-

ria un major compromís, per-
què això implica un esforç físic 

i econòmic. Així, hem 
de parlar amb els 

jugadors i anar 
tots alhora”.

Les ins-
c r ipc ions 
a Primera 
Nac iona l 
s’haurà de 
formalitzar 

entre finals 
de juny i prin-

cipis de juliol. 

Els integrants del 
CTI Balàfia Volei 
celebren l’ascens 
a Primer Nacional 
un cop guanyat el 
principal aspirant 
a pujar de cate-
goria. 
Foto: CTI Balàfia 
Volei

Tot i així, la junta directiva vol 
tenir les coses clares a finals 
de maig. “No pujarem per 
baixar”.

VOLEIBOL

Serveto CECELL, 
quart en la fase 
d’ascens a Primera

 REDACCIÓ
 MOLINA DE SEGURA

www.7accents.cat

El Serveto CECELL va fina-
litzar quart en la fase d’as-
cens a Primera Nacional 
femenina de voleibol en 
caure derrota per 3-0 (25-
19/25-15/25-19) davant el 
Voley Quart. Enfront de 
la millor tècnica i físic, el 
Voley Quart, les lleidata-
nes no van poder repetir 
la gesta de la primera jor-
nada, quan van derrotar 
les quartanes 0-3. Les ju-
gadores de Nadal i Eritja 
van acusar el cansament 
i la desil·lusió provocada 
per caure en la semifinal 
davant el CV Valencia per 
3-2, després d’anar gua-
nyant 0-2. Malgrat tot, cal 
destacar la meritòria tem-
porada que ha fet l’equip i 
que les ha portat a la final 
de la Fase Final Catalana i 
que els va donar el bitllet 
per poder disputar aquest 
torneig a terres murcianes.

10·5

ATLETISME

Ricard Pastó i Toni Hermoso, grans 
triomfadors de la prova de Tàrrega

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

El circuit Mitges de Ponent 
va celebrar la seva segona 
cita, la XV Mitja Marató de 
Tàrrega i 10 km Ciutat de 
Tàrrega-8è Memorial Edu-
ard Garcia Piqué, que tam-
bé puntuava per la Lliga 
Ponent. La prova va aplegar 

prop de 600 atletes en una 
jornada de força calor i que 
va coronar com a guanya-
dors Ricard Pastó (AA Xa-
fatolls) i Toni Hermoso (Ma-
ratonians del Segre). En la 
prova reina masculina, Pastó 
va repetir el triomf que ja va 
aconseguir en la cita inaugu-
ral de les Mitges de Ponent, 
la Mitja Marató de Balaguer, 
amb un temps de 1.12.41.

10·5

“No hem de 
fer patir 

l’estructura 
del club pel 

primer equip”

ATLETISME

El Lleida UA 
ja és quart en 
Primera Divisió 

 REDACCIÓ
 TORRENT

www.7accents.cat

L’equip femení del Lleida 
U.A. va aconseguir una im-
portant victòria a Torrent 
(València) en la primera 
jornada de la lliga espa-
nyola de clubs de Prime-
ra Divisió que el col·loca 
quart de la classificació ge-
neral d’aquest campionat.

9·5

ATLETISME

Monclús i Ribalta, 
guanyadors a la 
Trail de Raimat

 REDACCIÓ
 RAIMAT

www.7accents.cat

Les TRS Lleida van tornar a 
l’activitat amb la Trail Run-
ning de Raimat, cinquena 
prova de la segona edició 
del circuit, que va aplegar 
prop de 200 participants 
i que va acabar amb els 
triomfs d’Òscar Monclús 
i Núria Ribalta. Monclús 
(Wala) es va imposar amb 
un temps de 47.01, seguit 
d’Àngel Vidal (CE Querol), 
amb 48.13, i de Gerard 
Ascón (Pas Ferm Lleida), 
tercer amb 49.16. En do-
nes, la més ràpida ha estat 
Núria Ribalta (Wala), amb 
54.17.

10·5

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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Llegendes
del futbol

L’implacable 
golejador republicà

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 12 de maig de 1935 va dis-
putar-se a Colònia un partit 
amistós de seleccions. S’en-
frontaven per primera vegada 
Alemanya i Espanya i, a més, 
tots dos països vivien un mo-
ment històric especial. Espa-
nya estava a la meitat de la 
seva Segona República i l’am-
bigu Lerroux manava gràcies 
als dretans de la CEDA, enca-
ra que era un govern plena-
ment democràtic. En contrast, 
a Alemanya ja havia pujat al 
poder el gairebé innombrable 
Hitler. Els jugadors espanyols 
es devien quedar commoci-
onats quan van veure milers 
d’esvàstiques a les graderies 
i com els jugadors alemanys 
els rebien al camp fent-los un 
passadís amb els braços en 
alt fent la salutació nazi. Per si 
no fos poc, els locals van mar-
car el primer gol molt ràpid 
i pensaven que allò seria un 
passeig. Però no sabien que 
a Espanya jugava un davanter 
centre dels que fan època, no 
eren conscients encara que 
un basc els anava a aigualir la 
festa amb dos golassos que 
van voltejar el marcador i li 
van donar el triomf a un equip 
que va acabar sent aplaudit 
pel públic alemany.
Isidro Lángara, nascut a Pasai 
Antxo, Gipuzkoa, el 1912, és 
un dels millors davanters de 
la història d’Espanya, el juga-
dor que posseeix l’increïble 
rècord de tenir la millor mit-
jana de gols tant en la Lliga 
(1,16 gols per partit) com en 
la selecció espanyola (1,42), 
una cama tan potent que va 
arribar a enviar a algun porter 

a l’hospital després de do-
nar-li un cop de pilota. A més, 
va ser un home força implicat 
políticament, que no va dub-
tar a ajudar la República quan 
estava agonitzant i que va 
haver d’exiliar-se a Amèrica, 
on també es convertiria en un 
heroi futbolístic.
Lángara va néixer en una fa-
milia modesta i va haver de 
començar a guanyar-se la vida 
molt jove, encara que sempre 
treia temps per practicar el 
seu esport favorit en equips 
aficionats. La seva carrera 
professional va tenir un inici 
casual; el millor client de la 
cotonera on treballava era un 
directiu de l’Oviedo i el seu 
patró li va parlar d’ell, del seu 
inaudit, per la potència, xut, 
que si els pals no estaven ben 
agafats, els tirava al terra. Així 
doncs, va anar-se’n a Astúries 
el 1930, on l’esperava l’entre-
nador O’Connell 
(aquell salva-
dor del Bar-
ça del que 
ja hem 
p a r l a t 
aquí) i va 
c o m e n -
çar una 
trajectò-
ria espec-
tacular. En 
la seva pri-
mera tempora-
da, l’Oviedo va 
estar a prop de 
pujar a Primera 
i en la següent 
va arribar a 
l’elit, on ja era 
el líder de la 
famosa “davan-
tera elèctrica”, 
formada per Casu-

co, Gallart, Herrerita, Emilín i 
el mateix Isidro. Sí, abans es 
jugava amb cinc davanters.
En la Primera Divisió v a 
consagrar-se i 
en les tres 
s e g ü e n t s 
t e m p o -
r a d e s , 
les que 
es van 
d i s p u t a r 
abans de 
que se sus-
pengués el cam-
pionat per l’esclat de la 
Guerra Civil, el fenomen basc 
va ser el màxim golejador de 
la Lliga, marcant en aquells 
tres anys 82 gols en 61 partits 
que van dur a l’Oviedo a dos 
tercers llocs a la classificació, 
la millor posició de la història 
del club asturià. La selecció, 
per descomptat, no va dub-
tar a cridar-lo, fins i tot quan 

jugava a Segona Divisió, i 
allí va seguir marcant 

gols sense parar, 
Mundial d’Itàlia in-
clós, però la bar-
bàrie va arribar 
a Espanya i Lán-
gara, després 
d’uns mesos 
fent de soldat al 

front, no va dub-
tar a embarcar-se 

en l’aventura 
de la Selecció 

d’Euzkadi, la 
història de 
la qual vam 
explicar en 
el capítol 
d’Angel Zu-
bieta. Des-

prés del pas 
del conjunt 

basc per la lliga 

mexicana, el mateix Zubieta 
va convèncer els dirigents del 
San Lorenzo d’Almagro per-
que el fitxessin i allí va tenir 
un debut mític. El mateix dia 
que va arribar amb vaixell a 
Buenos Aires, el van portar al 
camp per jugar contra el River 
Plate i en la primera meitat va 
anotar quatre gols que van 
ser l’inici d’un idil·li amb l’afi-
ció blaugrana que va durar 
quatre anys. A Argentina tam-
bé va ser màxim golejador i 
va assolir un rècord encara 
vigent en marcar set gols en 
un partit.
El 1943 va tornar a Mèxic, 
on va fitxar pel Real España, 
amb el qual va aconseguir un 
títol de lliga i dos trofeus més 
de màxim golejador, conver-
tint-se així en el primer juga-
dor de la història en assolir 
aquesta fita a tres països dife-
rents. El 1946 va tornar a Es-
panya per jugar dues tempo-
rades més en el seu estimat 
Oviedo, però quan es va reti-
rar va tornar a Sudamèrica, on 
va exercir d’entrenador a Xile, 
Argentina i Mèxic, país en el 
qual es va quedar a viure fins 
que a principis dels 90 no va 
poder resistir més i va tornar 
al seu Euskadi natal. Poc des-
prés, el 1992, amb 80 anys, va 
morir a Andoain.

: 1930_ Debuta 
amb l’Oviedo.
: 1933_ Amb 
l’equip asturià 
puja a Primera 
Divisió.
: 1934_ Participa 
al Mundial d’Itàlia.
: 1934-36_ Màxim 
golejador de la 
Lliga tres anys 
consecutius.
: 1939_ Fitxa pel 
San Lorenzo 
d’Almagro, on de-
buta amb 4 gols.
: 1943_ Se’n va 
a Mèxic i guanya 
la seva única lliga 
amb el Real Es-
paña.
: 1948_ És retira a 
l’Oviedo.

