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editorial
Lleida, no t’aturis
Lleida té per davant nombro-
sos reptes per convertir-se en la 
gran capital catalana de l´interior 
que tots desitgem. No és Lleida 
una ciutat que ho hagi tingut fà-
cil amb la història, ni una urbs on 
tot estigui ja fet i resolt. Només 
cal assenyalar el nou Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal, el 
pla que dissenya el paisatge fu-
tur, per destacar la importància 
de les fites que hem de superar 
amb èxit els propers anys. O bé 
l’anhelat cobriment definitiu de 
les vies del tren, així com que la 
Seu Vella sigui reconeguda com 
el que els lleidatans ja sabem 

què és: Patrimoni de tota la Hu-
manitat.
Tots hem de participar en aques-
ta elecció democràtica. Que-
dar-nos a casa no ens sembla la 
decisió cívica més adequada, en-
cara que sigui una opció. Creiem 
que hem d´anar a votar pensant 
en Lleida com a quelcom de pre-
ciós i compartit entre tots i per 
al que aspirem al bo i millor i, 
per tant, confiar-ho a les millors 
mans.
Una ciutat no s’inventa del no 
res, ni un alcalde o alcaldessa 
s’improvisen. L’exercici del po-
der municipal requereix de dots 

professionals molt rellevants i 
d’una actitud humana comple-
tament entregada a la missió 
pública. La saviesa del poble, 
en les diferents ocasions en què 
les urnes l’han convocat, s’ha 
decantat majoritàriament en les 
darreres dècades per investir 
prioritàriament aquelles propos-
tes avalades per la seva fiabilitat 
i temprança, defugint sempre 
dels extrems i la descomposició 
política, que podrien convertir la 
ciutat en ingovernable. Conside-
rem que una Paeria fragmenta-
da en partits de tot signe i tipus, 
incapaços entre ells d’arribar a 

acords estables, amenaçaria en 
paralitzar els progressos que 
Lleida merita.
Amb la ciutat de tots, l’espai 
comú, no hi podem jugar. L’es-
cenari més plausible en el ter-
reny municipal, sinó en tots, és el 
d’un govern de majories sòlides, 
amb un equip que es pugui po-
sar a la feina des del minut zero. 
La nova Paeria ha de representar 
una gran solució als nostres de-
safiaments col·lectius i mantenir 
una línia invisible de connexió 
amb l’obra consolidada pels suc-
cessius consistoris electes des de 
la recuperació de la democràcia. 

Tu, votes o potes?
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Vivim (i retransmetem) una intensa 
jornada al costat dels candidats a les 
eleccions municipals a la Paeria 

 LAIA 
DOLCET

 LLEIDA
www.7accents.cat

No demana mai el vot direc-
tament i entra bé a tothom 
a qui saluda. És fàcil reconèi-

24maig

“Puc 
fer-li un petó?”

xer-lo. Àngel Ros, el candidat 
socialista que opta a la ree-
lecció com a alcalde, compta 
amb l’avantatja dels 11 anys 
al capdavant del consistori. 
De fet, com si d’un ídol de 
masses es tractés, més d’un 
i més de dos li demanen una 
fotografia. Ell, ufanós, acull 
les peticions amb els braços 
oberts. L’acompanyem durant 
la campanya electoral, quatre 
dies abans de les eleccions 
municipals. Aquest dimecres 
toca visitar Balmes. 
Abans d’iniciar la ruta, a la 
plaça Ricard Vinyes, Ros topa 
amb una desena de membres 
de Marea Blanca. Li demanen 
que es posicioni en contra del 
Consorci Sanitari i li retreuen 

que no hagi fet més per pro-
tegir la sanitat pública de Llei-
da. No l’agafen desprevingut. 
Àngel Ros coneix bé les ar-
mes amb què juga. S’apropa 
decidit i, sense dilacions, ini-
cia una conversa relativament 
tensa amb el col·lectiu: “No 
m’intenteu associar a les po-
lítiques de dretes de CiU”, es 
defensa. Mentrestant, la seva 
segona, Montse Mínguez, 
l’encomia a marxar. “Un mo-
ment – diu ell –. He de parlar 
amb tothom”.  
Quan acaba, l’actual paer en 
cap pren el seu temps per ma-
tisar que aquest només és un 
exemple que demostra que 
és un alcalde accessible: tot-
hom pot exposar-li les seves 

inquietuds i queixes. Iniciada 
la ruta, visita la farmàcia, di-
versos bars i les botigues més 
emblemàtiques del carrer 
comercial. Durant el trajecte, 
reconeix que és una campa-
nya tranquil·la però “bruta”: 
“L’oposició només destaca 
les investigacions d’Anticor-
rupció”, apunta. Tot i això, les 
enquestes li atorguen vots i ell 
sap que està ben posicionat. 
Mentre continua repartint el 
seu programa, comprovem 
que té a la butxaca la gent 
gran: “Puc donar-li aques-
ta informació?”, pregunta a 
una dona. “I, jo? Puc fer-li un 
petó?”, li contesta ella entusi-
asmada i sense perdre pisto-
nada.

Àngel Ros, 
el candidat a 
l’alcaldia de 
Lleida pel PSC, 
durant la cam-
panya a Balmes.  
Foto: Laia 
Dolcet
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El candidat 
no percep un 

clima 
electoral 

 participatiu 

Ens traslladem a la “War 
Room”, així s’anomena la sala 
polivalent de la seu de Con-
vergència i Unió, on el cap de 
llista, Toni Postius, i la resta 
de membres de la candidatu-
ra defineixen les estratègies 
de campanya. Avui toca sor-
tida a la plaça de l’Escorxador 
i presentació a la Penya Bar-
celonista. El candidat es tro-
ba acompanyat del número 
tres de la llista, Paco Cerdà, 
qui també intervindrà durant 
l’acte. “Jo et miro i, si vols dir 
alguna cosa, tira”, diu Postius 
a Cerdà. Tot està acotat. 
Postius transmet seguretat, 
tot i que és conscient que el 
partit al qual representa, ara 
passa per hores baixes. “El 
fet que la meva família sigui 
coneguda a Lleida m’ha afa-
vorit”, remarca. Ara bé, té 
clar que la seva joventut a ve-
gades pot semblar un impedi-
ment: “El públic més compli-
cat és el de la quinta del Paco 

Cerdà – apunta –. A vegades, 
només veuen com algú de 
l’edat del seu fill els dóna 
lliçons”. A Postius se’l con-
sidera atractiu. Una arma 
que, amb l’ajuda de la seva 
estilista (i parella),  intenta 
explotar i, fins i tot, dóna lloc 
a anècdotes: “Fa poc, dues 
noies em van demanar foto-
grafiar-me amb elles i, quan 
estàvem agafats,  una va to-
car-me el cul” – diu amb una 
rialla a la boca. “Almenys no 
et van fer proposicions inde-
cents”, contraposa la Davínia, 
la seva parella. Desconeixem 
si la imatge li reportarà més 
vots però el candidat no per-
cep un clima electoral gaire 
participatiu. 
Ens dirigim a la plaça de l’Es-
corxador, moment perquè 
Postius interactuï amb els ciu-
tadans i els exposi les seves 
propostes de campanya per 
intentar aconseguir vots. Una 
dona que conversa amb el 

candidat li etziba: “Jo només 
conec els del PP i del PSOE 
i poca cosa més”. Postius és 
ràpid: “I no li preocupa el 
tema de l’IBI?”. “Deixem-ho 
estar”, respon ella. “Doncs 
això es decideix en aques-
tes eleccions”, replica el jove 
candidat. No totes les con-
verses semblen ser tan poc 
fructíferes. Una altra dona 
s’apropa discretament i li 
confessa: “Me gustas. Naciste 
en el 84 y eres guapo. ¿Qué 
propuestas tenéis por Lleida? 
És moment de desplegar les 

armes. Toni Postius pren nota 
també de les suggerències 
que li arriben: “Déjate querer 
por la calle y, si eres 
alcalde, nunca 
lleves guar-
daespaldas 
a misa”. 
P o s t i u s 
coneix de 
p r i m e r a 
mà tot el 
seu pro-
grama i sap 
defensar-ne 
les idees amb 

Postius és 
conscient que 
CiU passa per 

hores 
baixes

un argumentari convincent. 
“Com més el conec, més 
m’espanta. És molt tossut i té 
les idees molt clares”, apunta 
la Joana, una companya de 
partit. Ara bé, potser li fa fal-
ta que acabi d’entusiasmar el 
públic de la manera que sí ho 
fa Ros amb la gent gran: “A 
vegades he tingut discussi-
ons amb el meu equip perquè 
em diuen que sóc fred, però 
en realitat és el meu tarannà. 
Sóc molt pragmàtic. Proble-
ma - solució”. 

Arriba l’hora del dis-
curs.  Abans, però, 

TV3 li demana 
un tall de veu. 

“Només dues 
frases. Ja 
saps, amb 
això dels 
blocs elec-

torals estem 
capats”, apun-

ten els com-
panys periodistes. 

L’alcaldable per 
CiU, Toni Pos-
tius, acompanyat 
de Paco Cerdà, 
d’Unió, durant 
diversos moments 
de campanya 
electoral. 
Foto: Laia Dolcet

“No li 
preocupa el 
tema de l’IBI?
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“Aquests ho 
tenen tot copat”

El seguiment a la Dolors 
López, cap de llista del Partit 
Popular a les eleccions muni-
cipals, l’iniciem motoritzats. 
En aquest cas, anem en cara-
vana des de la seu del partit 
fins al barri del Secà de Sant 
Pere, on toca desplegar les 
armes de campanya i ense-
nyar les propostes electorals 
als diferents establiments i 
locals de la zona. El trajec-
te fins allà és desorganitzat. 
Són molts els que es despla-
cen i no tots tenen lloc a la 
caravana o oficina mòbil com 
l’anomenen. Finalment ens 
hi encabim set i el conductor 

i la resta van en cotxe. Això 
sí, l’ambient és del tot famili-
ar i es respira un ambient de 
germanor. Durant la ruta hi ha 
temps per parlar de la infor-
mació de campanya que s’ha 
difós als mitjans i dels sopars 
als quals caldrà assistir aques-
ta última setmana de campa-
nya i que es reparteixen entre 
els diferents candidats. 
El recorregut és curt i està 
amenitzat en tot moment 
per la veu de Dolors López 
que va retransmetent les pro-
postes de fons pel megàfon 
del vehicle. En un moment 
donat, el conductor frena i 

La popular 
demana el vot 
directament 
als electors 

del Secà

López es 
desplaça amb 

la caravana 
mòbil del

 partit

dos dels ocupants - que van 
dempeus - perden l’equilibri. 
Un moment distès per riure i 
oblidar-se, tal com denota la 
responsable de premsa, que 
hi ha una periodista fent-los 
el seguiment. El cansament 
es reflecteix a les seves ca-
res després d’intensos dies 
de campanya. Encara que tot 
està per decidir, les perspecti-
ves electorals no denoten uns 
resultats entusiastes.
Un cop fora de la caravana, 
és moment d’entrar en acció. 
La candidata està relaxada, té 
experiència i es nota en la seva 
serenor a l’hora d’afrontar la 
jornada. En aquest cas sí que 
demanen el vot directament a 
la ciutadania que es van tro-

bant al barri. La primera per-
sona escollida és la carnisse-
ra de la plaça principal. “Si 
queréis sinceridad, yo os 
la doy toda. Que prohiban 
jugar a la pelota en la pla-

za”, exigeix la responsable 
de l’establiment. La conversa 

amb la carnissera és distesa i 
els populars s’hi esforcen per 
guanyar un vot. Mentrestant, 
una clienta s’espera pacient-
ment en un racó de la botiga 
a que li toqui el seu torn. 
La sensació dels habitants del 
Secà de Sant Pere és que la 
zona ha queda una mica obli-
dada i la candidata popular 
fa mans i mànigues per ex-
posar-los que, si els voten, la 
cosa canviarà. 
“Usted hace cara de votan-
te del PP”, li pregunten a un 
home del barri. “Siempre he 
votado los socialistas”, els hi 
respon l’ancià. “Esta vez no 
sé que hacer”, apunta. 
“Hay que espavilar más”, 
etziba un altre senyor a la 
comitiva del PP. “Estos (re-
ferint-se al PSC), lo tienen 
todo copado”. La proposta 
més important: recuperar la 

figura del guàrdia de barri, un 
dels reclams majoritaris de la 
zona. 
L’agenda de la Dolors López 
està plena. “Només tinc dues 
hores per preparar-me el de-
bat de demà de TV3 i tinc el 
temps just”.  Retornem cap 
a la seu del Partit Popular, 
de nou amb la caravana. La 
candidata aprofita per parlar 
amb la seva mare per telèfon 
i escriure alguns missatges. 
Aquests dies són frenètics i el 
debat pot ajudar a decantar 
la balança. A més, afirma, tot i 
que la campanya és semblant 
a les altres que ha viscut, “a 
l’alcalde, aquest cop, el veig 
intranquil”. 

Dolors López durant un dia de campanya al Secà de Sant Pere. 
Foto: Laia Dolcet
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Aspirant a 
entrar a la Paeria
Cinc noves forces pretenen 
entrar a la Paeria per aconse-
guir una millor pluralitat dins 
del consistori lleidatà i trencar 
amb l’hegemonia del govern 
del PSC que ha dirigit la ca-
pital del Segrià durant quatre 
anys amb majoria absoluta i 
una oposició que molts  han 
considerat més aviat tova. 
D’entre les propostes que es 
presenten, hi ha dues forma-
cions que, segons les enques-
tes, acumulen més punts per 

entrar a la Paeria: ERC-Avan-
cem, encapçalada per Carles 
Vega i l’aposta que ha sorprès 
a més gent per l’auge que ha 
adquirit durant aquests últims 
mesos, Ciutadans, partit capi-
tanejat a Lleida per Ángeles 
Ribes. 
Les enquestes no són tan op-
timistes per Entesa per Lleida 
(coalició d’ICV-EUiA i MES), 
encapçalada per Eduard Bac-
hes. Caldrà esperar també a 
veure quina acollida tenen les 

noves propostes assembleàri-
es que s’estrenen en aquests 
comicis i que han generat una 
campanya d’oposició molt 
intensa contra les polítiques 
i la gestió de l’actual govern 
d’Àngel Ros. Així, Crida per 
Lleida i el Comú de Lleida 
aspiren a aconseguir un re-
presentant dins del consistori 
que els ajudi a ser decisius i a 
generar una nova política mu-
nicipal des de l’esquerra. 
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Crida per Lleida aposta fort per accedir al 
consistori de la mà d’un projecte assembleari 
que defuig de qualsevol personalisme

 LAIA 
DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

En Pau Juvillà, candidat de 
Crida per Lleida, és tot un 
nervi. L’acompanya el núme-
ro dos de la llista, Francesc 
Gabarrell (defugen dels per-
sonalismes i volen fer l’entre-
vista a duo). 
Fa dies que ha començat la 
campanya i el dia de la troba-
da, que té lloc a la redacció 
de 7accents, televisen el pri-
mer debat dels candidats a la 
Paeria. Juvillà em fa apujar el 
volum del televisor i es que-
da uns segons contemplant 
la seva actuació a la petita 
pantalla. “Va anar prou bé” 
– afirma, satisfet. Línies més 
avall, reproduïm una estona 
de conversa amb els aspirants 
a entrar a la Paeria, de la mà 
d’un projecte assembleari 
que pretén capgirar totes les 
normes preconcebudes en 
política. 

L. D.
Ara que ho has vist en pers-
pectiva. Com va anar el de-
bat?

P. J.
Va ser un debat de confronta-
ció d’idees. Vam partir d’una 
idea base que és que l’Ajun-
tament de Lleida s’ho està 
venent tot, privatitzant alguns 
espais i els serveis públics 
municipals. Nosaltres vam 
exposar que hi ha un model 
de ciutat compartit a l’actu-
al Ajuntament i que volem 
canviar de soca-arrel. De fet,  
ja ve del govern del tripartit 
amb l’aprovació de temes 
com l’ordenança de civisme o 
La Llotja.

L. D.
Anem als orígens. Com neix 
Crida per Lleida i quina dife-
rència hi ha amb la CUP? 

P. J.
Crida per Lleida no és la CUP, 
tot i que sí que hi ha gent que 
en forma part. Com a mostra, 
val a dir que a l’última assem-
blea de la formació que vam 
celebrar, potser el nombre de 

militants de la CUP (que pa-
guen) no arribava ni al  30%. 
L’agrupació d’electors ha 
aconseguit el que volia: agru-
par en un entorn social una 
gent d’esquerres i indepen-
dentistes que vol canviar la 
ciutat. 

F. G. 
Jo no sóc de la CUP i vaig 
de número dos. La idea és 
aquesta: al voltant d’una mar-
ca i d’un projecte que és el de 
la CUP reunir un conjunt d’ho-
mes i dones que se senten 
identiricades amb el progra-
ma de ciutat i amb les perso-
nes que hi participen sempre 
des d’una perspectiva que 
parteix de l’esquerra inde-
pendentista. Això engrandeix 
el projecte ja que tothom té 
el mateix dret de parlar que la 
resta. Hi ha gent de molts col-
lectius, des de Marea Blanca, 
Marea Lila, diferents associa-
cions com Arran i grups cultu-

rals i en lluita que s’agrupen 
al voltant de l’eix central que 
és la CUP, que identifica una 
mica la ideologia i marca i 
que, avui per avui, té molta 
força.

P. J.
És important la forma i el 
fons. Crida per Lleida s’orga-
nitza a través d’assemblees 
(una persona igual a un vot), 
no hi ha una ponderació per 
organitzacions i compta 
amb comissions espe-
cífiques per a temes 
concrets. 

L. D.
Una manera 
d’atrapar més 
gent al projec-
te? 

F. G. 
Sí. Com a CUP te-
nim una marca prò-
pia, quan s’amplia el rà-

tio d’acció i incorporem tota 
la gent de marees i d’as-
sociacions i tothom té el 
mateix dret de parlar, 
el projecte s’engran-
deix.  i engrandir el 
projecte. 
 

L. D.
Parlem de la conflu-
ència d’esquerres. 
Per què no ha estat 

possible? 
De qui 

ha es-

Crida per 
Lleida no és 

la CUP, és 
més gran 

Som 
l’esquerra que 

aposta pel 
trencament

L’emancipació 
nacional és 

un pilar bàsic 
irrenunciable

Pau Juvillà:
“No callarem 
mentre Ros 

tingui la tralla”
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Anticapitalistes i 
independentistes, 

la prioritat de Crida 
per Lleida és aconse-
guir un representant a 
l’Ajuntament per obrir 
una escletxa i fer que“la 
gent del carrer pugui 
accedir a la Paeria” 

A l’esquerra el cap de llista, 
Pau Juvillà. A la dreta, el nú-

mero dos de Crida per Lleida, 
Francesc Gabarrell. 
Fotos: Laia Dolcet 

tat la culpa? 

P. J.
Crec que la culpa és molt ne-
gra i no la vol ningú. Nosaltres 
tenim un projecte polític que 
és independentista i d’es-
querres. Compartim algunes 
visions d’altres organitzaci-
ons, però no totes. Per exem-
ple, nosaltres tenim un pilar 
bàsic que és que creiem que 
vivim en un procés com a país 
cap a l’emancipació nacional i 
això és un pilar bàsic irrenun-
ciable. En aquest pilar podrí-
em confluir amb altres forces 
com Esquerra. Ara bé,  en 
l’espai  social no coincidim. I 
nosaltres sempre hem cregut 
que és indestriable una cosa 
de l’altra. Però no hem de 
dramatitzar en excés. 
Ciutadans i el Partit Popular 
són de dretes. Hi ha dos dre-
tes i també dos esquerres: 
una que vol la reforma, que 
és lògic, i una altra que apos-

ta pel trenca-
ment. Nosaltres 
creiem que és 
millor el trenca-
ment; no volem 
gestionar, volem 
transformar. El nostre 
eix social és anticapita-
lista i independentista. Això 
ens uneix i ens separa alhora. 

L. D.
Tot i això, les ideologies de 
dretes han anat sempre més 
de la mà que les d’esquer-
res... 

P. J.
Ara el que es porta és la no 
ideologia. Nosaltres tenim 
una ideologia i la defensem. 
Històricament, arreu del món 
des dels anys 60 que hi ha ha-
gut sempre dues esquerres. 
Una socialdemocràcia que 
aposta per reformar el siste-
ma i una altra esquerra que 
aposta per un canvi. I tampoc 

és dramàtic ja que aquesta 
pluralitat és positiva. 

L. D.
Com us veieu de cara a en-
trar a la Paeria?

F. G.
Hem anat en una línia ascen-
dent i ara estem prou forts i 
tenim possibilitats. El que es 
tracta és d’obrir una escletxa 
i poder entrar perquè la gent 
del carrer pugui accedir a la 
Paeria. 

P. J.
A Reus un sol regidor de la 



A la Paeria 
s’ha creat
una xarxa
clientelar

La nostra 
prioritat és re-
municipalitzar 

els serveis

Hem creat un 
codi ètic que 

ens limita a un 
sol mandat
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CUP ha destapat un cas de 
corrupció sanitària i ha revo-
lucionat la sanitat del país. 
Pensem que entrar és molt 
important i que, un cop dins, 
podem fer molta feina perquè 
hi creiem i veiem que s’ha fet 
en altre llocs. A Alfès mateix 
han remunicipalitzat els ser-
veis d’aigua tres regidors. 

F. G.
Crec que hi ha una dada ob-
jectiva, i això sí que és mèrit 
exclusivament de CUP Lleida 
(abans Crida per Lleida no 
existia), i és la feina d’oposi-
ció que s’ha visualitzat des de 
fora. Parlem del Museu Mo-
rera, les Basses, el Consorci 
Sanitari... Tot i que la CUP no 
estava representada a l’Ajun-
tament, la ciutat ha vist que hi 
havia un moviment fora. Ima-
gina’t la força que podem fer 
un cop dins. 

L.D.
Quines propostes teniu com 
a partit? 

P. J.
Nosaltres no volem entrar pel 
simple fet de ser-hi i ja està.  
De fet, hem creat un codi ètic 
bastant estricte que ens limi-
ta a un sol mandat, a cobrar 
únicament dues vegades el 
salari mínim interprofessio-
nal, i també hem fixat que els 
portaveus depenguin exclusi-
vament de l’assemblea i fugin 
dels individualismes. En els 
nostres cartells no hi ha cares 
i, si n’hi ha, són moltes. 

L. D.
Intentar col·lectivitzar-ho no 
dispersa el missatge?

P. J.
Potser al final som una mica 
l’anticampanya, però tam-
bé és el que creiem. Hem 
optat per no focalitzar el 
projecte en una persona 
sinó en un conjunt d’idees. 
Segurament un director de 
màrqueting ens diria que 
ho estem fent fa-
tal.

L. D.
El fet de 
f e r - h o 
tot a 
t ravés 
d ’ a s -
semble-
es, alen-
teix la 
pressa de 
decisions? 

F. G.
No sé si l’alenteix. El que està 
clar és que l’enforteix sense 
cap mena de dubte. És una 
decisió pressa de manera col-
lectiva i l’acció que pren és 
molt més forta que si es fa a 
títol individual. 

L. D.
A la Paeria fa més de 30 anys 
que governa el PSC, malgrat 
un petit període de CiU. A 
què creieu que és degut?

P. J.
Creiem que dins l’estructu-
ra de l’Ajuntament, gover-
nat tants anys pel PSC, s’ha 
aconseguit crear una xarxa 
clientelar que fa que el par-
tit tingui molt ressò amb una 
mena de monopoli de propa-
ganda institucional. Mentre el 
senyor Ros diu que no es faci 
campanya, ell inunda Lleida 
de publicitat electoral i té una 
presència molt alta als mitjans 
de comunicació públics pa-
gats per tothom. En tot cas, 
el canvi és inexorable. Baixarà 
de vots, potser no amb el rit-
me que voldríem però es per-
cep una transformació. 

L. D.
Hi ha desafecció?

F. G.
Tota la política actual i els 
personalismes han desvirtuat 
el concepte d’ideologia, d’ac-
ció política i de lluita. Sembla 
que sigui una cosa passada 

però és tot el contrari. Està 
clar que la gent es deixa en-

lluernar per quatre accions 
concretes però hi ha un 

canvi i s’ha fet visible en 
el nostre cas i en altres.

L. D.
Si entreu a la Paeria, 
quins són els princi-
pals canvis que vol-

dreu implantar?

P. J.
Hi ha 

t r e s 
e i -

xos bàsics. En primer lloc, un 
canvi amb el model econòmic 
remunicipalitzant els serveis 
públics i posant-los al servei 
de tothom. S’ha demostrat 
que s’estalvia diners i es dóna 
una millor servei social. En 
segon lloc, farem que Lleida 
no resti al marge del procés 
cap a la independència i tam-
bé apostarem perquè hi hagi 
més participació ciutadana en 
la pressa de decisions. 

L. D.
Cal concebre aquestes muni-
cipals com una prèvia a les 
eleccions del 27-S?

P. J.
Sí. Donem tot el nostre suport 
al procés cap a la indepen-
dència. Aquesta és la primera 
baula. 

L. D.
L’Ajuntament està essent in-

vestigat per Anticorrupció 
en diferents àmbits. Com 
creieu que acabarà? Quina 
valoració en feu? 

P. J.
Quan l’alcalde ens va convo-
car a una reunió per donar-nos 
explicacions li vam dir que 
no ens ho havia d’explicar a 
nosaltres sinó a la ciutadania. 
Això sorgeix d’una política 
opaca i és evident que cal una 
transformació. Més enllà del 
contingut judicial, nosaltres 
vam denunciar que Ros co-
brava 3.000 euros al mes per 
anar als consells de direcció 
de La Caixa. Tot i que no hi 
hagi cap il·legalitat al respec-
te, hi ha comportaments molt 
poc ètics.  

F. G.
Això l’únic que propicia és 
afavorir el descrèdit de la 
política. La gent pensa que 
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La tasca de 
l’oposició ha 

estat patètica i 
lamentable

tothom ac-
tua de la 
m a t e i x a 
manera. 

L. D.
E n 
aquest 
sentit , 
com va-
loraríeu 
la tasca 
de l’oposi-
ció?

F. G.
Absolutament lamentable i 
patètica. Crec que s’ha fet 
molt més des dels moviments 
socials. 

P. J.
El problema que han tingut 
és que comparteixen model. 
És molt difícil enfadar-te amb 
algú quan tens el mateix mo-
del econòmic, social i polític. 

L. D.
Us oposeu al parc dels Bar-
rufets a les Basses. Quins 
altres projectes creieu que 
s’haguessin hagut de fer 
d’una altra manera?

P. J.
Les Basses sempre hem cre-
gut que havien de ser un es-
pai públic, de lleure i per a 
tothom. Projectes de la mag-
nitud de La Llotja i el pont de 
Príncep de Viana s’haguessin 
pogut fer més austers i fer que 
no hi hagués a Lleida dos des-
nonaments diaris, entre d’al-

tres. La prio-
ritat són les 

persones. 
L. D.

Si obte-
niu re-
presen-
tació a 
la Pae-

ria, qui-
nes pos-

sibilitats de 
pacte obriu?

F. G.
No pactarem... (riu). Som ra-
dicalment anticapitalistes, 
populars i independentistes. 
Si hi ha alguna formació que 
s’adhereixi en aquest eix cen-
tral, suposo que ens hi podria 
trobar però més enllà no hi ha 
possibilitat de pacte. 

L. D.
Heu aturat les accions de 
campanya durant la Festa 
Major de Major tal com va 
demanar Àngel Ros? 

P. J.
Hi ha una frase d’Ovidi Mont-
llor que defineix molt el nos-
tre pensament: “No pensem 
callar mentre tu tens la tralla”. 
Nosaltres no callarem mentre 
ell inunda Lleida de propa-
ganda institucional.
Considerem que és un com-
portament molt hipòcrita per-
què ell té les eines per seguir 
fent campanya. 

servei express a Espanya i Europa en 24/48 i 72 hores
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Amb una barreja de candidats, tots volen 
convertir la capital de la Segarra en un 
pol cultural que generi llocs de treball

Nou candidatures 
per fer de Cervera 
una ciutat nova

24maig
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La capital de la Segarra afron-
ta el 24-M amb els reptes de 
reduir la taxa d’atur i de pro-
mocionar el municipi des de 
totes els vessants. Amb un 
deute de 3,5 milions d’euros 
al consistori, l’actual alcalde 
de Cervera, Ramon Royes 
(Convergència i Unió), es tor-
na a presentar com a candi-
dat amb l’objectiu de conti-
nuar la feina feta fins ara. En 
el camp de batalla també s’hi 
troben Raimond Fusté (Partit 
Socialista de Catalunya-Can-
didatura de Progrés), Ramon 
Armengol (Esquerra Republi-
cana de Catalunya-Acord Mu-
nicipal), Joan Valldaura (Mes 
per Cervera, coalició formada 
per Moviment d’Esquerres, 
Iniciativa Verds Catalunya i 
Entesa), Mateo Figuerola (Pla-
taforma per Catalunya), Jordi 
Pons (Candidatura d’Unitat 
Popular i Poble Actiu), Josep 
Ortiz (Junts per Cervera), An-
tonio Delgado (Partit Popular) 
i Jaume Carcasona (Solucions 
i Futur de Cervera). Malaura-
dament, no hem pogut con-
tactar amb tots els candidats, 
així que només podem oferir 
la resposta dels que sí que 
ens han facilitat l’entrevista. 
Fa quatre anys, el convergent 
Ramon Royes va haver de pac-
tar amb la formació d’inde-
pendents locals SiF (Solucions 
i Futur) per governar la ciutat, 
ja que el resultat que va ob-
tenir CiU el 2011, li era insu-
ficient per governar de forma 
automàtica. La composició va 
fer un gir en les darreres ho-
res, ja que tot apuntava a un 
pacte de socivergència entre 
CiU i PSC, però finalment el 
líder socialista i alcalde en 
funcions d’aquell temps, Joan 
Valldaura, i Ramon Royes, no 
van arribar a un acord. Actu-
alment Joan Valldaura lidera 
la formació de Mes per Cer-
vera, coalició entre MES, ICV 
i Entesa. 

Els repetidors
Per aquests comicis, CiU tor-
na a comptar amb el mateix 
candidat que ja va liderar 
la coalició amb què el partit 
va guanyar les eleccions mu-
nicipals del 2011, el Ramon 
Royes. Amb l’objectiu de cre-
ar més llocs de treball, Royes 
pretén promocionar Cervera 

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
Continuar la feina feta pro-
mocionant la ciutat per 
atreure turisme cultural; tre-
ballar per aconseguir portar 
empreses a la ciutat, tal com 
s’ha fet aquesta legislatura 
en què s’ha reduït en més 
de 100 persones el nombre 
d’aturats al SOC; i conti-
nuar amb la transformació 
del centre de Cervera com 
a zona de vianants des del 
brollador del  carrer General 
Güell fins a arribar a la Plaça 
Major.
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
El primer que faré serà con-
vocar a tots els partits de 
Cervera per consensuar una 

part molt important del full 
de ruta a seguir perquè pen-
so que bona part del pro-
grama compta amb  idees 
coincidents amb la resta de 
partits que podem compar-
tir.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Que la gent tingui feina i en 
aquest sentit l’Ajuntament 
el que pot fer és promocio-
nar la ciutat per atraure gent 
que inverteixi i consumeixi  
en la ciutat, així com acom-
panyar i afavorir les empre-
ses que vulguin instal·lar-se  
per a generar ocupació

Què creus que li falta al 
municipi? 
Feina. Necessitem empre-
ses que generin llocs de tre-

ball. Aquest tema afecta a 
tots els municipis i per tant, 
Cervera no és una excepció.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Nosaltres només pactarem 
amb aquells partits i perso-
nes que tinguin com a úni-
ca preocupació l’interès per 
Cervera. I per tant, no pac-
tarem amb aquells partits o 
persones que tinguin inte-
ressos personals, ni tampoc 
amb els feixistes.
               

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
És un punt clau del nostre 
programa perquè en depèn 
el benestar i la qualitat de 
vida del nostre país i per 

aquest motiu porto quatre 
anys treballant perquè final-
ment els cerverins pogues-
sin anar a votar el 9N i per 
continuar estant al costat 
del procés. 

Com valores el teu pas 
per l’alcaldia? 
La meva valoració és molt 
positiva perquè hem acon-
seguit un seguit de fites que 
semblaven impossibles com 
ara la remodelació de la Pla-
ça Universitat, reduir el deu-
te en un 30%, pagar els pro-
veïdors a 30 dies i aprovar el 
POUM després de més de 
dues dècades d’intentar-ho. 
També hem liderat projec-
tes de país i som un referent 
a nivell cultural, entre mol-
tes altres coses que ens fan 
únics.

candidat per CiU

Ramon Royes

candidat per ERC + AM

Ramon Armengol

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
La base del nostre progra-
ma electoral són els eixos 
de govern. Si l’electorat ens 
dóna suport, el govern que 
proposem es basa en els 
següents eixos: Transparèn-
cia, volem un Ajuntament 
amb les parets de vidre; 
participatiu, volem que els 
ciutadans i ciutadanes parti-
cipin en les decisions; bones 
pràctiques, amb un segui-
ment dels contractes de ser-
veis i obert; política social, 
amb uns pressupostos que 
cobreixin les necessitats bà-
siques dels ciutadans, i inde-
pendència, donant suport a 
les accions del Parlament 
i Govern de Catalunya per 
aconseguir un nou estat in-
deendent.

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
La primera mesura que faré 
si surti elegit, serà parlar 
amb els treballadors munici-
pals per saber la seva visió 
i poder, amb la seva ajuda, 
optimitzar els recursos mu-
nicipals. La següent mesura 
serà elaborar uns pressupos-
tos més justos i socials per 
aquest 2015, ja que aquests 
estan prorrogats i ajudin a 
més famílies.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
El nombre de persones que 
es troben sense feina a Cer-
vera són la meva principal 
preocupació. Per això volem 
disminuir l’atur entre tota 
la població contribuint a la 

creació de llocs de treball.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Seguint amb la pregunta 
anterior, a Cervera li falten 
llocs de treball. Hem de cre-
ar nous llocs de treball per 
acabar amb l’atur i fer així 
una ciutat millor.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Pactaríem amb aquells 
grups que tinguéssim una 
coincidència en el programa 
i estiguéssim d’acord en les 
formes i maneres de treba-
llar que tenim nosaltres. No 
pactaríem per tant, amb 
grups que tinguessin inte-
ressos personals i deixessin 
de banda el municipi de 

Cervera.

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
La independència és uns 
dels eixos del nostre pro-
grama. Creiem que amb la 
independència, Cervera ani-
rà millor.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Els quatre anys del Ramon 
Royes, han estat una legis-
latura molt personalista i en 
els darrers dos anys ha go-
vernat amb minoria. ERC ha 
contribuït amb la impulsió i 
la realització del POUM i li 
hem donat suport en la re-
modelació de la plaça cen-
tral de la Universitat de Cer-
vera.
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perquè emprenedors i em-
presaris inverteixin i consu-
meixin. Després de ser nome-
nada Cervera, Capital de la 
Cultura Catalana 2019, insta 
també a promocionar la loca-
litat per atreure més turisme 
cultural. 
SiF torna a confiar en Jaume 
Carcasona per aquests co-
micis. Després del desacord 
produït en 2012 entre CiU 
i el segon regidor de SiF en 
aquell moment, Raimond Fus-
té, a causa de la tramitació 
del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM), el par-
tit es va anar separant. Fusté 
va marxar, per la qual cosa, 
ara Carcasona torna a liderar 
el partit. 

Els seminous
Mateo Figuerola, que el 2011 
liderava Partit per Catalunya 
(PxCAT) torna ara a Platafor-
ma per Catalunya per intentar 
renovar l’acta de regidor. El 
2011, la formació va quedar 
relegada de segona força a 
cinquena. 
Raimond Fusté, que ara lide-
ra la formació del PSC, era el 
que el 2011 ocupava la sego-
na posició de SiF. Després que 
el PSC es quedés sense candi-
dat i regidors perquè el que 
va ser alcalde, Joan Valldaura, 
s’apartés de la formació so-
cialista per presentar-se sota 
les sigles de MES, el PSC ha 
acabat confiant en Raimond 
Fusté per tornar a conquerir 
la Paeria de Cervera. 
L’altre repetidor i vell amic de 
la política cerverina, és Joan 
Valldaura, que ha format el 

CiU i SiF 
confien de 

nou en Royes 
i Carcasona 

pel 24-M 

El PSC el 
lidera Raimon 

Fusté i Mes 
per Cervera, 

Joan Valldaura

candidat de MES per Cervera

Joan Valldaura

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
La millora de la qualitat de 
vida dels cerverins i cerveri-
nes, constitueix la base del 
nostre programa electoral. 
Des de diferents vessants, 
per un costat lluitant contra 
la desigualtat, per un altre 
buscant més oportunitats 
de desenvolupament pro-
fessional, personal i social, 
acompanyat tot això d’un 
desenvolupament urbanís-
tic que faciliti la millora del 
centre històric de la ciutat i 
la creació d’un cinturó verd 
al voltant de la ciutat.

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Elaborar un pla d’actuació 
municipal, que reculli alguns 

dels principals objectius que 
ens hem plantejat però es 
faci de manera coordinada 
amb el pressupost que s’ha 
d’aprovar per l’any 2015.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Reconstruir les vies de par-
ticipació ciutadana que són 
imprescindibles per abordar 
alguns dels grans projectes 
de la ciutat, com és la recu-
peració del centre històric 
de la ciutat. 
En paral·lel aquesta, que 
seria de caràcter intern a la 
ciutat, situaria la necessitat 
d’aconseguir nous llocs de 
treballs-

Què creus que li falta al 
municipi? 
Trobar un fil conductor que 

permeti desenvolupar les 
potencialitats que té la ciu-
tat. Crec que no falta res, 
però cal fer un esforç per 
arribar a una mena de pacte 
ciutadà que es pugui con-
cretar en un pla estratègic 
de ciutat pels propers 10 
anys .