Va formar part 
de la gira de 

l’Euzkadi per 
ajudar la 

República

Té la millor 
mitjana de 

gols a la Lliga 
i a la selecció 

espanyola

Isidro 
Lángara

TRAJECTÒRIA
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Busqueu una paraula de 9 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 8 de les 9 lletres.

criptograma 

enigma 10

solucions

sopa de cinema

sudoku difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILOENIGMES

Poseu els números de lʼ1 al 10, dins
de les caselles buides, sense re-

petir-los de manera que el total de
cada cercle sigui igual a la suma de
les quatre caselles que lʼenvolten. 

Heu de buscar el director i els actors de la pel·lícula “KRAMER CONTRA
KRAMER” (1979): Robert Benton, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane

Alexander, George Coe i Justin Henry.

W K N T N H N H N R E K H S X H H W
K S H H K H N X H M H H N E H N H H
N H U V X D K Z R E D N A X E L A G
H M E K H C H K S P H S F K H X H H
X S H U D S H V V R G R B H H K H S
H B Z V X B K H S N N O T N E B S C
H H G H R F E R T G U M B H X H K S
H R H K O F Z N C Y K R S P H N D H
H H G V B H F D B R U H K X A C S B
P H F S H X N M X N H K M M R S H S
H B S F K C O E R E H E F P H T S G
F S U G K B S B R H X F V E X R H Z
H R H K N M P V G O O D X R H E S H
S D O C S P F X S H X H N S H E H B
H S S X N R H S N B S K X H N P K R
S H R S X O U H N B R S N O C H G H
H G D S C K U R G H B G D Q K N S G
W H D R S C S Z S U H N G R D N H W

WKNTNHNHNREKHSXHHW
KSHHKHNXHMHHNEHNHH
NHUVXDKZREDNAXELAG
HMEKHCHKSPHSFKHXHH
XSHUDSHVVRGRBHHKHS
HBZVXBKHSNNOTNEBSC
HHGHRFERTGUMBHXHKS
HRHKOFZNCYKRSPHNDH
HHGVBHFDBRUHKXACSB
PHFSHXNMXNHKMMRSHS
HBSFKCOEREHEFPHTSG
FSUGKBSBRHXFVEXRHZ
HRHKNMPVGOODXRHESH
SDOCSPFXSHXHNSHEHB
HSSXNRHSNBSKXHNPKR
SHRSXOUHNBRSNOCHGH
HGDSCKURGHBGDQKNSG
WHDRSCSZSUHNGRDNHW

HORITZONTALS: 1. Cap dʼun exèrcit. El capdill del galliner. 2. Per
cremar-se sense sol. Camatorta. 3. Monstres mitològics. Colla de
dansaires al voltant dʼuna cobla. 4. Vocal. Pintarà de tots colors.
Limitacions de la targeta. 5. Treballen de valent. Associació futbo-
lística especial. La totalitat.  6. Lliguis com un mariner. Magistrat
elegit pels espartans per defensar el poble. 7. Romans. De la llen-
gua basca. Un altre romà. 8. Con junt de diligències judicials. Fi-
carà cullerada a la conversa. 9. Nascut. Sostres de certes
construccions. 10. Excitarà les passions. Sol·licita amb insistència.
11. Tramuntana en breu. Sembla un cert passatemps. Dues del ra-
tolí. 12. Part de lʼesglésia. Les ninetes dels ulls dels pares.
VERTICALS: 1. Pell humana. Cinturó del guerrer. 2. Persona gran.
Ho és el metre. Consonant. 3. Remenàveu ous. Moralment co-
rrectes. 4. La quarta. Renilles. Indoeuropeu. 5. Que és de foc.
Punts per tancar ferides. 6. Fatiga, cansa. Festa nocturna. 7. Dues
dʼun lord. Fa impressió. Àfrica en breu. 8. Fa de manera que enra-
reix lʼaire. Grup de romans procedent de lʼÀsia Menor. 9. Magat-
zem dʼenergia del camell. Determina lʼordre de la successió. 10.
Ingredient de lʼallioli. Greument enganyats. Un recte. 11. Semblant
a la llet. Rendir. 12. Envernissat. Units amb certa aliança.
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NUISEFORS
CIEUSCARAC
ATESTATDIRA
NATURALITES
ATIARAINSTA
NCREUADART
ABSISFILLES

7 2
5 8 3 4

4 7 1
5 8 1 7

7 9 6 8
3 8 5 6
5 3 7

6 3 7 9
5 1

147625983
958173462
263894571
695248317
714936258
382517649
531769824
426381795
879452136

GOSTALIA

La paraula és NOSTÀL-
GIA. Falta la N de nota.

6
10

1
4

5

67
310
18
94
52

26

22

22

20

26

22

22

20

Maig.22:Maquetación 1  19/4/15  12:07  Página 1

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Busqueu una paraula de 9 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 8 de les 9 lletres.

criptograma 

enigma 10

solucions

sopa de cinema

sudoku difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILOENIGMES

Poseu els números de lʼ1 al 10, dins
de les caselles buides, sense re-

petir-los de manera que el total de
cada cercle sigui igual a la suma de
les quatre caselles que lʼenvolten. 

Heu de buscar el director i els actors de la pel·lícula “KRAMER CONTRA
KRAMER” (1979): Robert Benton, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane

Alexander, George Coe i Justin Henry.

W K N T N H N H N R E K H S X H H W
K S H H K H N X H M H H N E H N H H
N H U V X D K Z R E D N A X E L A G
H M E K H C H K S P H S F K H X H H
X S H U D S H V V R G R B H H K H S
H B Z V X B K H S N N O T N E B S C
H H G H R F E R T G U M B H X H K S
H R H K O F Z N C Y K R S P H N D H
H H G V B H F D B R U H K X A C S B
P H F S H X N M X N H K M M R S H S
H B S F K C O E R E H E F P H T S G
F S U G K B S B R H X F V E X R H Z
H R H K N M P V G O O D X R H E S H
S D O C S P F X S H X H N S H E H B
H S S X N R H S N B S K X H N P K R
S H R S X O U H N B R S N O C H G H
H G D S C K U R G H B G D Q K N S G
W H D R S C S Z S U H N G R D N H W

WKNTNHNHNREKHSXHHW
KSHHKHNXHMHHNEHNHH
NHUVXDKZREDNAXELAG
HMEKHCHKSPHSFKHXHH
XSHUDSHVVRGRBHHKHS
HBZVXBKHSNNOTNEBSC
HHGHRFERTGUMBHXHKS
HRHKOFZNCYKRSPHNDH
HHGVBHFDBRUHKXACSB
PHFSHXNMXNHKMMRSHS
HBSFKCOEREHEFPHTSG
FSUGKBSBRHXFVEXRHZ
HRHKNMPVGOODXRHESH
SDOCSPFXSHXHNSHEHB
HSSXNRHSNBSKXHNPKR
SHRSXOUHNBRSNOCHGH
HGDSCKURGHBGDQKNSG
WHDRSCSZSUHNGRDNHW

HORITZONTALS: 1. Cap dʼun exèrcit. El capdill del galliner. 2. Per
cremar-se sense sol. Camatorta. 3. Monstres mitològics. Colla de
dansaires al voltant dʼuna cobla. 4. Vocal. Pintarà de tots colors.
Limitacions de la targeta. 5. Treballen de valent. Associació futbo-
lística especial. La totalitat.  6. Lliguis com un mariner. Magistrat
elegit pels espartans per defensar el poble. 7. Romans. De la llen-
gua basca. Un altre romà. 8. Con junt de diligències judicials. Fi-
carà cullerada a la conversa. 9. Nascut. Sostres de certes
construccions. 10. Excitarà les passions. Sol·licita amb insistència.
11. Tramuntana en breu. Sembla un cert passatemps. Dues del ra-
tolí. 12. Part de lʼesglésia. Les ninetes dels ulls dels pares.
VERTICALS: 1. Pell humana. Cinturó del guerrer. 2. Persona gran.
Ho és el metre. Consonant. 3. Remenàveu ous. Moralment co-
rrectes. 4. La quarta. Renilles. Indoeuropeu. 5. Que és de foc.
Punts per tancar ferides. 6. Fatiga, cansa. Festa nocturna. 7. Dues
dʼun lord. Fa impressió. Àfrica en breu. 8. Fa de manera que enra-
reix lʼaire. Grup de romans procedent de lʼÀsia Menor. 9. Magat-
zem dʼenergia del camell. Determina lʼordre de la successió. 10.
Ingredient de lʼallioli. Greument enganyats. Un recte. 11. Semblant
a la llet. Rendir. 12. Envernissat. Units amb certa aliança.
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Busqueu una paraula de 9 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 8 de les 9 lletres.

criptograma 

enigma 10

solucions

sopa de cinema

sudoku difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILOENIGMES

Poseu els números de lʼ1 al 10, dins
de les caselles buides, sense re-

petir-los de manera que el total de
cada cercle sigui igual a la suma de
les quatre caselles que lʼenvolten. 