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Entenc que pel nombre de 
candidatures presentades 
caldrà un pacte de diferents 
grups polítics. Per nosaltres 
les condicions inicials, són el 
respecte a la dignitat i a la 
igualtat de les persones, la 
transparència en la gestió i 
la lluita contra la desigual-
tat, i evidentment arribar a 
un programa de mínims.           

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
Nosaltres som un grup que 
lluitem perquè els ciutadans 
i ciutadanes d’aquest país 
puguin exercir el seu dret 
a decidir, de la manera més 
clara i reflexiva possible.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura?  
No fem una valoració posi-
tiva de la tasca de govern 
del Ramon Royes, sobretot 
per la seva incapacitat d’ar-
ribar acords tan amb els ciu-
tadans com amb els grups 
polítics. 
Més enllà de realitzacions 
concretes creiem que s’han 
perdut moltes oportunitats 
de treballar junts i sobretot 
d’avançar.

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
Des del PSC volem  treballar 
per dinamitzar l’economia 
de Cervera. Tenim un equip 
transversal de gent que està 
relacionada amb diferents 
àmbits de la vida cerverina. 
Estem preparats per liderar 
un canvi i, juntament amb 
els cerverins, per capgirar 
l’estancament que pateix, 
ara per ara, la nostra ciutat.
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Rebaixarem l’IBI un 20% i 
això suposarà que 100 mili-
ons de les antigues pessetes 
estiguin en mans dels cerve-
rins. Aquest és una mesura 
per reactivar l’economia, 
els comerços, bars i restau-

rants. També rebaixarem el 
preu de l’aigua un 15%, per-
què és la població que paga 
més cara l’aigua de tota la 
província igual que l’IBI.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Acabar amb el caciquisme 
polític present en l’ajunta-
ment des de fa temps, i que 
aquest estigui al servei dels 
cerverins, que són, en de-
finitiva, els que ho paguen 
tot. I no que tot un poble 
hagi d’estar al servei del seu 
ajuntament.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Un equip de gent que es 
preocupi per les persones 
de la ciutat, per les seves 
necessitats. 

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
En principi nosaltres no te-
nim cap problema per pac-
tar en cap partit en concret. 
Nosaltres solament volem el 
benestar del poble de Cer-
vera.
     

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
Un alcalde ha de represen-
tar a tots els habitants de 
la seva població: als inde-
pendentistes, als que no 
ho són. Nosaltres ens pre-
sentem per l’alcaldia d’una 
població. Aquesta és una 
qüestió que han d’arreglar 
CIU i ERC, que de moment 
sembla que no es  posen 
d’acord en absolut. Així 

com tampoc sembla que hi 
hagi gaire unanimitat dintre 
la coalició de CIU, és a dir, 
entre Convergència i Unió. 
Com a alcalde, el dia que 
es posin les urnes al carrer, 
aniré a votar per expressar 
la meva opinió, com faran 
la majoria de persones. I jo 
voldré el que vulgui la ma-
joria.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Ha estat una legislatura de 
lluïments personals. Una le-
gislatura on la transparència 
política ha estat totalment 
absent. Una legislatura on 
s’han apujat els impostos, 
quan hauria d’haver estat el 
contrari, ja que ha estat un 
període molt dur, econòmi-
cament parlant.

candidat pel PSC-CP

Raimond Fusté



DIVENDRES 22 de MAIG DE 2015 15

seu propi partit, Mes per Cer-
vera, coalició formada entre 
MES, ICV i Entesa, després de 
sotir-se del PSC. Com molts 
socialistes, ara Valldaura con-
figura una llista d’esquerres 
ben amplia que aposta pel 
dret a decidir. 

Els nous
Després d’aquest embolic, 
apareixen les cares noves dels 
comicis, amb què s’espera 
aportar aire fresc a la localitat. 
ERC ha apostat per la renova-
ció a través de Ramon Armen-
gol per substituir a Juli Lago, 
amb qui Ramon Royes (CiU), 
va tancar un acord el 2012 per 
tirar endavant els assumptes 
primordials del mandat. Ar-
mengol aposta per crear llocs 
de treball i un ajuntament 
transparent. 
El PP, que no ha tingut repre-
sentació a la Paeria de Cerve-
ra en els dos últims mandats, 
renova el cap de llista, Anto-
nio Delgado amb l’objectiu 
d’aconseguir l’acta de regi-
dor. En els anteriors comicis 
va ser Mercè Castells. 
La CUP i Junts per Cervera 
són els nous partits que en-
tren en escena. La CUP ho fa 
amb la figura de Jordi Pons 
i la coalició amb Poble Actiu 
(PA). Com totes les Candida-
tures d’Unitat Popular, defen-
sem el partit i no la persona 
que el lidera. Aposten per re-
municipalitzar els serveis pú-
blics, així com la participació 
ciutadana. Junts per Cervera 
es presenta amb Josep Ortiz.

Totes les 
propostes 

se centren a 
crear llocs de 

treball

CUP i Junts 
per Cervera 

presenten 
noves 

candidatures

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
La participació ciutadana 
de tota la població en les 
decisions que ens afecten, i 
la transparència de la Paeria 
vers la ciutadania. Proposem 
la reestructuració del Re-
glament Orgànic Municipal 
per facilitar-ho. L’educació 
com a eina de creixement 
col·lectiu, i de transformació 
social, és un dels temes més 
importants del nostre pro-
grama, per això proposem 
la creació del Projecte Edu-
catiu de Ciutat, que faciliti el 
treball en xarxa de tots els 
agents educatius, tant for-
mals com no formals.
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?

Iniciar el procés de remuni-
cipalització dels serveis pú-
blics, per aconseguir que la 
Paeria controli els preus que 
s’apliquen, i per fer preval-
dre el servei públic al bene-
fici econòmic.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
L’atur, la precarietat i la po-
bresa, perquè el risc d’ex-
clusió social creix cada dia 
més. Per això hem d’aplicar 
polítiques socials i d’atenció 
a les persones, així com po-
lítiques actives d’ocupació, 
per acabar amb les desi-
gualtats.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Precisament aquestes po-
lítiques socials que són tan 

importants com a garantia 
de la igualtat d’oportunitats 
i d’accés als serveis públics.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Per iniciar un procés de pac-
te, en primer lloc hauríem 
d’analitzar els respectius 
programes, seguidament 
les prioritats d’aquests, i fi-
nalment tindríem en comp-
te les polítiques aplicades 
aquestes últimes legislatu-
res. Amb qui segur que no 
iniciaríem aquest procés, 
seria amb un partit xenòfob, 
ni amb cap partit de dretes, 
per les polítiques que de-
fensen.
              

En quin punt es troba la 
independència en el teu 

programa? 
És el punt final, com a culmi-
nació del nostre programa, 
perquè els municipis són el 
nostre marc de referència 
per continuar impulsant la 
construcció nacional dels 
Països Catalans, defensant 
la independència del nostre 
poble com a instrument per 
a la transformació social. 

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Cervera és de tots els cerve-
rins, i el mèrit és de tota la 
població, que dia a dia, des 
de les entitats, des de les 
empreses, des dels comer-
ços, des de les associaci-
ons, des del carrer,.... tirem 
endavant la ciutat per fer-la 
més justa, més cohesiona-
da, i més amable.

candidat per CUP-PA

Jordi Pons

candidat pel PP

Antonio Delgado
Quina és la base del teu 

programa electoral? 
Des del Partit Popular de-
fensem un programa electo-
ral que aposta pel treball, el 
respecte i la transparència. 
Totes aquestes punts conte-
nen propostes que han es-
tat pensades per afavorir el 
ciutadà i millorar així el seu 
benestar. Algunes d’aques-
tes propostes passen per 
reduir el cost de l’IBI, ja que 
és el més car de la provín-
cia,  així com reduir el rebut 
de l’aigua. També volem 
promocionar el sòl industri-
al que disposem a Cervera, 
que és bastant.

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Entre moltes altres coses, 

volem celebrar una audito-
ria de comptes per conver-
tir la Paeria de Cervera en 
un ajuntament transparent 
i assabentar-me de quin és 
l’actual estat dels comptes 
de l’Ajuntament de Cervera. 
Aquesta es farà per veure si 
els comptes anuals exami-
nats expressen, raonable-
ment, la imatge fidel de la 
situació econòmica i finan-
cera de l’Ajuntament.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Com la resta de persones, 
ens preocupa la falta de tre-
ball. Són un alt percentatge 
el nombre de persones que 
es troben a la llista del SOC 
sense feina i per tant, hem 
de fer alguna cosa per solu-
cionar-ho.

Què creus que li falta al 
municipi? 
A Cervera li falta empenta. 
I aquesta és necessària per 
tirar endavant grans projec-
tes que facin de Cervera una 
gran ciutat. També li falta 
millorar la gestió econòmica 
per fer de l’Ajuntament un 
consistori transparent. 

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Si s’ha de pactar, el Partit 
Popular ho farà amb qual-
sevol formació política que 
respecti la llei i la Constitu-
ció espanyola, per tant, es 
queden fora del cercle els 
partits que aspiren a la inde-
pendència. 
      

En quin punt es troba la 

independència en el teu 
programa? 
En cap. La independència 
no hauria de formar part de 
cap programa electoral, ja 
que estem celebrant unes 
eleccions municipals i no au-
tonòmiques. 

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
La resposta amb aquesta 
pregunta l’ha manifestat el 
poble, que ha presentat un 
total de nou candidatures 
diferents per aquests comi-
cis, moltes més llistes que 
a les anteriors eleccions 
del 2011. I si és així, això 
deu voler dir alguna cosa 
respecte als quatre anys de 
legislatura en què ha manat 
Convergència i Unió, amb la 
figura de Ramon Royes. 
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La Fundació 
Aspros lidera 
un projecte 
pioner que 
converteix els 
residus vege-
tals en ener-
gia per al seu 
propi consum

Vida per energia, 

Podar els arbres i 
els jardins de 
Lleida 

Con-
vertir els 
residus 

vegetals 
en bio-
massa
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La Fundació Aspros disposa 
des de febrer d’un sistema 
que permet convertir els re-
sidus vegetals de la poda en 
biomassa per transformar-los 
en calor i aigua calenta sani-
tària i abastí així les quatre 
residències del complex Casa 
Nostra que l’entitat té a Su-
danell. Es tracta d’un projec-
te pioner a la comarca que 
permet estalviar un 80% en 
la factura energètica passant 
dels 65.000 euros als 14.000 
euros l’any ara que han dei-
xat de banda el propà i tre-
ballen amb biomassa, amb la 
qual cosa s’estalviaran fins a 
51.000 euros.
Amb aquest innovador pro-

Recopilar la 
poda i transpor-
ta-la a Sudanell

energia per vida
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jecte, Aspros potencia l’efi-
ciència energètica i aconse-
gueix l’estalvi en substituir el 
gas propà per la biomassa, 
que es generarà amb 
aquesta poda, 
provinent dels 
residus que 
o b t e n e n 
dels arbres, 
dels parcs 
i jardins 
de Lleida, 
així com 
d’empreses 
i particulars 
de la comarca 
i l’Aragó, que as-
cendeix a un centenar 
de tones l’any. Aquesta trans-
formació ha estat possible 
gràcies al format de district 
heating (xarxa de calor), que 
amb una producció centralit-
zada facilita el manteniment i 
les quatre subestacions. “Ens 
permet assolir un estalvi ener-
gètic considerable, 186 tones 
de CO2

 l’any, i una millora me-
diambiental amb un procés 
sostenible en el qual reapro-
fitem els residus provinents 
de la poda de parcs i jardins 
que, a la vegada, ens ajuda a 
reduir la factura energètica”, 
ha explicat el director exe-
cutiu de la Fundació Aspros, 
Enric Herrera. Aquesta trans-
formació energètica compleix 
el que es denomina “balanç 
neutre”. Els combustibles fòs-
sils, la qual cosa es denomina 
gas propà, en la combustió 
generen CO2 que provoca 
l’escalfament de la Terra. En 
canvi, si es fa servir biomas-
sa, aquesta energia en la seva 
combustió també genera 
CO2, però aquesta quantitat 
es compensa amb el CO2 que 
absorbeixen les plantes per 
al seu creixement, per tant, 

no provoca escalfament de la 
Terra.
Amb aquest projecte, l’enti-
tat també s’estalviarà els gai-

rebé 10.000 euros anu-
als que li costava 

haver de portar 
a destruir les 

100 tones de 
poda que 
es genera-
va a través 
del Centre 
Especial de 

Treball Parcs 
i Jardins, ja 

que l’entitat 
s’encarrega de les 

tasques de manteni-
ment i construcció de parcs i 
jardins de Lleida. 
Unes 150 persones del centre 
ja es beneficien de la calefac-
ció i l’aigua calenta, que a tra-
vés d’un control remot s’ajus-
ta a la potència necessària, 
implantant un model d’efici-
ència energètica i mediambi-
ental. Per exemple, un dels 
usos que ens van ensenyar 
durant la visita que van ofe-
rir els responsables d’Aspros 
amb una visita guiada van ser 
les hidroteràpies, destinades 
a estimular els sentits dels 
usuaris.

Projecte finançat per Veolia 
Serveis Catalunya
El projecte, que ha tingut un 
cost de 192.000 euros, ha 
estat finançat per l’empresa 
Veolia Serveis Catalunya. Du-
rant deu anys, part d’aquest 
estalvi es destinarà a pagar el 

cost de la instal·lació, ja que 
a banda de finançar el pro-
jecte, Veolia s’encarregarà 
també de supervisar el funci-
onament correcte d’aquesta 
instal·lació pionera. “Aquest 
projecte representa una gran 
oportunitat per implantar un 
model d’eficiència energètica 
i mediambiental, que valorit-
za residus de poda i garanteix 
l’estalvi.”, ha explicat el di-
rector de la Divisió d’Edificis 
de Veolia Serveis Catalunya, 
Francesc Estrada.
D’altra banda, també hi ha 
col·laborat una tercera em-

presa, la jove enginyeria EG3, 
que s’ha encarregat des de 
l’auditoria energètica fins al fi-
nançament de la inversió. “La 
nostra feina ha estat realitzar 
el projecte i el disseny per 
aconseguir el màxim d’estalvi 
possible i, a la vegada, inte-
grar la instal·lació a l’entorn”, 
ha explicat el responsable 
d’EG3, Joan Guàrdia.

Aspros atén 426 persones 
amb discapacitat
La Fundació Aspros, que es 
va constituir l’any 1962 com a 
associació i el gener de 2005 

va passar a ser Fundació, atén 
426 persones amb discapa-
citat. Majoritàriament són 
persones amb discapacitat 
intel·lectual severa, mitjana, 
lleugera o límit, d’etiologies 
diverses: síndrome de Down, 
encefalopaties, trastorns me-
tabòlics, incompatibilitats RH, 
entre d’altres. També altres 
discapacitats físiques amb 
afectacions motrius greus, 
com sensorials i malalts men-
tals crònics. Al mateix temps, 
l’entitat compta amb un total 
de 373 professionals en plan-
tilla, de diferents perfils (psi-
quiatres, psicòlegs, dietistes, 
assistents socials, pedagogs, 
infermers, logopedes, fisiote-
rapeutes, monitors, així com 
un equip mèdic multidiscipli-
nar). 
L’entitat aposta per millorar la 

Aspros 
estalviarà 

51.000 euros 
l’any en 
energia

Distribuir 
l’energia a través 
d’uns conductes per 
tot el complex

Beneficiar-se de 
l’aigua calenta



Imatges del procediment 
que se segueix per con-
vertir els residus vegetals 
en biomassa i aconseguir 
estalviar un 80% en cale-
facció i aigua calenta.
Foto: Ares Valdés
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qualitat de vida de les perso-
nes amb discapacitat i la de 
les seves famílies. L’objectiu 
de la Fundació és difondre i 
ampliar actuacions dirigides 
a la construcció d’una socie-
tat de progrés basada en la 
igualtat d’oportunitats i en 
la promoció social individual. 
Per aquest motiu, la seva tas-
ca en pro de la discapacitat 
intel·lectual ha estat ampliada 
en el decurs d’aquests anys a 
altres discapacitats com són: 

la discapacitat física, sensorial 
i malalties mental, orgànica, 
entre d’altres. 

Aspros elabora pitets 
i davantals a partir de 

cartells per l’Aplec
Cada any, l’Aplec col·labora amb una entitat sense anim de lucre i 

per aquesta XXXVI edició l’escollida ha estat la Fundació Aspros, que 
comptarà els dies 29, 30 i 31 de maig amb un estand a la plaça Central. 
En ella es podran trobar tot tipus de productes i objectes elaborats pels 
usuaris d’Aspros, que amb molt d’afecte i esforç, han realitzat. En des-
taquen els creats amb materials reutilitzats, com les fundes de telèfon 
mòbil, de tauleta electrònica, les motxilles, els pitets i els davantals, 
tots tells teixits a partir dels cartells que l’Ajuntament els ha cedit, 

com els que onejaven no fa gaire de la Festa Major o de la Feria de 
Abril. Tots ells incorporen algun element lleidatà, ja sigui un cara-

gol o la Seu Vella. A partir d’olis que diferents empreses els hi 
han cedit, els usuaris d’Aspros també han creat sabons, tots 
ells en forma de caragols i de totes les mides. En l’estand 

també hi podrem trobar punts de llibres amb el seu 
respectiu caragol. Tots ells són productes que han 

estat pensats i fets expressament perquè 
aquest Aplec sigui únic i

irrepetible.

www.eduardbaches.cat
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7x7
d’interès

Eficiència 
equivalent 
a l’estalvi
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Un estudi de 
l’espai, així com la 
correcta col·locació 
de la maquinaria 
de refrigeració, 
permet tenir un 
major rendiment 

 ÒSCAR
BUETAS

 LLEIDA
www.7accents.cat

L’eficiència en el comerç és 
fonamental, ja que res pot fa-
llar per tal que el client sigui 
el gran beneficiat, alhora que 
s’aconsegueix un estalvi im-
portant. Però per aconseguir 
això són necessàries moltes 
hores d’estudi de l’espai i tot 
allò que l’envolta. De fet, co-
nèixer en profunditat el lloc 
on es poden distribuir els ele-
ments, la funcionalitat de la 
maquinària emprada o com 
optimitzar els processos de 
treball és bàsic, ja que això 
es tradueix en una millora del 
servei i en un estalvi energètic 
i també econòmic.
El sector de la refrigeració ha 
vist una evolució considerable 
de la seva implicació, tant en 
la indústria com en el comerç.  
Tenint en compte que el cli-
ent ha de ser el gran benefi-
ciat, els serveis integrals han 
suposat una revolució per als 
empresaris, conscients que 
qualsevol mesura d’estalvi 
i d’efectivitat és bàsica per 
al seu negoci. “L’eficiència 
energètica a l’hora de distri-
buir els diferents elements és 
molt important. Per exemple, 
una màquina en un lloc adi-
ent pot tenir entre un 15% o 
20% menys de consum, a més 
d’allargar la vida fins al doble i 
evitar incidències”, exposa el 
responsable de l’àrea comer-
cial de l’empresa lleidatana 
Juan Coll, Julio Ollé. Fins i tot 
saber el nombre de treballa-
dors, sense perdre de vista 
l’activitat que es realitza, és 
important. Per això, un bon 
assessorament és bàsic. Així 
doncs, vendre màquines re-
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La Cambra de Comerç de Lleida dóna suport a l’empresa

Carrer de l’Anselm Clavé, 2 - 25007 Lleida  ·  973 23 61 61  ·  www.cambralleida.org

L’eficiència 
energètica 

permet 
estalviar fins 

a un 20%

frigerants industrials va molt 
més enllà, prenent una altra 
dimensió que busca optimit-
zar els recursos i trobar les mi-
llors solucions als problemes. 
“Cal pensar que si un profes-
sional està a sobre de la teva 
maquinària, aquesta dura més 
temps i sorgeixen menys im-
previstos”, expressa.

Evolució tecnològica
Les noves tecnologies han 
permès que la informació es-
tigui a l’abast de tothom, de 
manera que els clients s’han 
tornat més exigents. Curiosa-
ment, la crisi ha propiciat que 
els fabricants, distribuïdors i 
empreses que giren al voltant 
de la refrigeració s’hagin ha-
gut d’adaptar als nous temps. 
“Els clients volen obtenir més 
invertint menys diners, i ens 
exigeixen que ens adaptem a 
la nova realitat social”, apunta 
Julio Ollé.
Un bon exemple d’aquesta 
adaptació als nous temps, 
on l’exigència és molt alta 
per part d’un client que bus-
ca un assessorament des de 
molt abans d’obrir les portes 
del seu negoci, és l’empresa 
lleidatana Juan Coll, dedi-
cada a l’assessoria, venda, 
instal·lació i manteniment de 
maquinària i mobiliari per a 
la climatització i refrigeració 
d’hostaleria i comerç, a més 
de realitzar instal·lacions com-
pletes. Els seus seixanta anys 

d’experiència li han permès 
consolidar-se com una em-
presa potent en el territori es-
tatal. A més, amb el pas dels 
anys, el seu creixement s’ha 
vinculat al client, que busca 
una celeritat en els serveis, 
alhora que una proximitat per 
tal de resoldre qualsevol im-
previst.
D’altra banda, s’ha de dir que 
la refrigeració està present a 
gairebé tots els sectors, i les 
noves tecnologies aplicades 
també han suposat una revo-
lució. Això també ha obligat 
que es produeixi un procés de 
formació i actualització conti-
nu per adaptar-nos al mercat 
que hi ha”, apunta Julio Ollé.
En un altre capítol, també re-
volucionari, cal dir que l’evo-
lució ha estat en paral·lel amb 
la conscienciació pel medi 
ambient. De fet, els gasos re-
frigerants són altament conta-
minants per la capa d’ozó. Per 
aquesta raó, la normativa es-
panyola i europea estan llui-
tant perquè les instal·lacions 
frigorífiques siguin més se-
gures i que els gasos conta-
minants vagin desapareixent 
del mercat. “Amb això s’està 
aconseguint seleccionar la 
competència amb la qual ens 
podem trobar”, conclou.
En definitiva, es pot afirmar 
que convertir-se en una em-
presa multidisciplinar, oferint 
un servei integral, que està al 
costat del client d’ençà que 
aquest busca el seu comerç 
fins molt després de l’aper-
tura, la qual cosa implica dis-
seny, instal·lació, postvenda i 
manteniment, és vital.

El directiu Julio 
Ollé exposa quina 
són les virtuts de 
l’empresa Juan 
Coll. Fotos: Dani 
Martínez
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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
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El Flor de Vimbodí 
Pardinyes va centrar 
moltes mirades, ja que 
aquesta temporada ha 
tingut a un jugador de 
luxe a les seves files, 
Berni Tamames, qui 
ha recuperat les velles 
sensacions sota les
ordres de Joan 
Albert Quadrat

Un jugador mai 
deixa de ser-ho
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La teoria diu que un esportis-
ta mai deixa de ser-ho. Això 
ha estat una realitat aquesta 
temporada 2014-2015 en el 
Flor de Vimbodí Pardinyes, 

Berni Tamames

Tornar a jugar al Barris 
Nord ha estat molt es-
pecial pel Berni Tama-
mes, qui a més ha com-
partit sabarreta amb el 
seu fill, que juga a les 
categoríes base del CB 
Pardinyes. Fotos: Carlos 
Bonfill / B. T. / Ò. B.

Molts són els records que perduren en la memòria de Berni 
Tamames i la seva experiència ha estat molt important.
Fotos: Jordi Giné / B. T.

de Lliga EBA, ja que Joan Al-
bert Quadrat ha comptat amb 
un jugador de luxe, el veterà 
Berni Tamames. Era el juny de 
2007 quan es retirava i la seva 
samarreta es penjava al pave-
lló Barris Nord, i vuit tempo-
rades després tornava a jugar. 
Ha estat una campanya de 
bons records que se sumen 
als 293 partits a l’ACB i als 
més de 80 en les competici-
ons de la Federación Españo-
la de Baloncesto, uns registres 
espectaculars a grans equips 
com el FC Barcelona, Festina 
Andorra, CB Gran Canaria, 
Caja San Fernando, Caprabo 
Lleida i Plus Pujol Lleida. “En 

moltes ocasions penso que 
vaig ser un privilegiat”, indica 
l’esportista experimentat.
Quan es va tancar per últim 
cop la porta del vestidor, se 
li va obrir un món diferent. 
Tamames és actualment guàr-
dia urbà, però el “cuquet” 
del bàsquet mai desapareix. 
Això, juntament amb les ga-
nes de seguir fent esport amb 
41 anys i que el seu fill Joan 
està en un dels equips del CB 
Pardinyes, va facilitar les co-
ses del seu retorn. De fet, els 
partits amb amics i coneguts 
havien deixat de tenir un al-
licient, però “en cap moment 
em va passar pel cap tornar a 
la competició”.
Precisament, el president del 
club, el Jordi Mauri, el va ani-
mar a entrenar amb l’equip, 
que llavors estava buscant un 
pivot. “Quan em deia de tor-
nar a jugar, treia pilotes fora, 
perquè no sabia quin era el 
meu estat físic, ni si estaria al 
nivell d’EBA. Em vaig trobar 
bé físicament i se’m va des-
pertar la vena competitiva en 
veure que podia aportar la 
meva experiència sense de-
sentonar”. Així, les converses 
amb l’entrenador es van anar 
produint fins que el seu fixat-
ge va ser una realitat. Malgrat 
tot, Tamames li treu importàn-
cia a la seva incorporació. “Va 
tenir una repercussió que en 
un primer moment em va sor-
prendre, però també és com-
prensible perquè la categoria 
EBA té un important nivell en 



DIVENDRES 22 de MAIG DE 201526

l’àmbit nacional. Jo no li dono 
importància”, reflexiona.
Per tant, va ser una bona for-
ma de “matar al cuquet i es-
tar en forma, a més de viure 
el bàsquet d’una manera dife-
rent, sense aquella exigència 
que tenia en la meva etapa 
anterior, tot i que hi havia un 
gran compromís”. Tot perquè 
“són molts anys fent esport. 
Et sents esportista retirat tot 
i tenir una altra feina, perquè 
l’esport et deixa marcat”.

Una vida diferent
Moltes persones pensen que 
els exesportistes d’elit poden 
viure del que han guanyat du-
rant la seva carrera esportiva. 
Però en la majoria de casos, 
això és un mite. “Jugar és més 
dur del que la gent es pensa, 
perquè hi ha molt sacrifici. 
Deixes de fer coses típiques 
de la joventut i la família si 
jugues lluny de casa”, sense 
oblidar el fet de compaginar 
l’esport amb els estudis.
Però amb la retirada “t’has 
de posar les piles. Pocs 
dels jugadors 
s’han pogut 
retirar per 
sempre. 
Ens hem 
p o g u t 
g u a -
nyar bé 
la vida, 
p o t -
ser mi-
llor que la 
mitjana de 
la gent, però 
les despeses 
t’obliguen 
a estar 
en el 

El Flor de Vimbodí 
Pardinyes, orgullós 

amb els deures ben fet
El Flor de Vimbodí Pardinyes va assolir la salvació de la Lliga EBA 

quan encara quedaven diverses jornades per disputar-se. Per aquesta 
raó, “s’ha de posar molt bona nota a aquesta temporada, perquè sem-
pre hem jugat al límit”, manifesta l’entrenador Joan Albert Quadrat. En 
aquest sentit, el tècnic destaca que els seus jugadors han estat capaços 
de millorar els registres que tenien en temporades anteriors i que altres 
efectius han augmentat els seus minuts durant els partits. A més, el tèc-

nic també destaca el paper que està portant a terme el club, comp-
tant amb jugadors de la pedrera i de Lleida, encara que demana un 
compromís encara major pel que fa als entrenaments de cara a la 
propera campanya. Pel que fa a Berni Tamames, Quadrat indica 
que ha estat un exemple de compromís, disciplina i implicació 

per la resta de jugadors, “ja que és un exemple de com 
ha de ser un jugador professional i veterà”. També el 
president del CB Pardinyes, Jordi Mauri, té paraules 

d’agraïment cap a Tamames, “ja que ha estat 
una peça clau, tant en els partits com per 

la plantilla. Hem de parlar de la 
seva continuïtat”.

món laboral”, comenta.
Així, es produeix una realitat 
diferent a la qual fins llavors 
estaven acostumades. “És 
dur assimilar aquest canvi, 
però no et queda una altra 
opció. Quan un jugador es 
retira té cert desavantatge 
respecte a la gent que ha fet 
la seva progressió i formació. 
Amb 35 anys ets com un ju-
bilat que no serveix per a la 
seva feina, la qual cosa obliga 
a fer un canvi de mentalitat”, 
apunta.

Retrobament de sensacions
Sempre hi ha un moment de 
trobar-se amb sensacions 
perdudes. Això es va produir 

en el seu primer enfron-
tament amb el Flor 

de Vimbodí Pardi-
nyes, a la pista 
del CB Castell-
defels. Havia 
passat molt 
temps des de 
l’últim enfron-

tament, però 
les ruti-

nes eren similars: “Em va sor-
prendre que no estava ner-
viós. La clau d’aquesta nova 
aventura és que estic jugant 
per gaudir”. Però els nervis 
van arribar en el seu primer 
partit oficial al Barris Nord, 
per tots els grans records, 
malgrat que les sensacions 
eren diferents. Casualment, 
Tamames va debutar amb el 
CB Cornellà a la Lliga EBA 
fa vint temporades, en una 
campanya que va ser desig-
nat com a millor jugador de la 
competició per la Federació 
Catalana de Bàsquet.
“La competició ha evolucio-

nat molt. La Federació ha in-
clòs més categories. Abans, 
l’EBA era l’últim esglaó que 
et quedava per pujar a l’ACB, 
ideal per promocionar els ju-
gadors amb més projecció. 
Era com la LEB Or actual, però 
no es pot comparar”, explica 
Berni Tamames. A més, critica 
que actualment hi hagi tan-
tes lligues, ja que “el mercat 
no dóna per fer tants equips 
sostenibles. Seria millor fer 
una lliga ben feta. A més, el 
fet de guanyar l’ascens i no 
poder-ho materialitzar per te-
mes econòmics, com el Ford 
Burgos, és preocupant”. Tam-

Molt ha plogut 
d’ençà que 

jugués al Gran 
Canaria fins 

ara dirigint al 
CB Torrefarre-
ra. Fotos: B. T.

“Amb 35 anys 
ets com un 

jubilat i has de 
fer un canvi 

de mentalitat”



“Estic motivat 
i amb ganes 
de tornar a 
donar un 

cop de mà”
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bé apunta que els requisits 
per pujar a l’ACB són “gai-
rebé infranquejables”. Però 
alerta que “en moltes ocasi-
ons les federacions busquen 
el seu benefici, perquè 
si hi ha més equips, 
significa que hi 
ha més ingres-
sos. Els cànons 
tampoc s’han 
ficat al dia i 
això s’està 
pagant car, 
perquè no aju-
den gaire”.
Sens dubte, 
pels jugadors 
més joves del Par-
dinyes tenir al costat un 
jugador de la talla de Berni 
Tamames va ser molt impor-
tant. Sense cap tipus de dis-
tinció ni privilegi, el lleidatà va 
ser un integrant més, però “la 
meva experiència els podia 
servir de referent i la falta de 
físic la suplia amb aquesta. Hi 
havia una estructura feta i no 
volia trencar res, només volia 

ajudar el màxim possible, per-
què tots érem importants”. I 
sempre respectant el paper 
del Joan Albert Quadrat com 
a entrenador i de la resta del 

cos tècnic, “ja que no 
volia agafar cap 

paper que no 
em pertocava”. 
Així doncs, tot 
el que ha en-
voltat aques-
ta la tempora-
da 2014-2015 
ha fet que per 

Tamames sigui 
una campanya 

per recordar en 
un club “familiar”, 

on l’entrega dels inte-
grants amb les formacions de 
les categories base és total.
A més, actualment Tamames 
també és entrenador del sè-
nior B del CB Torrefarrera. 
“Com a entrenador et vols 
formar. Viure a la vegada les 
dues vessants del bàsquet ha 
estat una experiència molt 
bona i enriquidora. El que 

em deia l’entrenador ho po-
dia aplicar al meu equip i jo 
li podia comentar coses. Mai 
es deixa d’aprendre coses, 
perquè el bàsquet ha canvi-
at molt d’ençà que jo juga-
va”, encara que la mentalitat 
de sacrifici, treball i humilitat 
sempre ha d’estar present.

Un repassada al bàsquet
Berni Tamames és un referent 
del bàsquet lleidatà. Això li 
dóna dret a parlar del bàs-
quet ilerdenc i del seu prin-
cipal referent, l’Actel Força 
Lleida. Els homes de Prado 
van arribar a les semifinals del 
play-off d’ascens a l’ACB amb 
un dels pressupostos més bai-
xos de la competició, “i això 
té molt de mèrit”, admet.
Gràcies als resultats aconse-
guits, l’afició s’ha reengan-
xat a aquest esport i el Barris 
Nord presentava un aspecte 
increïble cada jornada dispu-
tada. Una altra clau, vist des 
de fora, ha estat la química 
que hi havia entre els homes 

de Prado. “Han transmès la 
química que hi havia entre els 
jugadors i la seva implicació. 
Sense això és impossible que 
un equip faci una bona tem-
porada”, apunta.
Tot i així, Tamames es mostra 
realista en dir que “pel Força 
Lleida jugar a la LEB Or és 
la situació ideal, no aspirar a 
més. Els cànons i els requisits 
per estar a l’ACB són molt 
elevats i la situació actual no 
és per gastar-se més de 6 
milions d’euros”, sentencia. 
Però si finalment es decidís 
per pujar, “s’ha de tenir una 
base sòlida. Ara s’està tornant 
a una filosofia que deixa de 

Tamames té una 
dilatada carrera 
com a profes-
sional i encara 
disputa algun 
partit amb ex-
companys.
Fotos: B. T.

banda els resultats tenint en 
compte que la base ha de ser-
vir com a formació dels joves. 
Han tornat al camí bo i la xar-
xa de vinculació amb equips 
de la província és vital. S’ha 
d’implicar a la societat en el 
projecte del club i la inversa, 
perquè s’han de transmetre 
valors com esforç i treball”.
Precisament, ell va viure 
l’època daurada del Lleida 
Basquet, però també quan 
el club va perdre el nord per 
una filosofia basada en els re-
sultats i els èxits. “No et pots 
creure més del que ets i has 
de tenir els peus a terra i ser 
realista. En aquella època es 
va pecar d’eufòria i no es va 
saber gestionar l’èxit, per-
dent la referència d’on vení-
em i qui érem, perdent tot 
molt fàcilment”. En definitiva, 
i tenint-ho en compte tot, “la 
ciutat ha de respondre si pot 
assumir tornar a l’ACB”.
Finalment, després de fer una 
repassada pel passat i el pres-
sent de Berni Tamames i del 
seu voltant, cal plantejar-se 
quin serà el seu futur de cara 
a la propera temporada. “No 
sé què succeirà, però també 
dependrà del que el CB Par-
dinyes necessiti. 
Estaré a l’expectativa i dispo-
sició. La meva situació la mar-
ca el físic, perquè jo estic mo-
tivat i amb ganes de tornar a 
donar un cop de mà, perquè 
estar actiu i amb les sensaci-
ons de jugador és el que em 
motiva”.