Heu de buscar el director i els actors de la pel·lícula “KRAMER CONTRA
KRAMER” (1979): Robert Benton, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane

Alexander, George Coe i Justin Henry.
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X S H U D S H V V R G R B H H K H S
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H H G V B H F D B R U H K X A C S B
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H B S F K C O E R E H E F P H T S G
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H R H K N M P V G O O D X R H E S H
S D O C S P F X S H X H N S H E H B
H S S X N R H S N B S K X H N P K R
S H R S X O U H N B R S N O C H G H
H G D S C K U R G H B G D Q K N S G
W H D R S C S Z S U H N G R D N H W

WKNTNHNHNREKHSXHHW
KSHHKHNXHMHHNEHNHH
NHUVXDKZREDNAXELAG
HMEKHCHKSPHSFKHXHH
XSHUDSHVVRGRBHHKHS
HBZVXBKHSNNOTNEBSC
HHGHRFERTGUMBHXHKS
HRHKOFZNCYKRSPHNDH
HHGVBHFDBRUHKXACSB
PHFSHXNMXNHKMMRSHS
HBSFKCOEREHEFPHTSG
FSUGKBSBRHXFVEXRHZ
HRHKNMPVGOODXRHESH
SDOCSPFXSHXHNSHEHB
HSSXNRHSNBSKXHNPKR
SHRSXOUHNBRSNOCHGH
HGDSCKURGHBGDQKNSG
WHDRSCSZSUHNGRDNHW

HORITZONTALS: 1. Cap dʼun exèrcit. El capdill del galliner. 2. Per
cremar-se sense sol. Camatorta. 3. Monstres mitològics. Colla de
dansaires al voltant dʼuna cobla. 4. Vocal. Pintarà de tots colors.
Limitacions de la targeta. 5. Treballen de valent. Associació futbo-
lística especial. La totalitat.  6. Lliguis com un mariner. Magistrat
elegit pels espartans per defensar el poble. 7. Romans. De la llen-
gua basca. Un altre romà. 8. Con junt de diligències judicials. Fi-
carà cullerada a la conversa. 9. Nascut. Sostres de certes
construccions. 10. Excitarà les passions. Sol·licita amb insistència.
11. Tramuntana en breu. Sembla un cert passatemps. Dues del ra-
tolí. 12. Part de lʼesglésia. Les ninetes dels ulls dels pares.
VERTICALS: 1. Pell humana. Cinturó del guerrer. 2. Persona gran.
Ho és el metre. Consonant. 3. Remenàveu ous. Moralment co-
rrectes. 4. La quarta. Renilles. Indoeuropeu. 5. Que és de foc.
Punts per tancar ferides. 6. Fatiga, cansa. Festa nocturna. 7. Dues
dʼun lord. Fa impressió. Àfrica en breu. 8. Fa de manera que enra-
reix lʼaire. Grup de romans procedent de lʼÀsia Menor. 9. Magat-
zem dʼenergia del camell. Determina lʼordre de la successió. 10.
Ingredient de lʼallioli. Greument enganyats. Un recte. 11. Semblant
a la llet. Rendir. 12. Envernissat. Units amb certa aliança.

CABDILLGALL
UVAGARRELLA
TITANSAPLEC
IIRISARATA
SUENAFETOT

NUISEFORS
CIEUSCARAC
ATESTATDIRA
NATURALITES
ATIARAINSTA
NCREUADART
ABSISFILLES

7 2
5 8 3 4

4 7 1
5 8 1 7

7 9 6 8
3 8 5 6
5 3 7

6 3 7 9
5 1

147625983
958173462
263894571
695248317
714936258
382517649
531769824
426381795
879452136

GOSTALIA

La paraula és NOSTÀL-
GIA. Falta la N de nota.

6
10

1
4

5

67
310
18
94
52

26

22

22

20

26

22

22

20

Maig.22:Maquetación 1  19/4/15  12:07  Página 1

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Busqueu una paraula de 9 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 8 de les 9 lletres.

criptograma 

enigma 10

solucions

sopa de cinema

sudoku difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILOENIGMES

Poseu els números de lʼ1 al 10, dins
de les caselles buides, sense re-

petir-los de manera que el total de
cada cercle sigui igual a la suma de
les quatre caselles que lʼenvolten. 

Heu de buscar el director i els actors de la pel·lícula “KRAMER CONTRA
KRAMER” (1979): Robert Benton, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane

Alexander, George Coe i Justin Henry.

W K N T N H N H N R E K H S X H H W
K S H H K H N X H M H H N E H N H H
N H U V X D K Z R E D N A X E L A G
H M E K H C H K S P H S F K H X H H
X S H U D S H V V R G R B H H K H S
H B Z V X B K H S N N O T N E B S C
H H G H R F E R T G U M B H X H K S
H R H K O F Z N C Y K R S P H N D H
H H G V B H F D B R U H K X A C S B
P H F S H X N M X N H K M M R S H S
H B S F K C O E R E H E F P H T S G
F S U G K B S B R H X F V E X R H Z
H R H K N M P V G O O D X R H E S H
S D O C S P F X S H X H N S H E H B
H S S X N R H S N B S K X H N P K R
S H R S X O U H N B R S N O C H G H
H G D S C K U R G H B G D Q K N S G
W H D R S C S Z S U H N G R D N H W

WKNTNHNHNREKHSXHHW
KSHHKHNXHMHHNEHNHH
NHUVXDKZREDNAXELAG
HMEKHCHKSPHSFKHXHH
XSHUDSHVVRGRBHHKHS
HBZVXBKHSNNOTNEBSC
HHGHRFERTGUMBHXHKS
HRHKOFZNCYKRSPHNDH
HHGVBHFDBRUHKXACSB
PHFSHXNMXNHKMMRSHS
HBSFKCOEREHEFPHTSG
FSUGKBSBRHXFVEXRHZ
HRHKNMPVGOODXRHESH
SDOCSPFXSHXHNSHEHB
HSSXNRHSNBSKXHNPKR
SHRSXOUHNBRSNOCHGH
HGDSCKURGHBGDQKNSG
WHDRSCSZSUHNGRDNHW

HORITZONTALS: 1. Cap dʼun exèrcit. El capdill del galliner. 2. Per
cremar-se sense sol. Camatorta. 3. Monstres mitològics. Colla de
dansaires al voltant dʼuna cobla. 4. Vocal. Pintarà de tots colors.
Limitacions de la targeta. 5. Treballen de valent. Associació futbo-
lística especial. La totalitat.  6. Lliguis com un mariner. Magistrat
elegit pels espartans per defensar el poble. 7. Romans. De la llen-
gua basca. Un altre romà. 8. Con junt de diligències judicials. Fi-
carà cullerada a la conversa. 9. Nascut. Sostres de certes
construccions. 10. Excitarà les passions. Sol·licita amb insistència.
11. Tramuntana en breu. Sembla un cert passatemps. Dues del ra-
tolí. 12. Part de lʼesglésia. Les ninetes dels ulls dels pares.
VERTICALS: 1. Pell humana. Cinturó del guerrer. 2. Persona gran.
Ho és el metre. Consonant. 3. Remenàveu ous. Moralment co-
rrectes. 4. La quarta. Renilles. Indoeuropeu. 5. Que és de foc.
Punts per tancar ferides. 6. Fatiga, cansa. Festa nocturna. 7. Dues
dʼun lord. Fa impressió. Àfrica en breu. 8. Fa de manera que enra-
reix lʼaire. Grup de romans procedent de lʼÀsia Menor. 9. Magat-
zem dʼenergia del camell. Determina lʼordre de la successió. 10.
Ingredient de lʼallioli. Greument enganyats. Un recte. 11. Semblant
a la llet. Rendir. 12. Envernissat. Units amb certa aliança.
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Busqueu una paraula de 9 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 8 de les 9 lletres.

criptograma 

enigma 10

solucions

sopa de cinema

sudoku difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILOENIGMES

Poseu els números de lʼ1 al 10, dins
de les caselles buides, sense re-

petir-los de manera que el total de
cada cercle sigui igual a la suma de
les quatre caselles que lʼenvolten. 

Heu de buscar el director i els actors de la pel·lícula “KRAMER CONTRA
KRAMER” (1979): Robert Benton, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane

Alexander, George Coe i Justin Henry.
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N H U V X D K Z R E D N A X E L A G
H M E K H C H K S P H S F K H X H H
X S H U D S H V V R G R B H H K H S
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S H R S X O U H N B R S N O C H G H
H G D S C K U R G H B G D Q K N S G
W H D R S C S Z S U H N G R D N H W

WKNTNHNHNREKHSXHHW
KSHHKHNXHMHHNEHNHH
NHUVXDKZREDNAXELAG
HMEKHCHKSPHSFKHXHH
XSHUDSHVVRGRBHHKHS
HBZVXBKHSNNOTNEBSC
HHGHRFERTGUMBHXHKS
HRHKOFZNCYKRSPHNDH
HHGVBHFDBRUHKXACSB
PHFSHXNMXNHKMMRSHS
HBSFKCOEREHEFPHTSG
FSUGKBSBRHXFVEXRHZ
HRHKNMPVGOODXRHESH
SDOCSPFXSHXHNSHEHB
HSSXNRHSNBSKXHNPKR
SHRSXOUHNBRSNOCHGH
HGDSCKURGHBGDQKNSG
WHDRSCSZSUHNGRDNHW

HORITZONTALS: 1. Cap dʼun exèrcit. El capdill del galliner. 2. Per
cremar-se sense sol. Camatorta. 3. Monstres mitològics. Colla de
dansaires al voltant dʼuna cobla. 4. Vocal. Pintarà de tots colors.
Limitacions de la targeta. 5. Treballen de valent. Associació futbo-
lística especial. La totalitat.  6. Lliguis com un mariner. Magistrat
elegit pels espartans per defensar el poble. 7. Romans. De la llen-
gua basca. Un altre romà. 8. Con junt de diligències judicials. Fi-
carà cullerada a la conversa. 9. Nascut. Sostres de certes
construccions. 10. Excitarà les passions. Sol·licita amb insistència.
11. Tramuntana en breu. Sembla un cert passatemps. Dues del ra-
tolí. 12. Part de lʼesglésia. Les ninetes dels ulls dels pares.
VERTICALS: 1. Pell humana. Cinturó del guerrer. 2. Persona gran.
Ho és el metre. Consonant. 3. Remenàveu ous. Moralment co-
rrectes. 4. La quarta. Renilles. Indoeuropeu. 5. Que és de foc.
Punts per tancar ferides. 6. Fatiga, cansa. Festa nocturna. 7. Dues
dʼun lord. Fa impressió. Àfrica en breu. 8. Fa de manera que enra-
reix lʼaire. Grup de romans procedent de lʼÀsia Menor. 9. Magat-
zem dʼenergia del camell. Determina lʼordre de la successió. 10.
Ingredient de lʼallioli. Greument enganyats. Un recte. 11. Semblant
a la llet. Rendir. 12. Envernissat. Units amb certa aliança.
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cada. Sʼinclouen 8 de les 9 lletres.
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Poseu els números de lʼ1 al 10, dins
de les caselles buides, sense re-

petir-los de manera que el total de
cada cercle sigui igual a la suma de
les quatre caselles que lʼenvolten. 

Heu de buscar el director i els actors de la pel·lícula “KRAMER CONTRA
KRAMER” (1979): Robert Benton, Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane

Alexander, George Coe i Justin Henry.
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HBZVXBKHSNNOTNEBSC
HHGHRFERTGUMBHXHKS
HRHKOFZNCYKRSPHNDH
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HORITZONTALS: 1. Cap dʼun exèrcit. El capdill del galliner. 2. Per
cremar-se sense sol. Camatorta. 3. Monstres mitològics. Colla de
dansaires al voltant dʼuna cobla. 4. Vocal. Pintarà de tots colors.
Limitacions de la targeta. 5. Treballen de valent. Associació futbo-
lística especial. La totalitat.  6. Lliguis com un mariner. Magistrat
elegit pels espartans per defensar el poble. 7. Romans. De la llen-
gua basca. Un altre romà. 8. Con junt de diligències judicials. Fi-
carà cullerada a la conversa. 9. Nascut. Sostres de certes
construccions. 10. Excitarà les passions. Sol·licita amb insistència.
11. Tramuntana en breu. Sembla un cert passatemps. Dues del ra-
tolí. 12. Part de lʼesglésia. Les ninetes dels ulls dels pares.
VERTICALS: 1. Pell humana. Cinturó del guerrer. 2. Persona gran.
Ho és el metre. Consonant. 3. Remenàveu ous. Moralment co-
rrectes. 4. La quarta. Renilles. Indoeuropeu. 5. Que és de foc.
Punts per tancar ferides. 6. Fatiga, cansa. Festa nocturna. 7. Dues
dʼun lord. Fa impressió. Àfrica en breu. 8. Fa de manera que enra-
reix lʼaire. Grup de romans procedent de lʼÀsia Menor. 9. Magat-
zem dʼenergia del camell. Determina lʼordre de la successió. 10.
Ingredient de lʼallioli. Greument enganyats. Un recte. 11. Semblant
a la llet. Rendir. 12. Envernissat. Units amb certa aliança.

CABDILLGALL
UVAGARRELLA
TITANSAPLEC
IIRISARATA
SUENAFETOT

NUISEFORS
CIEUSCARAC
ATESTATDIRA
NATURALITES
ATIARAINSTA
NCREUADART
ABSISFILLES

7 2
5 8 3 4

4 7 1
5 8 1 7

7 9 6 8
3 8 5 6
5 3 7

6 3 7 9
5 1

147625983
958173462
263894571
695248317
714936258
382517649
531769824
426381795
879452136

GOSTALIA

La paraula és NOSTÀL-
GIA. Falta la N de nota.
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WERT COMPARA LA SI-
TUACIÓ DEL CASTELLÀ 
A CATALUNYA AMB LA 
DEL CATALÀ DURANT 
EL FRANQUISME

Això NO s’ho creu ni ell. I si 
no que ens ho preguntin als 
que vam anar a escola en 
plena era del franquisme!
Maria Auxili Roig Almirall

Hostias con Wert. El catalán 
durante el franquismo estaba 
presente en todas las televi-
siones públicas de Catalunya 
excepto en una. El catalán 
durante el franquismo lo usa-
ban todos los jueces y magis-

trados. El catalán durante el 
franquismo estaba presente 
en la mayoría de prensa 
escrita. El catalán durante el 
franquismo se enseñaba en 
todas las escuelas públicas. 
Es usted un genio Sr. Wert.
Xavier Bassols

SIS FAMÍLIES DEMANEN 
EL 25% DE LES CLASSES 
EN CASTELLÀ 

Per sis famílies es canvia 
tot un sistema educatiu... 
Buscaré cinc famílies més 
i proposaré que els dilluns 
sigui festa posats a demanar 
burrades...
Adriana Palao

Esto demuestra que la acús-
tica de Cataluña es mejor 
que la de Valencia. Aquí 
las voces de unas 50 
personas pidiendo el 
25% de las clases en 
Castellano se oyen 
mejor, que las voces 
de mas de 10.000 
personas en 

Valencia, pidiendo que TV3 
siguiese emitiendo.
David Vargas

VIENA INSTAL·LA SEMÀ-
FORS AMB PARELLES 
HOMOSEXUALS

Ridícul o no, tonteria o no... 
Ens passen la mà per la 
cara... Senyors és un acte 
més per donar suport... 
Vilà Barbé

Per què no fan 
semàfors 
amb 
nens 

amb Síndrome de Down, 
obesos, trios, harems, perso-
nes amb gos? Vaja, semàfors 
variadets!!! 
Anna Blumenthal

SINDICATS I 
PATRONALS PAC-
TEN UN 

1%  MÉS DE SOU

Quina vergonya!!! Després 
de tants anys congelats i ara 
només pugen un 1%. CCOO 
i UGT venuts, traïdors!
Martí Miró

EL DEBAT DE TV3 AMB 
ELS CANDIDATS A LES 
MUNICIPALS REMOU 
LA XARXA 

.@jmbaiget. Contundent. 
Ha fet oblidar Carles Vega. 
Ha capitalitzat en molts 
moments l’oposició al PSC. 
Mínguez tremolava. 
@AlvarLlobet

La candidata de C’s a la 
Paeria començant a parlar en 
català fins que se n’adona i 
canvia al castellà. No fos cas. 
@FerranMontardit

He trobat molt a faltar el 
@comudelleida que junta-
ment amb @CridaxLleida 
són les dues úniques opcions 
viables per la Paeria.
@Sergi_Bertran 

No se n’adona @mminguez4 
del ridícul que està fent sen-
se deixar que la resta puguin 
exposar les seues propostes. 
#inCOMUnicats 
@osistere

LES 
DUBTOSES
PROMESES 
DE CREA-
CIÓ DE 
LLOCS DE 
TREBALL

Si sumem els 
llocs de tre-
ball que crea-
ran els partits 
després de 
les municipals 
necessitarem 
que tornin els 
immigrants.
@pallanur

WERT COM-
PARA LA SI-
TUACIÓ DEL 
CASTELLÀ A 
CATALUNYA AMB 
LA DEL CATALÀ 
DURANT EL 
FRANQUISME

Les declaracions de Wert 
avui sobre català a l’escola 
són senzillament un insult a 
la història i a les àvies i avis.
@pjuvilla 

Wert hauria de corregir im-
mediatament. Comparar el 
model escolar català actual 
amb el franquisme és una 
barbaritat i un acte de mala 
fe.
@EnricJuliana

elfardelamola

vgarcia_85

finamiro

isaramez

urgellubach

solindurain

jordigango

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
ATENCIÓ TELEFÒNICA
Municipi: Lleida
Empresa: Sector Automoció
Ref. FA02429698

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. FA01766295

RESPONSABLE COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama Selec-
ció
Ref. FA02248666

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A
Municipi: Lleida 
Empresa: Ilertec Consultoria 
Tecnològica, SLL
Ref. FA02427772

ASSESOR/A DE COSMETICA 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02427790

MISSATGER/A / INFORMA-
DOR/A 
Municipi: Lleida 
Empresa: Linkinkard S.L.

Ref. FA02427786

ELECTROMECÀNIC MUNTA-
DOR
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA02243130

EXPORT AREA MANAGER
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA01389665
 
FORMADOR FARMACOLO-
GÍA
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestió Patrimonial 
Formació
Ref. FA02422026
PINTOR DE PARETS
Municipi: Lleida 
Empresa: Lamsauto, S.A.
Ref. FA02424003

ASSESOR/A COSMÈTICA 
NATURAL I NUTRICIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom empresa no 
visible
Ref. FA02419415

NETEJA COTXES I INSTAL-
LACIONS TALLER
Municipi: Lleida 
Empresa: Lamsauto, S.A.
Ref. FA02424002

COMERCIAL
Municipi: Lleida 

Empresa: Assessoria Mases
Ref. FA02423998

TELEOPERADORA
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Mases
Ref. FA02424000

TÈCNIC JUNIOR PER PRÀC-
TIQUES
Municipi: Lleida 
Empresa: Sistemas Digitales 
de Catalunya, S.L.
Ref. FA02421944

DINAMITZADOR/A TALLER 
DE PINTURA
Municipi: Lleida 
Empresa: Tasca Projectes 
d’Animació
Ref. FA02424110

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

CAMBRER/A RESTAURANT
Municipi: Lleida 
Empresa: Restaurant Lleida
Ref. FA02422029

REPARTIDOR/A
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02421974

CUINERS CUINA JAPONESA
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 0920158887

DIRECTOR COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Importante empre-
sa
Ref. FA02426680

COMERCIAL 
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02426676
 
ENGINYER INFORMÀTIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Serinsa, S.L.
Ref. FA02424039

PROGRAMADOR PL/SQL.
Municipi: Lleida 
Empresa: Serinsa, S.L.
Ref. FA02424035

MUNTADOR DE PORTES 
SECCIONALS I MOLLS DE 
CARGA
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02420623

AGENT GUÀRDIA URBANA
Municipi: Lleida 
Empresa: Ajuntament de Llei-
da
Ref. 20150324O

CAP SERVEI RESTAURACIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Sodeco
Ref. FA02426629

ADMINISTRADOR/A SQL.
Municipi: Lleida 
Empresa: Grupo Agio
Ref. FA02424126

DIRECTOR/A AGÈNCIA DE 
FRANQUÍCIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Financer Im-
mobiliari
Ref. FA02424114

GERENT DE DEMANDA IT
Municipi: Lleida 
Empresa: Serinsa, S.L.
Ref. FA02424048

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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para celebrar nuestro
segundo aniversario

a los lectores de se7accents
un perfumador 

de bolso con perfume
Plaça la Sal, 7 25007 Lleida 

T. 973 224 883
tenemos laboratorio propio y podemos emplear 
las mejores esencias para conseguir los mejores perfumes

retalla la targeta i presenta-la a la nostra botiga

regalamos



www.7accents.cat

els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5
6

Fer servir un 
ventilador

1.  Beure molta aigua és una 
de les maneres més efectives 
de lluitar contra la calor a 
causa de la pèrdua de líquid 
que es produeix. Però només 
s’ha de beure si es té sed.

2. Llegeix un llibre, estigues 
quiet, pren un refrigeri o fes 
una migdiada, però intenta 
fer-ho a l’ombra per tal de 
reduir la sensació de calor. 

3. Obrir les finestres perquè 
entri la brisa pot ser una bona 
solució, sempre que no sigui 
l’hora punta, és a dir, quan 
més calor fa. 