“Pel Força 
Lleida jugar 
a la LEB Or 

és la situació 
ideal”

C/Sant Hilari, 38 . 25008 Lleida
(al costat Comissaria Mossos d’Esquadra)

www.locaragol.cat . locaragolrestaurant@gmail.com

reserves: 973 22 54 04 
restaurant
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la dansa

La festa 
de Moros 
i Cristians
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la batalla

els presoners

la comtessa
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els camells



la teva
opinió és

important

Totes, absolutament 
totes, som Lleida!
Ens trobem immerses en una 
munió de discursos electorals 
sobre com es dibuixa la re-
alitat futura lleidatana, però 
poc es parla de la població 
que viu, treballa, transforma, 
enriqueix, gaudeix i pateix el 
municipi. Actualment la ciu-
tat té una població, segons el 
padró, de 139.176 habitants, 
dels quals 28.086 tenen nacio-
nalitat estrangera, gairebé un 
21% del veïnat lleidatà a qui 
no es permetrà opinar i de-
cidir electoralment. A més hi 
hem de sumar aquelles perso-
nes que viuen a Lleida i se’ls 
nega el dret a empadronar-se 
i aquelles que hi passen tem-
porades: estudiants, funciona-
ris de l’administració pública o 

recol·lectors de fruita que te-
nen la residència en una altra 
població però desenvolupen 
la seva activitat econòmica, 
d’estudis o de vida a la nostra 
ciutat. Les administracions en 
general, i l’ajuntament en con-
cret, fan ulls clucs a la realitat 
de la població immigrada, i 
en lloc d’aprofitar la diversi-
tat i l’augment de la població 
com una oportunitat de fu-
tur millor, generen polítiques 
d’expulsió, de marginació, 
criminalització i d’assetjament 
contra grups econòmicament 
empobrits.
La població de Lleida ha estat, 
al llarg de la història, multicul-
tural i socialment diversa. En 
les últimes dècades ho és molt 
més i aquesta enorme riquesa 
multicultural i ètnica és la nos-
tra aposta de futur, la proce-
dència de les persones no pot 
ser un escull per a l’exercici de 
drets i l’assumpció de respon-
sabilitats, com la codecisió i la 
participació en democràcia, 
en les relacions econòmiques 
i en la intervenció institucio-

nal en les decisions de ciutat. 
Per aquest motiu cal dotar 
de drets i garanties a tota la 
ciutadania lleidatana sense 
excepcions; començant per 
garantir l’empadronament i 
suport institucional a la regu-
larització de les persones sen-
se permís de residència que 
acreditin l’arrelament efectiu 
a Lleida. Hem de dotar-nos 
d’eines perquè tothom pugui 
participar en consultes popu-
lars sobre qualsevol tema que 
afecti la vida pública.
Per aquest motiu, des de la 
Crida volem incloure el fet 
migratori en la ciutadania de 
ple dret, i proposem: Generar 
plans d’acollida i de gestió de 
recursos comunitaris, una po-
lítica informativa, formativa i 
cultural sobre els recursos de 
la població als quals pot acce-
dir . Realitzar polítiques socials 
universals i transversals, sense 
parcel·lar les reivindicacions 
d’habitatge, salut, educació, 
etc. per al col·lectiu immigrat, 
recursos bàsics i drets de tota 
la ciutadania. De la mateixa 

manera, cal augmentar els re-
cursos comunitaris en propor-
ció al nombre real d’habitants. 
Transparència en l’adjudicació 
d’ajuts per defugir els rumors 
i la xenofòbia.
Distribuir la població escolar 
per evitar la concentració de 
grups ètnics i immigrants en 
determinades escoles, així 
com incorporar les persones 
immigrades a una formació 
conjunta amb la resta de la so-
cietat. Assegurar la igualtat en 
els drets salarials i laborals en 
els casos de subcontractació 
i privatització. L’Ajuntament 
de Lleida no tan sols no ha de 
col·laborar amb campanyes 
agrícoles de contractació en 
origen, sinó que ha de supri-
mir aquesta pràctica de tràfic 
de persones i fomentar l’ocu-
pació de les persones empa-
dronades a la ciutat.
Denunciar els discursos i prac-
tiques xenòfobes, tant per 
part de les administracions 
com de les entitats privades, 
les associacions i els partits 
polítics. Fer un front comú per 

expulsar les organitzacions 
polítiques xenòfobes de les 
institucions i de la vida públi-
ca que garanteixi la cohesió 
social en el futur. Lluitar per 
la cohesió social als barris, 
cal eliminar els espais públics 
gentrificadors, com passa 
amb l’urbanisme al centre 
històric; cal revertir la situació 
amb un urbanisme adaptat a 
les necessitats de les perso-
nes.
Lluitem per una Lleida cultu-
ralment diversa i socialment 
justa, volem pluralitat ètnica 
als carrers i als barris, i exigim 
unitat i igualtat en la distribu-
ció de la riquesa, l’accés als 
serveis i la universalitat del 
dret a la participació en els 
afers públics. Volem construir 
un nou model de ciutat on to-
tes les persones hi tinguin ca-
buda i on puguin prendre par-
tit com a ciutadans ciutadanes 
de ple dret.

ÖZGÜR GÜNES ÖZTÜRK
I ARIADNA NIETO

CRIDA PER LLEIDA

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Setciències
No cal ser cap setciències per 
reconèixer què genera il·lusió i 
què no. Les eleccions espanyo-
les, amb la irrupció de Podemos 
i Ciutadans, han adquirit un plus 
d’interès que, de retruc, s’ha tras-
lladat als votants. Hom vol votar, 
per canviar l’ordre establert des 
de l’extinció del franquisme o per 
mantenir-lo, tant se val, però els 
comicis han recuperat la seva es-
sència, que passa per esdevenir la 
gran festa de la democràcia. A Ca-
talunya vivim una situació similar. 
El procés sobiranista ha reobert 
un debat que de ben segur treurà 
la gent al carrer a votar massiva-
ment a favor o en contra del canvi 
d’estatus de la nostra nació. Tant 
se val, no tinc cap dubte que serà 
una festa, la festa de la democrà-
cia. Un esquema mimètic es repe-
teix en el cas de les eleccions que 

atenyen aquest cap de setmana. 
A Barcelona mateix, Ada Colau 
s’ha personificat com un revulsiu 
per al canvi que ha fet miques 
totes les enquestes, la qual cosa 
durà a les urnes tant els partida-
ris d’aires nous com els favorables 
a l’immobilisme. En definitiva, 
il·lusió, d’una banda o de l’altra, 
però il·lusió, un factor que, malau-
radament, no ha patit cap rèplica 
a la província de Lleida, particu-
larment a la capital del Segrià. I 
és que no cal ser cap setciències 
per preveure que tornarem a pro-
tagonitzar la minsa participació 
de quatre anys enrere, una de les 
més pírriques de Catalunya. Ni un 
sol indici d’il·lusió entre els lleida-
tans... M’explico. Mentre el Comú 
ha estat incapaç de vehicular una 
proposta comuna, la CUP s’ha re-
convertit en la Crida descol·locant 

un cop més els seus votants. D’al-
tra banda, la campanya electoral 
de Ciutadans ha brillat per la seva 
absència. Pel que fa a les esquer-
res clàssiques, l’efecte Baches 
s’ha desinflat a la mateixa veloci-
tat que alguns membres d’ERC 
propinaven doloroses ganiveta-
des per l’esquena al seu candi-
dat amb l’objectiu de debilitar la 
candidatura de Vega fins a l’últim 
moment. Tanmateix, els tres grans 
tampoc no han provocat cap ras-
tre de trempera entre l’electorat. 
De fet, el PP ha apartat Vilella del 
lideratge, després de quatre anys 
d’incansable treball, per recuperar 
el vot de sempre amb l’omnipre-
sent Dolo i CiU ha optat per un 
candidat altament qualificat però 
totalment desconegut el nom del 
qual recorda perillosament al d’un 
histriònic personatge ponentí amb 

màscara d’Spiderman. Finalment, 
Àngel Ros, un dels millors produc-
tes electorals creats per al gaudi 
de la dreta, mantindrà la seva po-
sició hegemònica a la Paeria tot i 
la data de caducitat que atresora 
qualsevol producte per tal de no 
resultar indigest als seus consu-
midors. Justament ell ha fet seu 
aquest discurs de la por que tant 
hem escoltat al llarg dels darrers 
mesos, una retòrica que habitual-
ment s’articula amb la sentència 
“No és el moment de fer experi-
ments”. No cal ser cap setciències 
per intuir que som afortunats que 
persones com Alexander Fleming 
no opinessin el mateix que Ros. 
I això us ho diu algú que no és 
cap setciències però que sap de 
manera fefaent que la il·lusió no 
és cap experiment, sinó un senti-
ment. Com la desil·lusió.
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la teva 
opinió és 

important

Entra amb nosaltres 
a la Paeria

Estos días estamos inmersos en 
una vorágine que culminará el 
domingo 24 de Mayo  y apenas 
he tenido tiempo para escribir, 
por ello permitidme compartir 
con vosotros y vosotras la im-
portancia de utilizar el derecho 
a voto en estas Elecciones Mu-
nicipales. Hoy os pido que re-
flexionéis sobre a quién le otor-
garéis el voto este domingo.
Estas son unas elecciones en las 
que por primera vez una Agru-
pación de Electores ha conse-
guido 2.100 avales de vecinos, 
con derecho a voto, de Lleida. 
Estas son unas elecciones que 
servirán para comprobar el gra-
do de masoquismo de esta ciu-
dad y sus ciudadanos hacia sus 
políticos, y sus políticas. Hacia 
las visitas de Antifraude y Anti-
corrupción, hacia el mirar a otro 
lado de la mal llamada oposi-
ción.
El estudio de la situación eco-
nómica y financiera de la Paeria 
de Lleida deja a una institución 
a merced de la Deudocracia; 
una institución con 750 años de 
antigüedad, con multitud de 
brillantes Paers y diversos caci-
ques; una institución al borde 
del abismo económico, genera-
do por los que hoy se erigen en 
sus salvadores.
Durante estos últimos meses 
ha brotado de las calles, de las 
plazas, una opción política di-
ferente a los partidos políticos. 
Dentro de nuestras modestas 
posibilidades hemos suplan-
tado la tarea encargada legí-
timamente a la oposición del 
consistorio. Hemos intentado, 
incluso, la quimera de aglutinar 
a las fuerzas de izquierda en una 
única lista electoral que desban-
que al Partit del Socialistes de 
Catalunya del PODER en Lleida
Hemos hablado de radares, de 
presupuestos, de deuda, de la 

Caixa, de los Autobusos, de los 
Barrufets, de la limpieza, de em-
presas “amigas” y de enchufes. 
Pero sobre todo hemos habla-
do con vosotras y vosotros: los y 
las lleidatanes. Hemos pulsado  
en multitud de ocasiones la opi-
nión de la calle, de sus comer-
ciantes, de sus visitantes, y sólo 
durante estos últimos 15 días 
hemos vuelto a salir a la calle y 
a las plazas, pero a pediros que 
votéis. NO puede volver a ga-
nar la abstención. Nosotros os 
explicamos nuestra alternativa, 
con ilusión, de tu a tú, sin inva-
dir ni ensuciar espacios de to-
dos. Sin enviarte basura electo-
ral que daña peligrosamente el 
medio ambiente. Hemos enga-
lanado la ciudad. Pese a quien 
le pese: hemos hecho campaña 
electoral.
Hemos redactado un plan de 
choque y un programa electo-
ral, junto a un exigente código 
ético y un marco organizativo 
que dotará de sentido a todas y 
cada una de nuestras propues-
tas, que no promesas, porque 
en esto también hemos sido 
austeros. NO hemos prome-
tido NADA que no podamos 
HACER. Nos propusimos tirar 
adelante el proyecto si alcan-
zábamos los 2000 adheridos, y 
llevamos 2200. Nos propusimos 
hacer una primarias abiertas, y 
conseguimos 576 participan-
tes. Nos obligaron a presentar 
1.500 avales y nos convalidaron 
2.100.
No hacemos promesas, hace-
mos propuestas. Trabajamos 
en común para que eso que los 
griegos llamaron democracia, 
pueda volver a sus raíces, al de-
mos. Nada de todo esto estaría 
pasando, si un puñado de co-
razones ávidos de paz y justicia 
social no se hubieran imaginado 
otra Ilerda. Nada es ya igual.
Nuestra papeleta estará el 
próximo domingo en todos los 
colegios y espacios electorales 
de la ciudad, mostrará orgullo-

sa el Arbolito del Comú: la flor 
de lis de Lleida sobre un fondo 
burdeos. Un burdeos que ha 
inundado las nuestras farolas y 
vuestros árboles. Nuestra pa-
peleta tiene 27+3 nombres, de 
hombres y mujeres que tengo 
el orgullo de encabezar.
Ahora, sólo nos falta vuestro 
voto. Vuestro voto para conse-
guir una verdadera democracia, 
un mejor gobierno municipal, 
una auténtica participación 
en los asuntos de ciudad, una 
transparencia radical en la ges-
tión. Vuestro Voto servirá para 
crear una ciudad en la que se 
antepondrán, SIEMPRE, las per-
sonas a los egos, las necesida-
des a las obras innecesarias, la 
humildad al caciquismo.
Debemos pasar de la indig-
nación a la acción; debemos 
empoderarnos para alcanzar y 
cambiar el poder que nos opri-
me. Os pido una reflexión so-
bre qué significamos. Para mi, 
el Comú SON las personas que  
anteponen los intereses de esta 
ciudad a sus intereses persona-
les. Somos PERSONAS como 
tú, que sueñan, que se han in-
dignado, que se han organiza-
do. Per-so-nas.
Porque Tots Som Comú. Por-
que necesitamos una oposi-
ción beligerante en el salón de 
plenos; porque sin vosotros 
nada de esto hubiera pasado, 
porque sin vosotras ningun@ 
de nosotr@s estaríamos aquí, 
porque también has soñado 
una ciudad mejor, porque sabes 
que desde el municipalismo po-
demos comenzar a cambiarlo 
todo, porque estás harto, estás 
harta de tanta mentida, de tan-
ta falsedad, de tanta cara en tus 
farolas, de tantos impuestos, de 
tanta rosa y poca humanidad.
SÓLO una frase más, con la 
mano puesta en el corazón, 
VOTA PER TU.

CARLOS GONZÁLEZ
COMÚ DE LLEIDA 

Almacelles diu 
no!!!

Des de Podem Terres de 
Lleida fem pública la Sen-
tència 182/15 de 6 de maig 
que anul·la el projecte de 
reparcel·lació del Polígon 1 
del SUD-6 “Els Olivars”, la 
qual cosa impedeix al consis-
tori inscriure al seu nom una 
extensa superfície de terrenys 
on ja ha dedicat una inversió 
milionària en obres.
L’alcaldia d’Almacelles ha de 
tornar als seus propietaris 
aquests terrenys urbanitzats 
il·legalment, amb els quals 
volia especular, actuació amb 
la qual ha corromput urba-
nísticament la població. Ha 
construït en casa aliena la Llar 
de Jubilats, el Parc Europa, la 
prolongació de la Rambla i la 
plaça de les Llums.
La jutge i l’informe del pèrit 
judicial consideren “econòmi-
cament inviable” el projecte, 
ja que es basava en la cons-
trucció d’habitatges en base 
a preus molt allunyats del 
mercat actual, establint un 
preu per metre quadrat a ull 
sense tenir lligada la despesa 
inicial de la inversió, i pel fet 
de fer assumir les despeses 
de reparcel·lació als propis 
propietaris.
És i era un projecte inne-
cessari, que no sabem que 
pretenia... Beneficiar alguna 
constructora? Aconseguir 
més préstecs bancaris? Tor-
nar favors a promotors pri-
vats?
Els de CiU han sigut uns cob-
diciosos que han arruïnat un 
poble. Hem de rescatar les 
poblacions de les comarques 
de Lleida d’aquesta política 
fosca, tancada i autoritària.
En aquest punt apareix la tan 
sacralitzada constitució es-
panyola, on en el seu article 
9.3 garanteix la interdicció 

de l’arbitrarietat dels poders 
públics. És a dir que l’Ajun-
tament d’Almacelles no pot 
jugar amb els pressupostos 
dels ciutadans, ha de ser di-
ligent i assenyat en les seves 
decisions, fent un bon us de 
l’erari públic. Però ja ho sa-
bem, aquesta casta política 
utilitza la CE segons els con-
vé.
Les decisions del Sr. Ibarz 
haurien d’haver estat impar-
cials i tenint en compte diver-
sos informes econòmics de 
viabilitat per requalificar ter-
renys i construir edificis.
És inadmissible que algú pu-
gui seguir liderant projectes 
polítics quan ell ha creat la 
corrupció. Des de Podem vo-
lem eliminar aquesta manera 
de fer política, la transparèn-
cia dels càrrecs públics és un 
objectiu clar, que es coneguin 
les nostres agendes, que hi 
hagi informació sobre els ac-
tes, possibilitat de participar, 
etc.
No estem davant d’unes 
eleccions qualsevols, en un 
moment qualsevol, estem en 
una crisi sense precedents i 
davant una oportunitat que 
no podem deixar escapar. 
Tenim possibilitats d’incidir. 
No només de treure’n uns 
per posar-ne altres, que per a 
això ja hi havia els partits tra-
dicionals.
Quan els que manen li per-
den el respecte a la gent 
comuna és el moment de 
dir-los: “Heu d’anar-vos-en”. 
És aquesta falta de respecte 
la que va trencar l’acord de 
convivència.

TXELL GENAO
CONSELLERA PODEM
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Televisió de Catalunya i la llengua
Quan el grau de castellanització 
ha estat prou alarmant, han 
proliferat els llibres i articles 
que versen sobre la qües-
tió. Conservar la dignitat 
de l’idioma ha esdevingut 
una tasca àrdua, en una co-
lònia que l’Estat es preocupa 
de tenir ben sotmesa a l’imperi 
mediàtic i administratiu castellà, així com 
al desenvolupament dels colons –consci-
ents o inconscients–. Certament, ni tan 
sols els mateixos professionals del català 
no són impermeables a la plaga d’inter-
ferències de la llengua veïna de l’oest.
Joan Maragall, fa un segle, en l’article 
“La independència de Catalunya”, refle-
xionava sobre la necessitat, més ençà de 
la independència política, de conservar 
la independència cultural respecte de la 
nació castellana. Això pot aplicar-se tam-
bé a la qüestió de la llengua, i implica te-
nir una consciència lingüística exigent, un 
sentit de l’idioma que cada vegada costa 
més de trobar. No tothom és capaç de 
fer aquesta discriminació entre el que és 
català i el que és castellà, de preservar la 
puresa de la llengua. Moltes persones se 
senten còmodes amb el seu híbrid, s’han 
conformat amb la seua llengua corrom-
puda d’anar per casa. I encara hi ha qui 
està interessat en aquesta degradació.

El procés de normalització impulsat els 
anys vuitanta va esbravar-se ja fa temps. 
La campanya, que es proposava dignifi-
car la llengua després de tants anys de 
no poder ser estudiada, va anar esva-
nint-se, dissolent-se, i no ha estat refor-
mulada ni replantejada, per bé que es fa 
evident que l’objectiu de la normalitza-
ció no va ser aconseguit. Se n’ha fet cap 
valoració, de les consecucions i de les 
limitacions d’aquell pla? No han pensat, 
els governs catalans successius, que ca-
lia donar-hi continuïtat tot adaptant-lo a 
noves circumstàncies i noves exigències?
La voluntat d’excel·lència que determi-
nava aquella campanya ha estat substitu-
ïda per la desídia. Especialment greu és 
el paper que fan certs mitjans de comu-
nicació públics, especialment Televisió 
de Catalunya, que ha passat de ser un 
agent de normalització lingüística a ser 
un agent de substitució lingüística. Un 
exemple dels últims dies: TVC tradueix 

el títol anglès d’una pel·lícula com Un fu-
neral de mort, tot fent un joc de paraules 
que no és propi del català però sí del cas-
tellà. És, doncs, un títol castellà, que TVC 
propaga en hora de màxima audiència i 
en els anuncis previs de tota la setmana. 
La Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals ens brinda un altre exemple de la 
connivència amb el castellà en els mitjans 
de comunicació públics, que haurien de 
difondre un model estàndard de llengua, 
mirall modèlic: A propòsit de l’afer Fer-
nández, la CCMA fa circular per Internet 
una notícia de la seua web amb un titular 
que inclou la paraula “xivatada” –això sí, 
posada entre cometes, però com si no 
hi hagués paraules catalanes que signi-
fiquin això. Casos com aquests fan una 
impressió descoratjadora de desídia i de 
manca d’imaginació. Afegim-hi la gran 
quantitat de castellanismes que difonen 
els Telenotícies (hi ha pàgines d’Internet 
on són reportats). Tanmateix, en el docu-
mental d’Alina Moser Són bojos, aquests 
catalans?, quan la noia fa notar a Eugeni 
Sallent, director de TV3, que a la televi-
sió alemanya la llengua és correcta fins i 
tot en les sèries, Sallent afirma que en les 
sèries TVC s’acosta a la realitat però amb 
un català “igualment correcte”, i que en 
els noticiaris són “molt molt molt escru-
polosos i molt pulcres”.