4. Neda suaument. Però tin-
gues present que no ho has 
de fer ràpidament, ja que et 
pots cansar i això és contra-
produent.

5. Dutxa’t o pren un bany d’aigua freda. Fins 
i tot un petit doll d’aigua freda t’ajudarà. 
També pots passar-te un drap humit per la 
cara i el front o tovalloles mullades.

6. Mastegar glaçons també és una altra ma-
nera de lluitar contra la calor. S’ha de tenir 
en compte que un glaçó és aigua congelada 
i freda que permet refrescar-nos.

7. Utilitza ventiladors, ja que mantenen l’aire 
circulant i produeixen un efecte refrescant. 
Com a consell, col·loca un drap humit al 
ventilador per produir un efecte d’aire con-
dicionat, en el cas que no en tinguis. Vigila, 
perquè el drap es pot enganxar a les aspes.

destaquem 
un total de 7 maneres de refres-
car-se i lluitar contra la calor, ara 
que a terres lleidatanes comença 
a ser molt més intens.

Estar a 
l’ombra

Obrir les finestres

Nedar suaument

Mastegar glaçons
Dutxa 

d’aigua freda

Beure aigua
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En caure, un gat sent que està 
potes cap a dalt i gira el seu 

àgil cos, per tal d’arribar 
bé a terra, flexionant les 
potes per absorbir l’im-
pacte i estenent-les per 

disseminar-lo. Els ossos 
estan protegits per músculs.

? Per què 
esborren les 
gomes el que 
s’ha escrit??

Quan esborrem estem posant en joc unes forces 
electromagnètiques d’atracció que operen des de 
les molècules de les gomes fins a les molècules del 
carbó. Això es tradueix en què la goma no esborra 
el rastre del llapis, en el que sentit que el fa de-
saparèixer, sinó que se l’emporta amb ella, elimi-
nant-lo del paper on estava dipositat. El cautxú té 
una major força d’atracció que el paper.

els 7
perquès ?

Per què es produeixen els eclipsis tant 
de Sol com de Lluna??

Per què 
es pugui 
produir un 
eclipsi, el Sol, 
la Terra i la Lluna 
han d’estar alineats. La cau-
sa dels eclipsis és la mateixa 
ombra que generen els eclip-

sis. La Terra i la Lluna, 
il·luminades pel Sol, 

projecten ombres 
en l’espai. La llum 
del Sol procedeix 
d’un gran disc i 
no d’un sol punt, 
i dóna a la Terra 

una ombra amb 
un extrem suau i 

més il·luminat cone-
gut com a penombra. 

Perquè es produeixi un 
eclipsi lunar ha d’haver-hi llu-
na plena i la Terra ha de tro-
bar-se entre el Sol i la Lluna. 

Llavors, la Lluna entra en la 
zona d’ombra de la Terra i, si 
l’eclipsi és total, desapareix 
de la nostra vista. Perquè es 
produeixi un eclipsi solar ha 
d’haver-hi Lluna nova i el Sol 
i la Lluna s’han de trobar en 
conjunció. En aquesta ocasió, 
la Lluna oculta el Sol, des de 
la perspectiva de la Terra, i el 
Sol pot ser vist solament com 
un cercle difós en el qual brilla 
tènuement el seu perímetre. 
Els eclipsis de Lluna són molt 
més freqüents que els de Sol 
i, a més, més llargs i visibles.

Per què Lleida amaga tants secrets 
que són dignes de ser descoberts??

La Lleida 
Secreta 
és una 
ruta que 
p e r m e t 
c o n è i x e r 
vestigis ro-
mans i medi-
evals de l’anti-
ga ciutat. Restes 
de muralles, esglésies, 
banys andalusins i, fins i tot, 
de la presó medieval que han 
sobreviscut al pas del temps i 
es troben en llocs ocults; es-
pais secrets el descobriment 
dels quals queda a l’abast de 
tot aquell que vulgui conèixer 

la histò-
ria de Llei-

da a través de la 
seva arqueologia. La visita a 
les restes arqueològiques de 
la Paeria posen al descobert 
restes d’un edifici rectangular 
de l’època romana, sobre els 
quals es van trobar nombro-

sos objectes del segle V dC. 
També acull restes de banys 
andalusins (IX-X) documen-
tats el 1208. Si ens traslladem 
al carrer Anselm Clavé (núme-
ro 47) es poden visitar restes 
de muralles medieval andalu-
sina (IX-X) i feudal (XII-XIV). En 
la planta subterrània de l’Au-
ditori Municipal Enric Grana-
dos trobem una seqüència 
superposada de nivells ar-
queològics de les èpoques 
tardo ibèrica o romà repúbli-
cana (II/I aC), romà imperial (I/
II), tardoromana o alt imperial 
(III-X), medieval andalusina 
(X-XII) i medieval cristiana 
(XII-XV), i moderna (XV-XVIII). 
Finalment, l’església de Sant 
Joan, a la plaça del mateix 
nom, conserva restes de l’ab-
sis medieval (XIII) i medieval 
cristiana (XII-XV), i moderna 
(XV-XVIII).

Per què les persones 
llencem monedes 
a les fonts??

Les ar-
rels estan e n 
les antigues concepcions de 
l’aigua com a símbol de la 
fertilitat, a més de les seves 
propietats netejadores i cura-

tives. També cal dir que l’ai-
gua de les fonts sempre s’ha 
considerat més beneficiosa. 
Les societats primitives creien 
que en l’interior dels pous i 
fonts vivien esperits i llençar 
ofrenes en els seus interiors 
els agradava. De mica en 
mica, la gent va anar canvi-
ant les ofrenes per monedes, 
i això ja s’ha convertit en un 
costum cada cop que estem 
davant d’una font.

Per què l’aigua 
aconsegueix 
apagar el foc??

Quan s’inicia un foc, la calor 
de la pròpia combustió gene-
ra més foc, de manera que, 
mentre hi hagi combustible 
i oxigen, el foc no s’apaga. 
Com que l’aigua no es pot 
cremar, és el millor combusti-
ble que hi ha: quan entra en 
contacte amb el foc, l’aigua 
es converteix en vapor d’ai-

gua, i en l’estat gasos absor-
beix gran quantitat de calor i 
refreda el fred, fins evitar que 
es continuï produint la reacció 
del combustible davant del 
foc. A més que l’aigua humi-
teja el combustible, aconse-
gueix aïllar-lo de la resta del 
foc i evitar que segueix cre-
mant.

Per què 
a les illes 
acostuma a fer 
millor temps??

El cinturó d’aigua que les caracteritza tempera els 
rigors del fred i de la calor i els fa uniformes i suaus. 
A més, a les illes acostuma a ploure amb més fre-
qüència a causa que estan completament rodeja-
des de mar, que és d’on el Sol absorbeix la humitat 
que necessita per tornar-la a la terra en forma de 
pluja. Aquest mar que rodeja les illes permet que el 
clima sigui uniforme i suau.

Per què els gats 
aconsegueixen 
sempre caure de 
quatre potes?
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107 alumnes participen en la 
Mostra de Teatre Escolar

Un total de 107 alumnes de primària han participat en la Mostra 
de Teatre Escolar que s’ha realitzat al Teatre de l’Escorxador dins 
el programa educatiu e3. 

13·5
dimecres

Una pastisseria d’Alfarràs, ele-
gida Millor Pa de Pagès Català
Sílvia Álvarez Marqués, de Pa i Pastisseria Marqués d’Alfarràs 
(Lleida) s’ha proclamat guanyadora del Concurs Millor Pa de Pa-
gès Català 2015, celebrat a Cervera el passat cap de setmana.

10·5
diumenge

Moltes felicitats, Miki!
Segueix així de guapo!

Moltes felicitats, Miki! Gaudeix molt del teu dia, que segur que 
ho saps celebrar com cal, amb una gran festa (i borratxera)!! 
Una forta abraçada, guapo!

16·5
dissabte

Els tractoristes de l’Horta de Lleida treuen a 
passejar les seves bèsties per la Batalla de les Flors
Sense ells no hagués estat possible, ja que les carrosses de la Batalla de les Flors no podien volar. 
Van ser aquests nois tan guapos i simpàtics de l’Horta de Lleida els que van portar el tractor i van 
passejar les entitats per rambla de Ferran. Moltes gràcies, companys!

Moltes gràcies a la persona que ens ha fet arribar 
aquest súper pastís!

Dimarts ens va arribar una gran sorpresa a la redacció. Algú ens va enviar aquest super pastís 
dedicat a tot l’equip. Que sapigueu que no va durar ni una tarda. Moltes gràcies a aquesta per-
sona per endolcir-nos el dia. 

12·5
dimarts

11·5
dilluns
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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

15 MAIG DIA DE 9 A 22
Freixenet Passeig de Ronda, 70 
Lleida 973-261125
Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855

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

16 MAIG DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Simó Príncep de Viana, 99 
(pl. Europa) Lleida 973-233765

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAIG DIA DE 9 A 22
Freixenet Passeig de Ronda, 70 
Lleida 973-261125
Simó Príncep de Viana, 99 
(pl. Europa) Lleida 973-233765

21 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 

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta
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15
Visita a ca 
l’artista: Visitem 
Festuc Teatre i 
Encara Farem 
Salat!
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 18.00 h
Anem a visitar els locals de 
Festuc Teatre i Encara Farem 
Salat! per conèixer com tre-
balla una companyia de te-
atre, què fan als locals, a les 
oficines, en definitiva, fora 
dels mateixos escenaris. Ac-
tivitat gratuïta. Cal inscriure’s 
al correu electrònic teatre@
paeria.cat.

Víctor de Diego 
Trio, al saxo
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 21.30 h
De Diego és autor d’una dis-
cografia que ha merescut 
importants reconeixements 
i els elogis de la crítica es-
pecialitzada, músic que ha 
experimentat al llarg de la 
seva carrera amb diferents 
formats. Ara es presenta a la 
capital del Segrià amb un trio 
que també és el responsable 

de Tribute, el seu disc més re-
cent.

Hopes & Co, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Hopes & Co és el projec-
te musical de Jesús Molina i 
Marco A. Remacha amb mú-
siques originals sobre temes 
quotidians, propers, expres-
sats en llenguatge poètic o, si 
no, planer, segons quin sigui 
el cas. 

Marc Marzenit, a 
la Festa Major de 
Mollerussa
LLOC: Pavelló Pla d’Urgell
HORA: 23.30 h
Marc Marzenit actuarà a Mo-
llerussa en el marc de la Festa 

Major de la localitat. El dis-
sabte serà el torn de La Pe-
gatina i del monóleg de José 
Corbacho. Consultar el pro-
grama per descobrir totes les 
activitats.

dis
sabte

16
XV Concurs Ins-
trumental Sant 
Anastasi
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: Tot el dia
Concurs Instrumental amb la 
voluntat d’estimular i propi-
ciar la interpretació musical 
en les diferents modalitats i 

categories instrumentals. La 
gala continuarà i finalitzarà el 
diumenge. 

Holi Festival 
Lleida
LLOC: BigBen Disco
HORA: 15.00 h
Arriba a Lleida la primera Holi 
Festival, la primera festa del 
color. El recinte escollit és 
l’Open Aair Exterior Parking 
Big Ben, a Mollerussa. El fes-
tival començarà a les 15.00 h 
i no finalitzarà fins a les 00.00 
h, quan la música deixi de 
sonar.  Entrades a la venda a 
www.ticketea.com. 

Brindem pel Rei 
que té Lleida: 
Jaume I (1214-
1276)
LLOC: Seu Vella / Castell del 

Festa de Moros i Cristians
LLOC: Carrers de Lleida
HORA: Dissabte i diumenge
Tornen els Moros i Cristians a Lleida. El dissabte hi 
haurà un vermut medieval i les ambaixades i par-
laments a la pl. Paeria. El bàndol moro farà el seu 
primer intent per tal de reconquerir la ciutat. El diu-
menge tindrà lloc la batalla al pont llevadís de la Seu 
Vella, on el bàndol moro prendrà possessió de la ciu-
tat. També hi haurà una desfilada i l’entrada de gala 
amb una concentració de comparses a la Porta del 
Lleó.
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Rei
HORA: 18.00 h
El Consorci de la Seu Vella 
organitza una visita temàti-
ca al voltant de Jaume I amb 
brindis reial. Col.labora: D.O: 
Costers del Segre. Cal inscrip-
ció prèvia. 

Pigmy, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Vicente Macià és Pigmy, i dar-
rere d’aquest pseudònim s’hi 
amaga un artista en majúscu-
les que ha editat fins ara dos 
àlbums que estan cridats a 
fer història en la música pop 
espanyola. Ens presenta el 
recent segon àlbum Hamster-
dam.

Els Catarres i 
Oques Grasses a 
Tàrrega
LLOC: Plaça de les Nacions de 
Tàrrega
HORA: 24.00 h
Tàrrega viu la Festa Major i 
ho celebra amb els concerts 
d’Els Catarres, Oques Gras-
ses, la Terrasseta de Preixens 
i Diga’ls-hi inquiets. Tots ells, 
gratuïts. A banda, hi haurà un 
centenar d’activitats més.

diu
menge
17
Mercat de l’Hort 
a Taula a Ricard 
Vinyes
LLOC: Plaça Ricard Vinyes
HORA: 09.00 h

Es tracta d’un mercat de pro-
ductes locals que pretén, 
d’una banda, oferir un lloc 
de venda als pagesos i elabo-
radors lleidatans i, de l’altra, 
donar a conèixer els produc-
tes agraris de proximitat i 
sensibilitzar la ciutadania so-
bre el valor de l’agricultura.

Trobada de 
Puntaires
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h
En el Dia Internacional dels 
Puntaires i en el marc de la 
Nit dels Museus s’organit-
za una trobada de puntaires 
amb demostracions i exhibi-
cions d’aquesta tècnica artís-
tica tèxtil.

Cursa de running 
5 i 10 km i I Duat-
ló Sícoris Club 
Lleida
LLOC: Sícoris Club
HORA: 10.00 h
El Sícoris Club organitza el 

La Nit dels Museus
LLOC: Diferents museus de Lleida
HORA: 20.00 h
La Nit dels Museus esdevé un incentiu per visitar 
els museus i els centres patrimonials, que obriran 
fins a mitjanit de forma gratuïta amb activitats per 
a tots els públics, com una desfilada de moda al 
Museu de Lleida. Romandran oberts el CaixaFo-
rum, el Centre d’Art La Panera, la Fundació Sori-
gué, el Museu de l’Aigua, el Museu de Lleida, el 
Roda Roda i el Museu d’Art Jaume Morera.

primer duatló de 5 km cor-
rents i 45 km en bicicleta en 
carretera. El recorregut serà: 
Lleida-Mollerussa-Lleida.

Javier Krahe, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Sota una serietat quixotesca, 
s’amaga un sarcàstic i irò-
nic noctàmbul: Javier Krahe. 
Considerat un dels millors es-
criptors de cançons, capaç de 
portar els temes quotidians a 
l’angle de la farsa i el ridícul 
amb la seva sàtira única.

dilluns
18
 Portes obertes al 
Museu de Lleida

LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h  
Amb motiu de la celebració 
del Dia Internacional dels  Mu-
seus, jornada de portes ober-
tes de 10.00 a 14.00 h

di
marts 
19
L’exposició “In & 
out Lleida” fina-
litza
LLOC: Església Sant Martí
HORA: 17.30 h 
La mostra realitzada pel fo-
tògraf lleidatà “In & Out Llei-
da” culmina després un mes. 
L’exposició recull una selec-
ció de fotografies que Xavi 

Menós ha realitzat al llarg de 
deu anys a les passarel·les de 
Nova York. 

Assaig obert dels 
Castellers de 
Lleida
LLOC: Local dels Castellers
HORA: 20.00 h 
Els Castellers de Lleida convi-
den a veure els seus assajos, 
que tenen lloc els dimarts de 
les 20.00 hores a les 22.00 
hores. L’assaig infantil és a les 
19.30 h.

dime
cres
20
Curs de formació 
en projectes 
europeus

LLOC: Sala Paolo Freire
HORA: 15.30 h
Es proposta la realització 
d’un curs per conèixer la Unió 
Europea, les seves fonts de fi-
nançament i la metodologia 
del projecte de la Regidoria 
de Drets Civils per accedir a 
les diferents convocatòries. 
El curs de formació constarà 
de tres mòduls i cinc sessions 
formatives distribuïdes en 
cinc dies.

dijous
21
Mirades al Sud
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h
Xerrada “El fenomen migra-
tori cercant una vida millor 
i la fragmentació familiar”, 
a càrrec dels col·lectius que 
formen el FOCCS. 
També tindrà lloc el passi 
del curtmetratge Sense pa-
pers, a càrrec dels joves de 
N’diatiguia I Germans de 
Touba.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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La deuda
Narra les vides entrecreua-
des de tres persones per-
tanyents a diferents classes 
socials que es veuen obli-
gades a comprometre’s per 
aconseguir el que volen en 
la vida. 

Suite francesa
Història ambientada en els 
anys quaranta, durant l’ocu-
pació alemanya de l’exèrcit 
nazi a França. Gira al voltant 
d’un romanç que sorgeix 
entre Lucille Angellier, una 
camperola francesa que té 
al seu marit presoner de 
guerra, i un soldat oficial 
alemany.

MAJÈSTIC Tàrrega
_Suite francesa (12)

dj. 18.15, 20.15, dv. 22.15, ds. 
18.15, 20.15, 22.30, dg. 18.15, 
20.15, dl. 19.15, 22.15
_La familia Bélier (Apta)

dj. 18.15, 20.15, dv. 22.15, ds. 
18.15, 20.15, 22.30, dg. 18.15, 
20.15, dl. 19.15, 22.15

AJUNTAMENT Balaguer
_La dama de oro (7)

ds. 22.15, dg. 19.45

ARMENGOL Bellpuig  
_Una noche para sobrevivir (16)

ds. 18.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_Cómo sobrevivir a una despedida 
(16)

ds. 22.15, dg. 17.00

CASAL Agramunt  
_Regreso a Ítaca (7)

dv. 22.30
_Cenicienta (Apta)

ds. 18.15, dg. 19.15
_Cómo sobrevivir a una despedida 
(Apta)

ds. 22.15, dg. 17.00

LA LIRA Tremp  
_Los Vengadores: La era de Ultrón 
(7)

ds. 22.15, dg. 17.00
_La dama de oro (7)

dg. 19.45, dl. 22.15

PARIS Solsona
 

_El gurú de las bodas (16)

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

ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.15

EL CASAL Almacelles  
_El país de las maravillas (7)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_La ignorancia de la sangre (18)

ds. 18.15
_El maestro del agua (16)

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

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Mad Max: Furia en la carretera (16) 16.00-18.15-20.30-22.45-00.55 11.40-13.50-16.00-18.15-20.30-22.45 16.00-18.15-20.30-22.45  
ALPICAT El viaje más largo (7) 16.10-18.35-21.05-23.25 11.40-13.55-16.10-18.35-21.05 16.10-18.35-21.05  
ALPICAT Lecciones de amor (Apta) 16.50-19.00-21.10-23.20 12.30-14.40-16.50-19.00-21.10 16.50-19.00-21.10  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta)  11.30-13.05-14.40  
ALPICAT A cambio de nada (12) 16.15-18.05-20.00-22.15-00.05 16.15-18.05-20.00-22.15 16.15-18.05-20.00-22.15  
ALPICAT Suite francesa (12) 16.20-18.25-20.30-22.35-00.40 12.10-14.15-16.20-18.25-20.30-22.35 16.20-18.25-20.30-22.35  
ALPICAT La oveja Shaun (Apta) 15.30-17.15-19.00 12.00-13.45-15.30-17.15-19.00 15.30-17.15-19.00  
ALPICAT El maestro del agua (16) 20.45-22.50-00.55 20.45-22.50 20.45-22.50  
ALPICAT La señal (12)  13.00   
ALPICAT El gurú de las bodas (16) 16.45-18.45-21.15-23.15 14.45-16.45-18.45-21.15 16.45-18.45-21.15  
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  11.45-13.45  
ALPICAT La dama de oro (7) 15.45 15.45 15.45  
ALPICAT Superpoli en Las Vegas (Apta) 17.45 17.45 17.45  
ALPICAT Una noche para sobrevivir (18) 19.40 19.40 19.40  
ALPICAT La pirámide (16) 22.00-23.35 22.00 22.00  
ALPICAT La familia Bélier (Apta) 15.30-17.25-19.20 11.40-13.35-15.30-17.25-19.20 15.30-17.25-19.20  
ALPICAT Focus (16) 21.35-23.40 21.35 21.35  
ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (Apta) 16.45 11.30-13.15-15.00-16.45 16.45  
ALPICAT Cenicienta (Apta) 18.30 18.30 18.30   
ALPICAT Cómo sobrevivir a una despedida (16) 20.35-22.30-00.25 20.35-22.30 20.35-22.30  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (7) 15.35-18.10-20.45-23.20 13.00-15.35-18.10-20.45 15.35-18.10-20.45  
ALPICAT Insurgente (12)  12.30-14.45   
ALPICAT Fast & Furious 7 (16) 17.00-19.35-22.10-00.40 17.00-19.35-22.10 17.00-19.35-22.10  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (7) 16.40-19.15-21.50-00.25 13.00-16.40-19.15-21.50 16.40-19.15-21.50  
ALPICAT Mad Max I - Salvajes de autopista (VOS) (18)  11.50  
ALPICAT Mad Max II - El guerrero de la carretera (VOS) (18)  13.35   
ALPICAT La deuda (7) 15.40-17.50-20.20-22.25-00.35 15.40-17.50-20.20-22.25 15.40-17.50-20.20-22.25  
ALPICAT Asterix: residencia de los dioses (Apta) 16.00-19.20 12.40-16.00-19.20 16.00-19