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

Coses de mal pair
La revista de la Societat Ame-
ricana de Microbiologia 
(mbio.asm.org) ha publicat 
un estudi segons el qual 
els pandes no paeixen bé 
el bambú. L’explicació cien-
tífica seria enrevessada, però 
es resumeix en el fet que encara 
tenen un tracte gastrointestinal prepa-
rat per a una dieta carnívora, tot i ser 
herbívors des de fa dos milions d’anys. 
Això fa que aquests simpàtics animals 
s’hagin de passar la major part del dia 
consumint un aliment del qual només 
podran digerir i aprofitar una petitíssi-
ma part. I això també explica per què 
es tracta d’una espècie en continu perill 
d’extinció.
Com els pandes, una bona part de la 
població s’indigesta l’endemà de cada 
nova jornada electoral. Majories que 
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Víctor Verdú
La lluita
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Meritxell Feliu
Amb 2 talons
@meri_feliu
mfeliu1976@hotmail.es

Tu de Champions, 
jo de... (1a part)

Encara recor-
do la prime-
ra final de 
Champions 
acabada de 
casar. Era un 
dimecres del mes 
de maig de fa uns quants anys. Ar-
ribo a casa i em trobo el meu home 
amb tot el kit per poder veure una 
final preparat, de seguida m’adono 
que per a mi no hi ha entrada en 
aquest partit, així que mentre ell es 
queda al menjador a veure el partit, 
jo cap a una altra habitació a veure  
Hospital Central.
Comença el partit i és com si fos invi-
sible per a ell, els seus ulls es fixen  en 
la pantalla del televisor, a mesura que 
anava avançant el partit els símpto-
mes s’agreugen, començava a cami-
nar de punta a punta del menjador, 
crida i parla sol, sortia al balcó a fu-
mar una cigarreta darrera una altra 
sense perdre de vista el televisor ni 
un instant, estava posseït. La segona 
part ja havia començat i la seva cara 
s’anava desencaixant, els ulls sembla-
va que li haguessin de sortir disparats 
com una pilota de futbol directa a la 
porteria, li agafaven suors, per uns 
instants vaig pensar que el Dr. Vilches 
hauria de venir a fer-li una operació 
a cor obert o bé em quedava vídua 
abans dels trenta anys.
No entenia res, realment n’hi havia 
per a tant? Però el més espectacu-
lar va ser quan van xiular el final del 
partit, va venir corrents a l’habitació, 
em va agafar i alçar pels aires, men-
tre m’abraçava i petonejava, per uns 
moments vaig pensar que ens havia 
tocat la loteria, però no, el Barça ha-
via guanyat la Champions, els crits i 
els clàxons dels cotxes de Doctora 
Castells ho evidenciaven.
Va ser llavors quan vaig entendre 
que per a la majoria dels homes, el 
dia que hi ha un partit de futbol, i 
més si es una final de la Champions, 
ens tornem invisibles. Sembla que 
el món s’acabi, els carrers a mesura 
que s’aproxima l’hora del partit es 
queden buits, els nervis envaeixen 
l’ambient. I nosaltres, què podem 
fer? Si voleu saber la resposta, recor-
deu que en quinze dies teniu una cita 
i us dic el que.

gaudiran de quatre anys més de man-
dat, malgrat l’opinió contrària generalit-
zada; minories que seran clau, tot i que 
ningú estava disposat a dipositar-hi la 
confiança... O ben al contrari. Els resul-
tats poden ser imprevisibles, si s’ha fet 
gaire cas de tertúlies orquestrades, líni-
es editorials tendencioses i enquestes 
més cuinades que un menú de bodes. 
L’explicació científica, en aquest cas, no 
té res d’enrevessat: sigui per convicció, 
sigui per ofici, sigui per vici, mentim tant 
com parlem. I després no ho païm bé.

Les eleccions municipals (i autonòmi-
ques, en molts indrets) del 24-M po-
drien marcar una tendència. Podrien 
determinar l’estat de salut dels partits 
tradicionals i l’auge de les noves forma-
cions, podrien qüestionar líders que es 
creuen forts i enfortir candidats que crè-
iem febles, i podrien també entronitzar 
o desterrar línies ideològiques que fins 
ara semblaven irrisòries, en el primer 
cas, o vitals de necessitat, en el segon. 
Però hi haurà temps per a les lectures, 
les anàlisis i la futurologia, com hi haurà 
temps per fer la digestió, si el plat no ha 
estat del nostre gust.
Una altra cosa: Albert Einstein va dir 
una vegada que si volem que ens de-
fraudin els mateixos, tan sols hem de 
votar els mateixos. O potser era a l’inre-
vés. O, fins i tot, pot ser que ho digués 
Churchill.
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Judit Morros 
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Venes de coure
Les noves tecnologies són el 
centre de l’univers i el cel que 
ens abraça està ennuvolat. En-
nuvolat perquè els telèfons mò-
bils, els ordinadors, les tauletes 
i els nostres caps treuen fum. 
Rebem informacions de tot el 
món en un segon, la gent està 
pendent de tot el que passa i 
ens envolta. Black Mirror és 
l’actitud davant els mitjans de 
comunicació. Una princesa, un 

ministre i un porc són els princi-
pals protagonistes. Unes imat-
ges atòpiques i obscenes seran 
les culpables que tota la soci-
etat miri cap a elles, deixant 
enrere la seva vida personal. 
Realment, la vida és així. Les 
paraules han deixat de volar per 
ser escrites. El públic ha deixat 
de ser receptor per convertir-se 
en emissor. Les persones ja no 
parlen, “piulen”, i ja no tenen 

personalitat, sinó que tenen 
perfil. El públic està disposat 
a veure un ministre mantenint 
relacions sexuals amb un porc 
per salvar una princesa segres-
tada. La jerarquia de la societat 
ha canviat notòriament. Qui no 
té vida internauta cau més avall 
del que era la societat obrera. 
Si no tens Whatsapp quedes 
completament anul·lat de la 
llista de contactes. Ha arribat 

un punt en que les venes s’han 
convertit en cables. La sang ha 
deixat de circular per conver-
tir-se en coure. El que ens fa 
viure és la informació, la comu-
nicació de masses. Proves com 
Black Mirror ajuden a descobrir 
fins on pot arribar la societat 
actual, convertida en perverti-
da i adúltera, capaç de veure 
qualsevol imatge pel fet de ser 
trending topic.

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
Gent pel carrer, paradetes, 
regals, concerts, càterings, 
globus inflables... Lleida sem-
bla està de celebració. La ciu-
tat s’omple de colors i músi-
ca. Però el que se celebra no 
és cap festa, sinó unes elecci-
ons municipals. Durant tota la 
setmana hem estat observant 
qui la munta més grossa. Com 
si dels Reis Macs es tractés, 
reparteixen bosses i bosses 
de caramels. Donen globus 
als nens petits, es llegeixen lli-
bres i contes per als més me-
nuts. I, fins i tot, són capaços 
de llogar autocaravanes com 
si fossin Emile Hirsch en la 

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

pel·lícula Into the wild. És cert 
que tots han de fer propagan-
da, s’han de donar a conèixer, 
però acaba sent una compe-
tició per veure qui fa què. 
Sap greu (o així pensem) que 
es balli en temps d’eleccions. 
Que es dediqui temps als 
més petits, es facin concerts, 
obres de teatre... en temps 
d’escollir. Perquè quan arri-
ben eleccions tothom vol pro-
moure la cultura i l’art. Com 
aquells artistes “antisistema” 
que pinten les parets i deixen 
poemes literaris a les façanes 
(és el seu art). Sigui com sigui, 
quan vénen eleccions tots te-

nen pressa. 
Pressa per fer de Lleida la 
més bonica de les ciutats, per 
arreglar tots els errors que 
s’han dut a terme en aquests 

quatre anys. Els po-
lítics tenen feina per fer ressò, 
per fer discursos “improvisats” 
davant els mitjans... No volí-
em parlar de política aquesta 

setmana, ni 
tan sols som 
d’aquí (ens 
la pela). 
Però l’altre 
dia, fent 
comptes, 
vam des-

cobrir que 
per fer “Llei-

da la bonica 
e m p a p e r a d a ” 

es gasten al voltant 
de 500 euros cada 500 

metres (en cartells, només). 
Pot ser lo de “muntar-la gros-
sa” se’ns en va de les mans 
no? Ens veiem diumenge.

No som polítics, ni entenem 
de política. Tampoc ho intentem, 

ni ho farem.



      Postius descarta la 
sociovergència i rebutja 
“els cants de sirena” de Ros 
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progrés feta per Ros

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El secretari general del 
PSC, Miquel Iceta, va acom-
panyar diumenge el candi-
dat socialista, Àngel Ros 
en l’acte central que es va 
celebrar a la plaça de les 
Magnòlies de Balàfia. Iceta 
va destacar “la gran feina 
que el PSC ha fet a Lleida, 
tot demanant el vot per a 
l’Àngel “per la bona feina 
que s’ha fet però també pel 
molt que queda per fer” i 
va afegir que “demano als 
ciutadans que si volen una 
continuïtat de la feina de 
progrés que s’ha fet a la Pa-
eria que votin a l’Àngel Ros 
i el seu equip”.
Ros, per la seva banda, va 
afirmar que “els ajunta-
ments socialistes compen-
sem les retallades de l’Estat 
i la Generalitat, racionalit-
zant i gestionant bé els re-
cursos municipals” i va ins-
tar a trobar alguna retallada 
durant l’època de crisi. 

El convergent proposa una reestructuració integral de la Regidoria 
d’Esports per afavorir l’esport local

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El candidat a la Paeria per 
CiU, Toni Postius, va mos-
trar-se taxatiu el passat di-
lluns i va rebutjar públicament 
“els cants de sirena” del paer 
en cap, Àngel Ros, que pos-
tulaven a un possible pacte 
sociovergent després dels 
resultats de les eleccions mu-
nicipals. Postius va posar el 
dit a la nafra tot recordant les 
investigacions pendents de 
resolució a l’Ajuntament de 
Lleida que està duent a terme 
la Fiscalia Anticorrupció: “Qui 
pot pactar amb algú que està 
sent investigat per la Fiscalia 
Anticorrupció i que està sota 
una investigació judicial per 
les denúncies presentades 
contra ell?”, va preguntat re-
tòricament.
Així mateix, Postius, acompa-
nyat del número tres de la llis-
ta, Paco Cerdà, va presentar 
les seves propostes en matè-
ria d’esports a la Penya Barce-
lonista de lacapital del Segrià 
davant de més d’un centenar 
de persones. 
Durant l’acte, el convergent 
va explicar que la seva inten-
ció és reestructurar la Regido-

ria d’Esports perquè sigui útil i 
eficaç a les entitats esportives 
locals.
L’alcaldable per CiU també 
va manifestar que la reforma 

El candidat per 
CiU, Toni Pos-
tius, acompanyat 
d’Anna Campos i 
Arcadi Climent.
Foto: Laia Dolcet

contemplaria un departament 
específic de suport a les instal-
lacions esportives locals, a 
més d’una oficina única que 
ajudaria les entitats a l’hora 
de fer els tràmits burocràtics. 
A més, també va remarcar 
que “el nou POUM ha de con-
templar una ciutat università-
ria esportiva i una residència 
d’esportistes” i va proposar 
acordar amb el Departament 
d’Ensenyament que les instal-
lacions esportives ubicades 
als centres educatius de la 
ciutat es posin a disposició de 
l’esport amateur lleidatà. 

POLÍTICA

Balaguer, Ara Sí 
aposta per retornar 
l’estabilitat al municipi

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El candidat per Balaguer, 
Ara Sí, Joan Pla, va postu-
lar per representar els bala-
guerins sense posicionar-se 
a favor de la independència 
i treballar per retornar l’es-
tabilitat al municipi.   
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POLÍTICA

Sánchez-Camacho: “El 24 de maig el vot 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La candidata del PP a l’alcal-
dia de Lleida, Dolors López, 
va celebrar dimecres el mí-
ting central de campanya al 
pavelló de Magraners. Acom-
panyada per la presidenta 
del PPC, Alícia Sánchez-Ca-
macho, va demanar el vot 
perquè Lleida “deixi de ser 
la capital amb l’IBI més car 

d’Espanya”. Alícia Sánchez-
Camacho va assegurar que 
“el PP és l’alternativa als tren-
ta anys d’atur, endeutament i 
empobriment que ha deixat 
el PSC a Lleida” i va criticar la 
política de l’actual equip de 
govern que “ha estirat més el 
braç que la màniga”. Camac-
ho va manifestar que “el 24 
de maig el vot no ha de ser ni 
cap a estelades, populismes, 
independència ni demagò-
gia”.
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no ha de ser ni cap a estelades ni independència” 

POLÍTICA

El Comú publica els comptes de la 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Comú de Lleida va fer pú-
blics dijous els comptes de 
la seva campanya electoral, 
que ascendeixen a 2.263,69 
euros. Amb una bugada 
“per acabar amb l’opacitat a 
l’Ajuntament, i estenent de 
forma simbòlica els comptes 
davant la Paeria”, l’agrupació 
va instar la resta de partits a 

fer el mateix, ja que “durant 
la campanya tots ells s’han 
omplert la boca de desitjos 
de transparència, i ara és ja 
el moment de demostrar-la 
amb fets”. Els adherits i sim-
patitzants de l’agrupació 
d’electors són els que han 
finançat la campanya electo-
ral, “que ha fugit de la invasió 
propagandística d’espais pú-
blics i privats”. La campanya 
s’ha centrat en el diàleg a les 
places i a les xarxes.
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seva campanya i insta els altres a fer el mateix

POLÍTICA

Baches proposa 
beques menjador 
per a la gent gran 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El candidat d’Entesa), Edu-
ard Baches, va mostrar les 
seves propostes en benes-
tar social.
 Entre les mesures, va pro-
posar beques menjador per 
a persones grans i la posa-
da en marxa d’una oficina 
municipal dedicada de for-
ma exclusiva a facilitar el 
retorn dels joves que han 
marxat fora perquè no han 
trobat oportunitats laborals 
a la seva ciutat.
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POLÍTICA

Ciutadans espera 
entrar a la Paeria per 
sobre del PP 

 J. G.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Albert Rivera, acompanyat 
de l’alcaldable Àngeles Ri-
bes, va mostrar una actitud 
positiva davant les elecci-
ons apostant perquè C’s  
entrarà amb força a la Pa-
eria. Rivera vol que el seu 
govern tingui representació 
a totes les capitals del país i 
creu necessari un gir polític 
a Lleida.
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CULTURA

               El Holi 
Festival! River 
tenyeix de color els 
Camps Elisis

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els Camps Elisis van acollir 
dissabte una de les festes 
amb més color del calenda-
ri: el Holi Festival! River. Es 
tracta d’una festa recone-
guda a nivell mundial que 
va comptar amb prop de 
mil persones de diferents 
edats que van gaudir amb 
la pintura que es tiraven els 
uns als altres. Ja s’està pen-
sant en una segona edició.

20·5
SOCIETAT

              L’aeròdrom 
d’Alfés haurà de 
tancar segons la 
sentència  TS

 REDACCIÓ
 ALFÉS

www.7accents.cat

El Tribunal Suprem ha de-
clarat ferma la sentència 
que obliga a clausurar l’ae-
ròdrom d’Alfés, rebutjant 
així el recurs que va presen-
tar la Generalitat, després 
que el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya dictés 
sentència exigint la retira-
da de l’activitat en consi-
derar-la incompatible amb 
l’espai natural de l’entorn.

SOCIETAT

       La Guàrdia Civil decomissa 1.000 quilos 
de caragols il·legals a una setmana de l’Aplec

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Servei de Protecció de 
Naturalesa (SEPRONA) de 
la Guàrdia Civil de Lleida va 
decomissar 1.000 quilos de 
caragols en tres magatzems 
de Lleida que estaven prepa-
rats per la seva venda il·legal, 
possiblement per ser venuts i 
consumits a l’Aplec del Cara-
gol, que se celebra la setmana 
vinent.
Segons la Guàrdia Civil, les 
inspeccions es van realitzar 
com a conseqüència de diver-
ses informacions d’una asso-
ciació de criadors de caragol, 
advertint possibles irregula-
ritats en la venda d’aquests, 
ja que no tenien cap tipus de 
control sanitari. Realitzades 
les inspeccions, es van aixe-
car diverses denúncies a tres 
persones físiques, per la ven-
da de caragols (varietats Otala 
Lactea i Bover) mancant d’eti-
quetatge i registre sanitari, 
entre d’altres. Concretament 
els magatzems es trobaven 
al Barri Antic i els dos al mer-
cat dels dissabtes del Barris 
Nord. Els denunciats, tots de 

Lleida, no van poder acredi-
tar documentalment estar en 
possessió del registre sanitari 
per a manipulació i distribu-
ció d’aquests animals, ni per 
exercir cap activitat de com-
pravenda. Després de passar 
diverses comprovacions, es va 
ordenar la destrucció dels ca-
ragols intervinguts.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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SOCIETAT

Les obres dels Serveis Hospitalaris 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’edifici destinat a Serveis 
Hospitalaris Veterinaris de la 
Universitat de Lleida estarà a 
punt per a les primeres pràc-
tiques de l’alumnat del nou 
doble Grau de Veterinària-
Ciència i Producció Animal 
a principis del 2017, segons 

estableix el plec de clàusules 
administratives particulars 
que regulen la contractació 
de l’obra, que va aprovar 
el Consell de Govern de la 
UdL. Les instal·lacions, que 
s’ubicaran a la zona sud del 
campus d’ETSEA, tenen un 
pressupost inicial que frega 
els 2 milions d’euros sense 
IVA. L’immoble disposarà fi-
nalment de tres plantes.
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Veterinaris de la UdL, a concurs

La Guàrdia Civil 
va reunir fins a 
1.000 quilos de 
caragols. 
Foto: Guàrdia 
Civil
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L’antic Comandament de la Caserna d’Artilleria és l’edifici amb el 
qual es podrà ampliar el Parc Científic de la capital del Segrià

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros i el president de l’Asso-
ciació d’Empreses de Tecno-
logies de la Informació de 
Lleida (AETI), Jaume Iglesias, 
van signar al Parc Científic un 
protocol d’intencions per mit-
jà del qual es cedeix l’ús de 
l’edifici l’antic Comandament 
de la Caserna d’Artilleria, 
propietat de la Paeria. La ces-
sió d’aquest espai permetrà 
“l’ampliació del Parc Científic 
i la creació de 500 nous llocs 
de treball”, va explicar l’alcal-
de de Lleida.
La cessió permetrà la rehabi-
litació d’un edifici que inicial-
ment havia d’estar destinat a 
la Conselleria d’Agricultura i 
que ara, ”fruit de les conver-
ses entre l’Ajuntament i AETI, 
tindrà un ús que permetrà 
generar nous llocs de treball. 
Actualment, les empreses 
d’AETI amb seu al parc te-
nen 772 treballadors titulats 
universitaris i de Formació 
Professional i amb l’ampliació 
d’espai que suposa aquest 
edifici s’hi podran incorporar 
500 persones més d’aquestes 
empreses de parc o d’altres 
de l’AETI que ara mateix no 
hi són presents, i això de-

mostra que l’activitat econò-
mica funciona”, va remarcar 
l’alcalde, qui va agrair a AETI 
la seva aposta per la seva 
expansió al Parc Científic. La 
cessió de l’espai respon a una 
necessitat de creixement de-
tectada fa temps per part de 
les empreses d’aquest sector 
aglutinades a l’AETI, segons 
va explicar el seu president, 
Jaume Iglesias, i a la qual ara 
s’hi dóna resposta. Iglesias 
va dir que cada empresa in-
tegrant de l’associació podrà 

Moment de l’acte. Foto: Hermínia Sirvent

manifestar les seves necessi-
tats d’espai. La Paeria assu-
mirà la rehabilitació exterior 
de l’edifici i les empreses de 
l’AETI que s’hi instal·lin i l’in-
terior, cost que es descomp-
tarà del canon que paguin al 
Parc Científic. El cost de la 
rehabilitació exterior és d’en-
tre 700.000 i 800.000 euros i 
la rehabilitació interior supo-
sarà una inversió d’entre 2 i 3 
milions d’euros. El primer que 
caldrà fer és revisar el projec-
te ja existent de rehabilitació.