ALPICAT Asterix: residencia de los dioses (CAT) (Apta)  17.40 14.20-17.40 17.40  
ALPICAT Lo mejor de mi (12) 21.00-23.10 21.00 21.00  
ALPICAT Sweet home (18) 16.35-18.10-19.45-21.20-22.55-00.30 15.00-16.35-18.10-19.45-21.20-22.55 16.35-18.10-19.45-21.20-22.55  
ALPICAT Caballeros del Zodíaco: La leyenda del santuario (12)   11.50-13.25 

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 Una nueva amiga (12) 17.00-18.45-20.30 17.00-18.45-20.30 17.00-18.45-20.30  
FUNATIC El capital humano (12) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC Sicarivs (18) 15.00-17.45-20.55-22.30 15.00-17.45-20.55-22.30 15.00-17.45-20.55-22.30  
FUNATIC Meñique (Apta) 16.30 16.30 16.30

FUNATIC Hipócrates (12) 17.00-19.15-22.15 17.00-19.15-22.15 17.00-19.15-22.15  
FUNATIC Lecciones de amor (Apta) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC La profesora de historia (7) 18.45-20.30-22.15 18.45-20.30-22.15 18.45-20.30-22.1

 
PRINCIPAL La familia Bélier (Apta) 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30   
PRINCIPAL La dama de oro (7) 20.25-22.30 20.25-22.30 20.25-22.30  

RAMBLA Sweet home (16) 16.00-22.20 16.00-22.20 16.00-22.20  
RAMBLA Focus (16) 16.15 16.15 16.15  
RAMBLA Suite francesa (12) 16.00-20.00-22.00 16.00-20.00-22.00 16.00-20.00-22.00  
RAMBLA Una noche para sobrevivir (18) 18.00-20.10 18.00-20.10 18.00-20.10  
RAMBLA El maesto del agua (16) 18.10 18.10 18.10  
RAMBLA Los Vengadores: La era de Ultrón (7) 17.30-20.05-22.35 17.30-20.05-22.35 17.30-20.05-22.35      

  HORARI Divendres - Dissabte HORARI Diumenge HORARI  Dilluns a Dijous

Mad Max: Furia en la 
carretera
Perseguit pel seu turbu-
lent passat, Mad Max 
creu que la millor mane-
ra de sobreviure és anar 
sol pel món. No obstant 
això, es veu arrossegat 
a formar part d’un grup 
que fuig a través del de-

sert en un War Rig con-
duït per una Emperadriu 
d’elit: Furiosa. S’esca-
pen d’una Ciutadella ti-
ranitzada per Immortan 
Joe, a qui han arrabassat 
quelcom irreemplaçable. 
Enfurismat, el Senyor de 
la Guerra mobilitza totes 
les seves bandes i per-

segueix implacablement 
els rebels en una “guer-
ra de la carretera” d’al-
tes revolucions ... Quarta 
entrega de la saga pos-
tapocalíptica que res-
suscita la trilogia que a 
principis dels vuitanta va 
protagonitzar Mel Gib-
son.



Novetats Moliner c. Major, 96 · Alcarràs

Llibres Serra c. Davant, 33 · Alcarràs

Cucafera av. Catalunya, 25 · Cervera

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

Llibreria Sauret c. Carme, 14 · Tàrrega

Quiosc Terrall Placeta Terrall, s/n · Borges Blanques

Llibreria Dalmases c. J. Verdaguer, 5 · Mollerussa

Llibreria Quaderns pl. Constitució, 6 · Borges Blanques

Manhattan pl. Mercadal, 28 · Balaguer

Estanc San Agustín c. Sanahüja, 28 · Balaguer

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

Papereria Jordi c. Tarragona, s/n · Lleida

Papelería Comercial Corts Catalanes, 52 · Lleida

Céspedes pl. Sant Joan, s/n · Lleida

Lo Kiosk Passeig de Ronda, 122 · Lleida

Quiosc Ribalta Passeig de Ronda, s/n · Lleida

Punt 6 c. Bassa Bobera, 6 · Alcoletge

Funatic c. Pi i Maragall, 26 · Lleida

Antonia Ciruela c. Valentí Almirall, 16 · Lleida

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

Papereria Ninot c. Dra. Castells, 7 · Lleida

La Granota c. Folch i Torres, 1 · Lleida

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

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

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

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

Miquel Montel c. Unió, 13 · Lleida

Companys Centre c. Lluís Companys, 4 · Lleida

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

Mercé Miranda c. Alacant, 10 · Lleida

Papereria Xics c. Quatre Pilans · Lleida

Lleida OP c. Bellavista, 20 · Lleida

Estanc Viaña av. Artesa, 48 · Lleida

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

Nin Non av. Artesa, 62 · Lleida

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

Quiosc Grafitti c. República del Paraguay, 6 · Lleida

Kiosko Paco c. Guillem Botet, 1 · Lleida

El Cuc c. Baró de Maials, 97 · Lleida

Papelería Lirio c. Corts Catalanes, 7 · Lleida

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

Cimadevilla c. Santa Cecilia, 6 · Lleida   

Quiosc Esteve Rambla Ferran, s/n · Lleida   

Pili Reñé Roda c. Major, 39 · Almacelles

Llibreria Ramona Av. Onze de Setembre, 160 · Bellcaire d’Urgell

Aline av. Lleida · Torrefarrera

demana 
el setmanari de Lleida



David Duchovny torna a 
ficar-se en la pell d’un 
agent de la llei a ‘Aquarius’
La sèrie explorarà els inicis del conegut criminal Charles Manson

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Encara no ha passat ni un any 
des del final de l’última tem-
porada de Californication. 
No obstant això, és el temps 
suficient per començar a tro-
bar a faltar a la nostra amic 
Duchovny. No us preocupeu, 
que a partir d’ara el tindrem 
per estona. Ja us heu assa-
bentat que la nova tempora-
da de X-Files s’estrenarà el 24 
gener 2016? De debò, no fal-
ta tant, el temps passa volant, 
ja veureu.
En fi, el cas és que la setmana 
que ve per fi podrem veure 
com se les gasta ficant-se en 
la pell d’un nou personatge. 
Va aconseguir seduir-nos com 
Fox Mulder, i anys després 
tornava a fer-ho amb Hank 
Mody. Serà capaç de repe-
tir el mateix fent del sergent 
Sam Hodiak? Sabem que el 
paper d’agent de la llei no li 
va gens malament, tot i que 
també hauríem encendre una 
espelma perquè no s’assem-
bli massa a aquell que perse-
guia homenets verds.
Encara no us he dit el nom 
de la sèrie en qüestió. Es diu 
Aquarius i la produeix NBC.
“Després d’estar involucrat 
en la producció tant d’X-Files 
i Californication, és per a mi 
un gran plaer treballar per 
tercera vegada amb David 

Cartell promocional 
d’‘Aquarius’, la nova 
sèrie protagonitzada 
per David Duchovny.

La sèrie
s’estrenarà

el proper 28
de maig

Duchovny en aquest drama 
tan convincent” deia el pre-
sident d’NBC Robert Gre-
enblatt. “Estic especialment 
satisfet que volgués venir 
a NBC, on sé que hi ha una 
gran audiència a l’espera de 
veure’l”. 
La seva trama s’ubicarà a 
1967 i girarà entorn de l’as-
sassí en sèrie Charles Manson 
(Gethin Anthony), que alesho-
res no era més que un delin-
qüent d’anar per casa i líder 
en potència d’una secta que 
buscava a dones vulnerables 

perquè s’unissin a la seva 
“causa”. Com ja se sap, 

els membres de “la fa-
mília” de Manson van 
cometre diversos 
delictes d’escàndol, 
com l’assassinat de 
l’actriu Sharon Tate 
i del propietari d’un 
supermercat Leno 

LaBianca.
Quan la filla d’un o dels 

seus antics romanços 
desapareix, el sergent de 

policia de Los Angeles Sam 
Hodiak decideix posar-se a 
investigar. Encara que aviat 
descobreix que els hippies 
amb els que tracta per obte-
nir informació sobre el cas no 
veuen amb molt bons ulls a la 
policia, pr la qual cosa acaba 
buscant l’ajuda de Brian Shafe 

(Grey Damon), un policia en-
cobert i una mica rebel que 
encaixa perfectament amb 
els ideals i comportament del 
moviment pacifista. D’aques-
ta manera, Hodiak i Shafe 
comencen el seu camí com a 
companys del cos, i aviat aca-
ben trobant Manson. A partir 

d’aquest moment, comencen 
a seguir el seu rastre a través 
d’un abisme de drogues, sexe 
i assassinats.
Emma Dumont (Inherent 
Vice), Claire Holt, (H2O: Just 
Add Water), Gaius Charles 
(Salt) i Michaela McManus 
(Law & Order: Special Victims 
Unit), entre d’altres, comple-
ten el repartiment d’Aquarius.
El nou drama d’NBC està pro-
duïda per Duchovny i escrit 
per John McNamara (In Plain 
Sight), Marty Adelstein (Pri-
son Break) i Melanie Greene.
Aquarius estarà disponible 
al complet a partir del 28 de 
maig tant a la web de NBC, 
com a la seva aplicació oficial, 
així com en altres serveis de 
vídeo sota demanda al llarg 
de quatre setmanes, men-
tre continuen emetent-se de 
forma setmanal a través del 
canal de televisió. D’aquesta 
manera, NBC decideix pren-
dre exemple de Netflix.

OPiNiÓ
‘House’, el terror dels hipocondríacs
El 16 de novembre de 2004, tretze dies 
després que el noi de la foto de dalt fes 
15 anys, donava el tret de sortida una de 
les millors sèries de metges de la televi-
sió. O que almenys tenia quelcom dife-
rent a la resta. House, un tipus bastant 
cabró però geni al cap i a la fi, s’anava 
obrint pas en la graella televisiva a cop 
de bastó i receptari. Els seus mètodes 
poc convencionals aconseguien convèn-
cer una audiència obstinada a avançar-se 
al diagnòstic del carismàtic doctor amb 
un: “No, no és lupus”. No obstant això, 

hi havia uns quants que no ho vèiem tan 
clar. Ser hipocondríac és una merda, jo 
no ho sóc del tot, però una mica sí... I és 
clar, aficionar-se a una sèrie a la qual li 
posen les malalties raríssimes, indetec-
tables fins i tot per als aparells mèdics 
més sofisticats, i la cura de les quals no-
més sembla posseir un metge que tre-
balla a l’hospital més car del món, i que 
a sobre és addicte a la bicodina... No 
cal que us digui el nombre ni el tipus de 
quadres clínics que vaig patir al llarg de 
les seves vuit temporades.

Dani Martínez realitzador
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‘Mad Max: Fury Road’ arriba a les nostres 
pantalles amb Tom Hardy i Charlize Theron

 D. M.

www.7accents.cat

36 anys després de l’estrena 
de Mad Max, el seu director, 
George Miller, torna a po-
sar-se darrere de les càme-
res per portar-nos un quart 
lliurament de la mítica saga 
de culte. Molt més violenta, 
caòtica i retorçada és la pre-
qüela, que ja trepitja amb 
força les nostres sales.

Perseguit pel seu turbulent 
passat, Mad Max es veu ar-
rossegat a formar part d’un 
grup liderat per una Em-
peradriu d’elit, que fuig a 
través del desert després 
d’haver robat un ben preuat 
al Senyor de la Guerra, que 
enfuriat mobilitza totes les 
seves bandes i persegueix 
implacablement els rebels 
en una “guerra de la carre-
tera” d’altes revolucions.

Cartell promocional de ‘Mad Max: Fury 
Road’, remake de la cinta original de 1979.

7accents.cat

Anne Hathaway, a les ordres 
del director Nacho Vigalondo

Imatge d’Anne Hathaway, actriu guanyadora d’un Oscar el 2014, i Nacho 
Vigalondo, director espanyol de cinema reconegut per ‘Los Cronocrímenes’.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Si alguna cosa caracteritza al 
director de cinema Nacho Vi-
galondo és el seu talent per 
aconseguir dibuixar rostres 
WTF?! allà per on pansa. Ho 
feia per primera vegada, i en 
pantalla gran, el 2007 amb 
l’estrena de la seva aclamada 
òpera primera, Los Cronocrí-
menes, i decidia continuar pel 
mateix camí amb els seus dos 
projectes posteriors: Extrater-
restre (2011) i l’encara recent 
Open Windows (2014). 

Aquesta setmana tornava 
a sorprendre’ns a tots amb 
l’anunci que Anne Hathaway 
(Interstellar) seria la protago-
nista de Colossal, el seu quart 
llargmetratge. La seva trama 
gira entorn de Gloria, qui 
després de perdre el seu tre-
ball i el seu promès decideix 
deixar la seva vida a New York 
per tornar a la seva ciutat na-
tal. Tot es complica quan un 
llangardaix gegant comen-
ça a destrossar Tokio, i ella 
descobreix que la seva ment 
està connectada amb aquests 
successos a través d’un po-

der desconegut. Gloria haurà 
d’esbrinar a què es deu per 
evitar que l’onada de destruc-
ció segueixi avançant.
Com no podia ser d’una altra 
manera, el propi Vigalondo 
també signa el llibret de Co-
lossal, que presentarà al mer-
cat del Festival de Cannes. 
“Colossal és el meu guió més 
ambiciós fins al moment, i 
probablement també el més 
personal”, ha declarat el di-
rector.
Voltage Pictures produirà 
aquesta boja mescla entre 
Godzilla i Lost in Traslation.

7è
art
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Pere Jaume, la Seu i la Llotja
Dijous, Perjaume, l’artista més 
important de Catalunya, va re-
citar al bar Gilda la seua darrera 
composició. Un discurs poètic 
i filosòfic sobre la natura, l’art i 
l’home. En acabar, s’encetà un 
diàleg entre l’artista i els poe-
tes Sala-Valldaura i Rosa Fabre-
gat que féu un llacet improvisat 
a la vetllada. Ja sopant, aquest 
savi de bona jeia de Sant Pol de 
Mar va manifestar-nos la positi-
va impressió que li causà la Seu 

aixecant-se del turó com una 
continuació natural del paisatge, 
i al·ludí a la mestria dels arquitec-
tes catalans medievals. Després, 
torcent el gest, s’interessà per la 
Llotja: “Un caprici personal nas-
cut d’una pedrera del Brasil, per 
a gales televisives de dissabte 
a la nit a preus prohibitius, sen-
se cabuda per als artistes locals 
i que ha ensorrat altres espais 
més coherents com l’Espai 3 o el 
Principal”, es digué. El meu amic 

Manel ho acabà 
de reblar: “Un 
edifici no 
sols ha de 
ser estable 
sinó que 
n’ha de do-
nar la sensa-
ció”. Perejau-
me assentí, rigué i 
cità Epicur: “Fugim de la política, 
que  és la destrucció de la vida 
benaurada”. Una gran vetllada.

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

Elisabet Carnicé
Presentadora, guionista i reportera. Es defineix com una persona molt xerraire, de caràcter vitalis-
ta i amb un esperit inquiet. Un dia va decidir provar sort i, en comptes de la flauta, va sonar la gralla  

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

1. T’hem vist en diferents regis-
tres. Com va començar tot?
De joveneta tenia un esperit inquiet 
per comunicar. No havia acabat el 
Grau de Comunicació Audiovisual i 
em vaig presentar a un càsting pel 
programa juvenil del K3 que es deia 
5 minuts més. Vaig estar-hi un any i 
em sentia realment bé. 

2. El projecte que més t’ha agra-
dat?
De tots els projectes en treus una lli-
çó. Però tinc molt marcat l’any 2011. 
Va ser un revulsiu personal. Vaig estar 
presentant el T’he vist a Tv3, els caps 
de setmana feia el Quarts de Nou, i a 
l’estiu també vaig tenir l’oportunitat 
de dirigir el magazín  de Catalunya 
Ràdio Factor estiu. El recordo com 
l’any més intens, vaig aprendre mol-
tíssim. Però tampoc puc oblidar la 
lliçó que he après amb el Quarts de 
Nou durant vuit anys.

3. Un projecte actual?
Tinc moltes idees de projectes, pi-
lots de programes televisius i radio-
fònics. També m’agradaria tirar en-
davant una agencia de comunicació. 
Estic satisfeta amb tot el que he fet 
fins ara, amb la gent que m’he en-
voltat, però crec que és el moment 
de reinventar-se. Ara per ara, estem 
a punt d’arrencar la pròxima tempo-
rada del Quarts de Nou al Canal33, 
amb ganes. Ja fa dies que tenim 
mono de castells a la televisió!

4. Com és que últimament et dei-
xes caure per les terres de Ponent?
Ponent és una terra d’emprenedors, 
de treballadors, de valor, equili-
bri i seny, com els valors castellers. 
M’agraden les seves iniciatives cul-
turals, com ara els Castellers de Llei-
da que aquest any fan el vintè ani-
versari. Vint anys que fan castells en 
una terra que era erma, de fet, no hi 
havia tanta tradició aquí… Així que 
des d’una terra erma han aixecat un 
somni. I mira, ja tenen el Castell top, 

com és el 2 de 8 en folre. També han 
creat el seu propi vi solidari: Dos de 
vi en folre de DO Costers del Segre. 
Ells em van demanar si volia ser la 
padrina i jo hi vaig acceptar molt or-
gullosa, per això en parlo tant.

5. Què és Vi per Vida?
Vi per Vida és una associació sense 
ànim de lucre impulsada per Xavier 
Ayala amb l’objectiu de recaptar 
diners per a la recerca en metàsta-
si. Fem tasts solidaris i apropem els 
vins catalans al públic d’una manera 
divertida. Els fons recollits a les cam-
panyes van destinats a l’Institut de 
Recerca Biomèdica, que té un 
programa específic d’investiga-
ció en càncer i metàstasi.

6. Llavors, el vi per tu ha 
agafat un altre sentit?
Tant el vi com els castells són dos 
exemples de fites que s’enlairen del 
terra. S’enlairen fent front a moltes 
inclemències, amb fortalesa tiren 
amunt, per després assaborir els 

seus fruits. Per mi el vi té més sen-
tit que mai. És cultura, patrimoni, és 
la nostra terra, 
és equip, és 
una eina de 
s e n s ib i -
lització i 
sobretot, 
vida.

· Catàleg propi especialitzat en literatura infantil i juvenil.

· Servei integral d’edició per encàrrec (en paper i digital).

· Contes personalitzats i creació de continguts.

· Dinamització lectora per a tots els públics.

· Elaboració de plans lectors.

· Disseny d’activitats de foment de la lectura a mida.

Mosaics Llibres 

http://www.mosaicsllibres.com

mosaicsllibres@gmail.com
Tf. 655.80.40.83
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