CONCURS
               Lleida 
triomfa en el 
Desafío Junior 
Empresarial 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Elena Alexa, Núria Sánchez 
i Sandra Arenas, estudiants 
lleidatanes del cicle d’FP 
d’Administració i Finances, 
van guanyar en la novena 
edició del Desafío Junior 
Empresarial, una competi-
ció al voltant del desenvolu-
pament de plans de negoci 
organitzada per l’escola de 
negocis i màrqueting ESIC 
(Escuela Superior de Inge-
niería Comercial).
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OCI
               La concessió 
de la discoteca de 
Gardeny, per a
Agora del Este

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

La concessió de l’antiga 
discoteca Larida anirà a càr-
rec de l’empresa Agora del 
Este 2014 SL. Així es va co-
nèixer després que la taula 
de contractació de la Pae-
ria descartés del concurs 
l’oferta més ben valorada 
(amb 69,5 punts), l’empre-
sa Blurenting Catalonia, per 
revelar dins de la proposta 
tècnica l’oferta econòmica, 
un plec expressament pro-
hibit. L’explotació del cen-
tre d’oci es farà per quatre 
anys més un de renovable. 
En la fase final, l’empre-
sa adjudicatària (amb 68,5 
punts), impulsada per di-
versos socis, entre els quals 
els propietaris del restau-
rant Genial, s’ha enfrontat 
a UTE Gardeny Parc d’Oci,  
empresa dels mateixos ti-
tulars del River i La Boîte, 
amb 50,8 punts. 

eco
no

mia
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OBRES

              Foment
licita la construcció 
de dues rotondes 
a Castellciutat

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

www.7accents.cat

El Ministeri de Foment va 
licitar, segons es va publicar 
al BOE, la construcció de 
dues rotondes a Castellciu-
tat, a la carretera N-260 al 
seu tram per la Seu d’Ur-
gell. L’import del projecte 
és d’1,47 milions d’euros. 
El projecte contempla, a 
més, la modificació dels 
dos trams de la carretera 
per adaptar-se a la situació 
de les noves rotondes, en-
tre d’altres actuacions

19·5       La Paeria cedeix un espai 
de Gardeny a l’AETI que 
permetrà nous llocs de treball
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La roda del capitalisme
D’ençà de la revolució industrial 
el capitalisme s’ha anat conso-
lidant a bona part del planeta 
com el sistema socioeconòmic 
que vehicula el progrés dels seus 
ciutadans, ja siguin americans, 
europeus o asiàtics. Al llarg del 
segle XX, els treballadors s’en-
frontaven contínuament i de 
forma més o menys violenta i 
exitosa a aquest nou sistema 
productiu,     que      sovint      els
menystenia i explotava a favor 

dels molts beneficis empresari-
als. 
Però en el segle XXI hi ha hagut 
un canvi de paradigma. El sis-
tema ha aconseguit, mitjançant 
la tecnologia i el maneig de la 
informació de masses, que l’in-
dividu se senti connectat a una 
realitat de la que en el fons no 
participa. Aquest “aïllament” 
del treballador anestesia el seu 
instint reaccionari, innat com a 
membre d’una comunitat o po-

ble, gràcies a la fabricació d’una 
falsa llibertat còmoda i agrada-
ble, que ens distreu i ens satisfà.
A més, gràcies a conceptes com 
l’autosuperació, la competitivitat 
o l’èxit econòmic i laboral a tra-
vés de l’esforç únicament indivi-
dual, que s’han acceptat com a 
positius, el capitalisme aconse-
gueix enfrontar els individus en-
tre si per una posició millor dins 
de la societat.
El treballador és el culpable del 

seu fracàs social, entès única-
ment com a la incapacitat per 
enriquir-se i acumular béns ma-
terials. En un segon pla han que-
dat valors com la educació, la 
filantropia o la cultura, concep-
tes immaterials però que aju-
den a una millor cohesió social. 
Així doncs, el capitalisme acon-
segueix tancar el cercle del seu 
sistema productiu i fer girar la 
roda, cada cop més gran i cada 
cop més ràpid. 

Jordi Panades Vega economista
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El Lleida Esportiu fracassa 
al camp de la UE Cornellà
14·5

Els lleidatans es queden fora del play-off d’ascens
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un gol, només un gol, el que 
ha fet Óscar Muñoz quan fal-
taven deu minuts per acabar 
el partit que el Lleida Esportiu 
estava disputant al camp del 
Cornellà va deixar els blaus 
fora del play-off d’ascens. El 
conjunt de la capital del Se-
grià va caure per la mínima en 
un camp de gran dificultat, la 
qual cosa va provocar que es 
quedés a les portes del que 
hagués estat el seu tercer 
play-off consecutiu. A mitja 
temporada semblava evident 
que els de la Terra Ferma es-
tarien presents en la següent 
fase, però finalment no es va 
aconseguir l’objectiu primor-
dial, quedant-se abatuts tant 
els integrants de l’equip com 
l’afició. Però això no va ser un 
fet casual, sinó una evidència 
de la irregularitat de la forma-
ció, que va sumar 7 dels úl-
tims 28 punts disputats.
Pel que fa al partit, els iler-
dencs van jugar en un camp 
completament diferent del 
seu. Tot i això, s’havien con-
centrat per tal de fer front a 
aquesta adversitat i poder 
brindar a tota l’afició despla-
çada. Però la veritat és que es 
van veure superats en nom-
broses ocasions per la forma-

Els jugadors del 
conjunt blau do-
nant les gràcies 
pel suport a tota 
l’afició.
Foto: S. Iglesias

HOQUEI

L’ICG Lleida 
s’acomiada amb 
una derrota

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida va 
perdre per 4-2 a la pis-
ta del C.P. Vilafranca en 
l’últim enfrontament de 
la present temporada. 
D’aquesta manera, els ho-
mes d’Albert Folguera ar-
riben a unes merescudes 
vacances amb la perma-
nència a la butxaca.
Respecte a l’últim xoc del 
curs esportiu, durant la 
primera meitat es van po-
der veure dos equips que 
van lluitar constantment i 
amb intensitat per avan-
çar-se en el marcador. Tot 
i la insistència i la pressió 
exercida a l’àrea rival, cap 
de les dues formacions 
va ser capaç d’imposar-se 
en l’electrònic d’aquesta 
primera part. Va ser en la 
segona meitat quan es van 
produir tots els gols. Els 
primers a avançar-se van 
ser els visitants gràcies al 
gol de Lluis Rodero quan 
faltaven 24:09 per acabar 
el partit. Després es van 
produir dos penals, un per 
cada conjunt, però cap va 
ser capaç de materialit-
zar-lo. Qui no va perdonar 
va ser de nou Rodero, que 
va fer el 0-2 a 17:23. Però 
els locals no van abaixar 
els braços. Així, Roger Ro-
casalbas (2-1, 9:33) i Jor-
di Galban (2-2, 8:06) van 
empatar. Rocasalbas va 
donar-li la volta al marca-
dor transformant una falta 
directa (3-2, 4:47), mentre 
Marc Navarro va sentenci-
ar el partit amb el 4-2 en 
l’últim segon.

16·5

BÀSQUET

Prado demana un pas més del Força 
Lleida per a la propera temporada

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida va fer 
història en arribar a les se-
mifinals del play-off d’ascens 
a l’ACB. Per aquesta raó, el 
tècnic del conjunt lleidatà, Jo-
aquín Prado, ha afirmat avui 
que el “club ha finalitzat una 
primera etapa” i que ha de 
fer un pas més endavant per 
tal de ser més ambiciosos. 
“S’hauria de produir un aug-

19·5

ció local, que s’estava jugant 
la salvació. En aquest sentit, 
el Lleida Esportiu va gaudir 
de molt poques ocasions per 
obrir el resultat. Per la seva 
banda, el Cornellà es va fer 
fort. A tot això s’ha de sumar 
que els rivals directes de la 
Terra Ferma estaven fent els 
seus deures, ja que l’Huracán 
Valencia i el Reus Deportiu 
guanyaven els seus correspo-
nents xocs, mentre que l’Hér-
cules empatava. Els nervis van 
anar creixent a mesura que 
els minuts s’anaven succeint. 
En l’últim tram del partit es va 
produir el que cap lleidatà vo-
lia, un gol en contra.

ment pressupostari i de pers-
pectiva i ser més ambiciosos 
que no només mantenir la ca-
tegoria, però s’ha de renovar 
una part important del bloc i 
reforçar-lo per tal de lluitar en 
un futur per l’ascens”, ha afir-
mat. Per aquesta raó, “aquest 
moment d’impàs s’ha de pro-
duir ja”, una cosa que ja ha 
comunicat al president, Félix 
González. Cal recordar que 
els lleidatans es van acomia-
dar d’una temporada brillant 
contra l’Ourense. Joaquín Prado, durant la roda de premsa. Foto: Ò. B.

El gol d’Óscar 
Muñoz va

deixar fora 
del play-off

els ilerdencs
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Àlex Màrquez, 
preocupat amb el 
seu inici a Moto2

20·5

El cerverí està motivat i busca solucions
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’inici de temporada a Moto2 
no ha estat el desitjat pel cer-
verí Àlex Màrquez, ja que fins 
al moment només ha aconse-
guit catorze punts. Tot i així, 
el lleidatà s’ha mostrat confiat 
en dir que “estem aquí per 
millorar. Anem pel camí de 
millorar i això és del que es 
tracta”. A més, ha argumen-
tat que “estic una mica preo-
cupat, perquè no estic en les 
posicions per les quals voldria 
lluitar. És la situació en la qual 
ens toca estar i de la qual hem 
de sortir. Estic motivat d’anar 
a millor”. Així ho ha manifes-
tat en les declaracions que ha 
realitzat després de la presen-
tació del seu llibre Àlex Már-
quez, un campió amb estrella.
En aquesta línia, Àlex Màr-
quez ha esmentat que 
Moto2 és una ca-
tegoria molt di-
fícil en la qual 
pot succeir 
q u a l s e v o l 
cosa “i que 
el que m’es-
tà succeint 
era una de 
les possibili-
tats que hi ha-

via quan vaig pujar de catego-
ria”. Per tant, després de cinc 

curses, és el moment 
de seguir fent 

passos cap 
e n d a v a n t . 
“Els passos 
que hem 
donat han 
estat tard 
i el que 

d o n e m 
d iumenge 

no el donem 

El pilot cerverí de 
Moto2, Àlex Màr-
quez, amb la seva 
família, on estava 
el bicampió del 
món, Marc Màr-
quez, Joan Reñé 
i Emilio Pérez de 
Rozas.
Foto: Ò. Buetas

el dissabte. Hem de millorar 
els dissabtes, pels diumenges 
agafar el ritme dels de da-
vant”, ha indicat.

ATLETISME

Farih, Espachs, 
Aranda i Esteve 
guanyen la Sícoris

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida va acollir la prime-
ra edició de la Cursa de 
Running 5 i 10 quilòmetres 
Sícoris Club. Pel que fa als 
10 quilòmetres, el guanya-
dor masculí va ser Moha-
med Farih (BIscotto Run-
ning), un dels homes més 
en forma del moment, que 
amb un temps de 33.29 va 
superar per només quatre 
segons l’actual campió de 
la Lliga Ponent, Alexandre 
Tàssies (CE Linyola-Logi-
grafic Esport), segon amb 
33.33. Pel que fa a la cate-
goria de dones, la victòria 
va ser per a Rosa Espachs, 
també del Sícoris Club, 
amb excel·lent registre de 
39.59. En la distància cur-
ta, Marc Aranda (CA Esbu-
fecs) ha estat el millor en 
homes amb un temps de 
17.15 i en noies va vèncer  
Núria Esteve (Lleida UA), 
amb 20.56.

17·5

FREESTYLE

El Lleides fa vibrar Montpellier però 
pateixen el robatori de les motos

 REDACCIÓ
 MONTPELLIER

www.7accents.cat

El Lleides va tornar a marcar 
la diferència en un esdeve-
niment de freestyle. Els llei-
datans van aconseguir fer 
vibrar tots els aficionats que 
estaven presents en el FISE 
de Montpellier. La nota més 
negativa va ser el robatori 

de les motocicletes d’Anto-
nio Navas i Rocky Florensa, 
una situació que ningú ha-
gués desitjat que succeís. 
Pel que fa a l’àmbit esportiu, 
el Freestyle Tandem d’Anto-
nio Navas i Rocky Florensa, 
juntament amb els salts de 
Marc Pinyol i Rayco Díaz, 
van provocar l’èxtasi de les 
8.000 persones que estaven 
a les grades. 

17·5

“Hem de 
millorar els 

dissabtes per 
agafar el ritme 

de davant”

MOTOR

David Giménez 
finalitza cinquè 
en l’Europeu

 REDACCIÓ
 CERCA

www.7accents.cat

El Suzuki Grau Racing va 
donar un gran salt de qua-
litat en la tercera prova 
del Campionat d’Europeu 
de Supermotard que es 
va disputar en la localitat 
italiana de Cerca. David 
Giménez va ser cinquè en 
la suma de mànegues.

17·5

VOLEIBOL

La Federació 
Catalana dóna
suport al Balàfia

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Federació Catalana de 
Voleibol va mostrar el seu 
suport al Balàfia Volei Llei-
da perquè el primer equip 
de l’entitat catalana jugui 
la propera temporada a 
Primera Nacional. L’ens 
federatiu es faria càrrec de 
l’aval de 2.100 euros que 
els clubs han de fer front 
per tal de jugar a Nacio-
nal, les dues parts també 
van de parlar del tipus de 
subvenció que rebria el 
club per tal de competir i 
la Catalana demanarà a la 
Nacional una reestructura-
ció de Primera Nacional.

15·5
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Llegendes
del futbol

El més gran d’una 
nissaga mítica

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 4 de maig de 1949 va pro-
duir-se l’accident aeri de Su-
perga, un turó molt a prop de 
Torí. Com en totes les tragè-
dies d’aquesta magnitud, el 
drama a nivell humà va ser in-
descriptible. La mort de tots 
els passatgers i la tripulació, 
31 persones en total, va dei-
xar una petjada inesborrable 
en moltes famílies però, a 
més, aquell accident va ser 
un desastre a nivell esportiu. 
Entre els viatgers estaven, a 
més de directius i periodis-
tes, els 18 jugadors de l’equip 
del Torino, que tornaven d’un 
partit amistós a Lisboa. I no 
era un equip qualsevol, sinó 
el millor del món, ja conegut 
llavors com Il Grande Torino. 
Cinc títols consecutius de lliga 
des del 1943 fins al 1949 (el 
1944 i 45 no va jugar-se per la 
II Guerra Mundial) i el fet que 
10 dels 11 titulars de la selec-
ció italiana eren del Toro ho 
confirmen. Tots eren merave-
llosos futbolistes però si pot 
dir-se que algú destacava per 
sobre dels altres, aquell era 
Valentino Mazzola, el capità, 
un fenomen que tant podia 
defensar com ser el màxim 
golejador de l’equip i que el 
dia de la tragèdia va deixar 
orfe un nen que amb prou fei-
nes era capaç d’entendre el 
succeït.
Sandro Mazzola, nascut a Torí 
el 1942, tenia només 6 anys 
quan el seu pare, l’ídol de la 
ciutat del Piamonte, va mo-
rir, però va sobreposar-se a la 
desgràcia i va acabar sent ell 
mateix un dels millors juga-
dors de la història d’Itàlia, un 

migcampista atacant dels que 
s’han vist molt pocs, un incan-
sable guanyador.
Una de les figures clau en el 
seu desenvolupament com a 
futbolista va ser Benito Loren-
zi. El davanter de l’Inter era 
molt amic de Valentino, ju-
gaven junts a la selecció, i va 
oferir-se per cuidar Sandro, 
així que va traslladar-se a Milà 
i va ser adoptat pel club ne-
roazzurro per fer de mascota 
durant la infància. 
Aviat es va veure que Sandro 
havia heretat el talent del seu 
pare, encara que en aquells 
inicis li va pesar molt la cons-
tant comparació, i va debutar 
amb el primer equip el 1961 
contra la Juventus, en un par-
tit estrany perquè el president 
de l’Inter va presentar els ju-
venils com a mesura de pro-
testa. El 1963 va estrenar-se a 
la selecció italiana en un partit 
davant el Brasil de 
Pelé. Itàlia va 
guanyar 3-0 i 
Mazzola va 
marcar el 
segon de 
penal. El 
difícil no 
és marcar 
un penal, 
el difícil 
és tenir la 
jerarquia de 
ser l’escollit per 
llançar-lo sent un 
debutant de 20 
anys.
L’Inter, que 
ja havia fitxat 
Luis Suárez, 
potser el millor 
jugador espa-
nyol de la histò-
ria, i estava entre-

nat per Helenio Herrera, va 
instal·lar-se en l’elit europea 
i això va quedar confirmat en 
la Copa d’Europa de 
1964, en la qual 
l’Inter va en-
frontar-se 
en la final 
al mític 
Real Ma-
drid de 
Di Stefano 
i Puskas. 
Aquella fi-
nal fou, segons 
les seves pròpies pa-
raules, el millor record de la 
seva carrera perquè, a més 
de guanyar-la amb dos go-
lassos seus, va allunyar, per fi, 
tots els fantasmes que deien 
que mai igualaria el seu pare. 
Puskas, el meravellós goleja-
dor, li va regalar la seva samar-
reta al final del partit i va dir-li 
aquestes paraules: “Jo vaig 

jugar contra el teu pare. 
Tu ets digne d’ell”. 

Pocs mesos després 
van guanyar la 
Copa Intercon-
tinental davant 
l’ Independien-
te d’Argentina 
i el 1965 van re-
petir els dos tí-

tols, en un bienni 
màgic. Mazzola 

seguia marcant 
en els partits 

decisius, així 
que amb 23 
anys ja era 
un autèntic 
mite per a 
l’afició de 
l’Inter.

Amb la se-
lecció va par-

ticipar en tres 

Mundials, inclós el de 1970, 
on van perdre la final contra 
Brasil. Qui sap on hagués ar-
ribat Itàlia en aquella època 
si el tècnic Valcareggi no ha-
gués dut fins al paroxisme 
la rivalitat que la premsa va 
muntar de manera artificial, 
perquè ells es portaven molt 
bé, entre Sandro i Gianni Ri-
vera, un altre geni que jugava 
al gran rival veí de l’Inter, l’AC 
Milan. Mai els alineava junts 
i això li va restar potencial a 
l’equip, encara que per des-
comptat Itàlia sempre estava 
entre les millors, com demos-
tra el triomf en l’Eurocopa de 
1968, guanyant a Iugoslàvia.
El 1971, quan va sumar el 
quart títol de l’Scudetto i co-
mençava a ser un veterà, va 
ser escollit Pilota de Plata per 
darrere d’una altra llegenda, 
Johan Cruyff, la qual cosa 
suposava un merescut premi 
a una trajectòria impecable, 
encara que no va retirar-se 
fins al 1974. Mai va voler ser 
entrenador encara que sí diri-
gent de diversos clubs i, so-
bretot, comentarista de luxe 
a la televisió, on va poder 
narrar els triomfs mundialistes 
d’Itàlia al 1982 i 2006. Encara 
avui la seva veu es molt valo-
rada i segueix oferint lliçons 
magistrals.

: 1961_ Debuta a 
l’Inter de Milà.
: 1963_ Guanya 
la primera lliga 
i s’estrena a la 
selecció italiana 
contra Brasil.
: 1964-65_ Bienni 
màgic de l’equip 
‘neroazzurro’ 
amb dues Copes 
d’Europa i dues 
Intercontinentals.
: 1966-70-74_ 
Juga als Mundials 
d’Anglaterra, Mè-
xic i Alemanya.
: 1968_ Itàlia es 
proclama campio-
na de l’Eurocopa.
: 1971_ Es escollit 
Pilota de Plata per 
darrere de Cruyff.

Puskas, el 
1964, li va dir 
que era digne 
del seu pare, 
un altre mite 

Va ser el líder 
i el golejador 

del millor 
Inter de Milà 
de la història

Sandro 
Mazzola

TRAJECTÒRIA
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solucions

encreuats by FILOENIGMES

by Jordi BalaschSE7 RUEde la llotja

Un dels vuit MOTS que presentem ha dʼocupar les caselles de color en diago-
nal. Els altres 7 sʼhan dʼadaptar a les caselles horitzontals. Heus ací els mots:

Amistat, Aclamar, Acúmuls, Bolivià, Botella, Activat, Burilla i Abrigat.

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

12

Busqueu una paraula de 10 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 9 de les 10 lletres.

criptograma 

enigma 10

solucions

7+1 accents by FILOENIGMES

sudoku molt difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats

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. 

HORITZONTALS: 1. Succesos que passen. Tubs de ferro. 2. Ocell
de coll llarg. Fase larval dels lepidòpters. Dues dʼun lleó. 3. Con-
sonant. Causa de malifetes, burles, accions dolentes. Unitat mo-
netària. 4. Central catalana. Nom dʼuna antiga actriu vamp. Tija de
ferro. 5. Lletra. Guarnir amb una banda sobreposada. Vocal. 6. Fe-
rirà dʼala un ànec. Donin clorur de sodi al bestiar. 7. Equi valent a
guitza. Arbre de les fagàcies. 8. També vol dir alguna vegada. Pell
grossa i dura. Element químic. 9. Vocal. Vestit elegant. Fets pú-
blics. 10. TV fatal. Sentència antiga. Una llet. 11. Noia rabiosa. For-
mes un munt de coses. 12. Quantitat de diners. Fa goig.
VERTICALS: 1. Casc arrodonit amb visera curta sense cimera ni
crestall. Exclamació acompanyada amb el dit índex davant dels lla-
vis. 2. Dues de la dama. Seient de cuir adaptat a lʼesquena del ca-
vall. Color terrós fosc. 3. Un nòrdic. Capgirat, mal aspecte dʼuna
persona. Les té el llom. 4. Vocal. Base dels sulfurs. Eina per polir
el buit dels esclops. 5. Escàs de carn. Erosió produïda per un fre-
gament. 6. Conjunt de brancons tallats. Deformació del cable en-
rotllat. Romà. 7. Dues de lʼobús. Olleta dʼuna nansa. Alegre, festiu.
8. Tira a agre. Cartes. 9. Egipte. Banc de terra a la desemboca-
dura dʼun riu. Sufix químic. 10. Consonant. Unitat de pressió. Do-
cument de crèdit. 11. Pronom. Pupil·les. 12. Al revés, no creuen en
Déu. Certa beguda gens digestiva, que provoca gasos.

CASOSBARRES
EMUERUGALE
LESCARUBLE
ASCOMAEAST
DEFRANJARA
ALARASALIN

LLESCAFAIG
MAICOTNANA
UFRACACTES
TBADAGIATO
IROSAAPILES
SUMAVISTOSA

7 8
4 8 1

5 8 6
4 8

7 3 4 5
6 3

5 9 7
3 6 7

2 5

167983245
458261379
329754186
912548763
673192458
845637921
591476832
284315697
736829514

MANRANUTA

La paraula és TRA-
MUNTANA. Falta la T
de les tecles.

I

ACUMULS
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BOTELLA
BURILLA
BOLIVIA
ABRIGAT
AMISTAT
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Busqueu una paraula de 10 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 9 de les 10 lletres.

criptograma 

enigma 10

solucions

7+1 accents by FILOENIGMES

sudoku molt difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats

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. 

HORITZONTALS: 1. Succesos que passen. Tubs de ferro. 2. Ocell
de coll llarg. Fase larval dels lepidòpters. Dues dʼun lleó. 3. Con-
sonant. Causa de malifetes, burles, accions dolentes. Unitat mo-
netària. 4. Central catalana. Nom dʼuna antiga actriu vamp. Tija de
ferro. 5. Lletra. Guarnir amb una banda sobreposada. Vocal. 6. Fe-
rirà dʼala un ànec. Donin clorur de sodi al bestiar. 7. Equi valent a
guitza. Arbre de les fagàcies. 8. També vol dir alguna vegada. Pell
grossa i dura. Element químic. 9. Vocal. Vestit elegant. Fets pú-
blics. 10. TV fatal. Sentència antiga. Una llet. 11. Noia rabiosa. For-
mes un munt de coses. 12. Quantitat de diners. Fa goig.
VERTICALS: 1. Casc arrodonit amb visera curta sense cimera ni
crestall. Exclamació acompanyada amb el dit índex davant dels lla-
vis. 2. Dues de la dama. Seient de cuir adaptat a lʼesquena del ca-
vall. Color terrós fosc. 3. Un nòrdic. Capgirat, mal aspecte dʼuna
persona. Les té el llom. 4. Vocal. Base dels sulfurs. Eina per polir
el buit dels esclops. 5. Escàs de carn. Erosió produïda per un fre-
gament. 6. Conjunt de brancons tallats. Deformació del cable en-
rotllat. Romà. 7. Dues de lʼobús. Olleta dʼuna nansa. Alegre, festiu.
8. Tira a agre. Cartes. 9. Egipte. Banc de terra a la desemboca-
dura dʼun riu. Sufix químic. 10. Consonant. Unitat de pressió. Do-
cument de crèdit. 11. Pronom. Pupil·les. 12. Al revés, no creuen en
Déu. Certa beguda gens digestiva, que provoca gasos.

CASOSBARRES
EMUERUGALE
LESCARUBLE
ASCOMAEAST
DEFRANJARA
ALARASALIN

LLESCAFAIG
MAICOTNANA
UFRACACTES
TBADAGIATO
IROSAAPILES
SUMAVISTOSA

7 8
4 8 1

5 8 6
4 8

7 3 4 5
6 3

5 9 7
3 6 7

2 5

167983245
458261379
329754186
912548763
673192458
845637921
591476832
284315697
736829514

MANRANUTA

La paraula és TRA-
MUNTANA. Falta la T
de les tecles.

I

ACUMULS
ACLAMAR
BOTELLA
BURILLA
BOLIVIA
ABRIGAT
AMISTAT

1
5

2
9

6

13
85
27

109
64

17

22

28

29

17

22

28

29
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LA PAERIA CULMINA 
LA CONCESSIÓ DE LA 
DISCOTECA DE 
GARDENY I L’ATORGA A 
L’EMPRESA AGORA DEL 
ESTE

El Sr. Ros es podria ficar la 
discoteca dels collons al solar 
del davant de casa seva a 
Ciutat Jardí! Els veïns de la 
zona n’estem fins a...
Ferran AR

LLEIDA VESTEIX EL 
PONT VELL DE BLAU-
GRANA PER CELEBRAR 
LA LLIGA DEL BARÇA

Jo crec avui no era dia de 
colors blaugranes... Després 
de la derrota del Lleida... 
I que consti que ho diu un 
simpatitzant culé!
Ricard Borràs 

EL NOU PRESIDENT DE 
L’ANC NO VEU POSSIBLE 
UNA DUI POC DESPRÉS 
DEL 27-S

Aleshores quin és el procés? 
Tornar a demanar un referèn-
dum? Fer una altra gimcana 
multitudinària perquè ens 
rescati Europa? Hem de bai-
xar dels núvols.
Marc Herrera

Molt bé, abaixant el to... En 
fi, doncs dieu-nos de quin 
color han de ser les sama-
rretes dels pròxims vint 
11 de setembre que 
això va per llarg.
Jordi Busquets

EL SUPREM 
RATIFICA LES SENTÈN-
CIES QUE ANUL·LEN 
L’ÚS PREFERENT DEL 
CATALÀ A LES DIPU-
TACIONS DE LLEIDA I 
GIRONA 

Vinga una altra! Quan sem-
blava que el procés perdia 
força, ells mateixos el tornen 
a revifar, gràcies! 
Gerard Proteu 

Si l’Astèrix i 
l’Obèlix van 
resistir 
a la 

Galia, nosaltres també ho 
farem, ja queda poc. 
#TenimPressa
Toni Artigues 

UNA AVARIA INFOR-
MÀTICA AFECTA PER 
UNES HORES 
TOTS ELS 

TRENS DE RENFE 

El dia que no hi hagi incidèn-
cies i arribem tots puntuals, 
aquell dia serà notícia!
Eva Calvés

UNA AVARIA INFOR-
MÀTICA AFECTA PER 
UNES HORES TOTS ELS 
TRENS DE RENFE 

Cada dia #rodalies és una 
prova irrefutable que España 
ens tracta com una colònia 
d’esclaus. Què més neces-
siteu alguns ja? Desperteu, 
cony!
@Marta_catalonia

- M’he lligat una tia que està 
com un tren! 
- Està molt bona? 
- No, té un retard. 
@vahomeva

DARRERES JORNADES 
DE CAMPANYA ELECTO-
RAL

És curiós que, exceptuant la 
gent, tothom sap exactament 
què vol la gent. 
@AmadeuBrugues

Cap politòleg va ser capaç 
de predir això de les monges 
en política.
@jfalbertos

Si algun dia 
governo jo, 
la campan-
ya electoral 
començarà 
15 dies abans 
i just el dia 
després co-
mençaran les 
“2 setmanes 
de reflexió”.
@FerranSalat

MAIG DE 
PLUGES

Gent lamen-
tant-se perquè 
plou després de 
setmanes sense 
fer-ho. Ara, després 
a dutxar-se cada dia 
i plorar a l’estiu si es 
crema un bosc.
@Abelunimbus

EL SUPREM 
RATIFICA LES SENTÈN-
CIES QUE ANUL·LEN 
L’ÚS PREFERENT DEL 
CATALÀ A LES DIPU-
TACIONS DE LLEIDA I 
GIRONA

El Tribunal Suprem proscriu 
l’ús preferent del català a la 
Dipu de #Lleida. Contra sen-
tències polititzades accions 
unànimes: desobediència!
@cris_torrent

oscar_albi

juanjofuster

vckbs

nacho_doar

lluistarrega

beeexcessive

oriolclavera

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
GESTOR DE CLIENTS
Municipi: Lleida
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02436397

MECÀNIC DE MANTENI-
MENT
Municipi: Lleida 
Empresa: KNAUF
Ref. FA02437165

TÈCNIC COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02437156

ADJUNT A GERÈNCIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02437133

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02437131

AJUDANT CUINA/CAMBRER
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02427790

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

RESPONSABLE COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA01766295

AGENT DE LA GUÀRDIA UR-
BANA
Municipi: Lleida 
Empresa: Ajuntament de Llei-
da
Ref. 20150324O1
 
XOFER CAMIÓ ADR
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02436617

PROFESSOR TRAÇABILITAT I 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02436612

COMERCIAL DE VISITES 
CONCERTADES
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup català de tre-
ball, ETT
Ref. FA02436558

DISTRIBUÏDOR COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Cosmètica Cervel
Ref. FA02437111

PROGRAMADOR JAVA

Municipi: Lleida 
Empresa: IBERTECH
Ref. FA02437104

COMERCIAL-COACH
Municipi: Lleida 
Empresa: LMI/SMI-SPAIN
Ref. FA02436541

DIRECTOR EMPRENEDOR - 
DISTRIBUÏDOR
Municipi: Lleida 
Empresa: LMI/SMI-SPAIN
Ref. FA02436535

ELECTRO-MECÀNIC MUN-
TADOR
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA02243130

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

TELEOPERADORA
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Mases
Ref. FA02434063

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Mases
Ref. FA02434062

CUINER/A
Municipi: Lleida 
Empresa: Lo cargol

Ref. FA02431268

CAMBRER/A
Municipi: Lleida 
Empresa: Lo cargol
Ref. FA02431267

ATENCIÓ TELEFÒNICA I SU-
PORT INFORMÀTIC
Municipi: Lleida 
Empresa: CSB-System
Ref. FA02417735
 
COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Delivery and food 
services 2012, SL
Ref. FA02434029

SOLDADORS MIG/TIG
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02267536

CARROSSERS / PINTORS IN-
DUSTRIALS
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02267532

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

CONDUCTOR-REPARTIDOR 
CARNET C + CAP
Municipi: Lleida 

Empresa: BE-NOU S.L.
Ref. FA02433009

COMERCIAL AUTOMOCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Àngela Ruano Vivó
Ref. FA02433015

OPERADOR TRANSPORT
Municipi: Lleida 
Empresa: Grupo J.Carrión
Ref. FA02436548

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02436531

MANIPULADORS / ENVAS-
SADORS DE FRUITA
Municipi: Lleida 
Empresa: Noawork ETT, S.L.
Ref. FA02436513

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

breusanuncis
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www.7accents.cat

els7 
destacats 

de la 
setmana

1
2

7

4

3

5
6

Georgie
Dann

1.  Rodolfo Chikilicuatre va 
ser conegut el 2008. El Terrat, 
amb Andreu Buenafuente 
al capdavant, va crear un 
personatge que va arribar a 
Eurovisión amb “Baila el chiki 
chiki”.

2. El Koala, amb el seu rock 
rústic, va irrompre en les llis-
tes d’èxits musicals “Opá, yo 
viazé un corrá”, un tema que 
va sorprendre tothom. 

3. Era l’any 2002 quan Las 
Kétchup va treure a la llum 
“Aserejé”, un cançó amb una 
estrofa incomprensible però 
que tothom es va aprendre. 

4. Juan Magán, amb  el seu 
electrolatino, té la gran capa-
citat de fer moure el cos de 
tots aquells que escolten els 
seus temes.

5. Fórmula V va ser l’artífex d’”Eva María” 
l’any 1973. Aquella noia buscava el sol a la 
platja, una bona elecció ara que arriba el 
bon temps. Un tema que continua vigent.

6. Shakira és una d’aquelles cantants que 
sempre està present, indiferentment de 
l’època de l’any. A més, en l’època estival 
sempre té un tema sorprenent.

7. Georgie Dann és un gran mestre de les 
cançons de l’estiu. Són molts els que es-
peren que arribin aquests mesos per veure 
amb què ens sorprèn. “El Bimbó”, “El Chi-
ringuito”, “La Barbacoa” o “La Cerveza” són 
alguns dels seus èxits.

destaquem 
un total de 7 cantants que han 
aconseguit que les seves can-
çons siguin reconegudes com 
a cançó de l’estiu i que de ben 
segur han fet ballar més d’un llei-
datà i d’una lleidatana, sobretot 
ara que ja fa molta calor.

El Koala

Las Kétchup

Juan Magán

Shakira

Fórmula V

Rodolfo 
Chikilicuatre
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El famós “riure” de la hiena 
és el so que emet amb la 

seva veu desentonada i 
estrident que s’assembla 
molt al riure d’un humà. 
Aquest riure avisa a la 

seva petita manada que 
han trobat carronya.

? Per què les 
llegums 
produeixen 
gasos??

Els llegums tenen un elevat contingut dels sucres 
oligosacàrids. Aquests són unes mol·lècules de 
gran mida, i això fa que puguin ser absorbides per 
l’intestí prim i, com a conseqüència, passen intac-
tes a l’intestí gros, on constitueixen un excel·lent 
mitjà per la fermentació bacteriana. A l’intestí gros 
viuen nombroses bateries que formen la flora intes-
tinal i en degradar-se els sucres produeixen gasos.

els 7
perquès ?

Per què hi ha persones que no 
distingeixen el vermell del verd??

Els cons 
i els bas-
tons estan 
situats darre-
re de la retina. 
Per arribar a aquesta, la llum 
penetra en el cristal·lí i tra-
vessa la retina. D’aquests re-

ceptors depèn la nostra 
percepció del color. 

Existeixen tres ti-
pus de cons espe-
cialitzats, cadas-
cun dels quals 
té un pigment 
sensible a un co-

lor diferent. Amb 
les llums primàries 

-RGB- combinades 
s’obté la gamma de co-

lors. La totalitat d’entre els 
120 i 150 colors i matisos de 
colors que percebem proce-
deixen de l’estimulació com-

binada de tres tipus de cons. 
L’absència d’un d’aquests 
tipus de cons causa l’incapa-
citat per apreciar un color en 
particular. Qui pateix dalto-
nisme acostuma a no distingir 
el vermell del verd, i en casos 
greus, el problema es pot en-
tendre als matisos de taronja, 
verd, marró i vermell. Malgrat 
ser incurable, s’ha de dir que 
existeixen també lents de 
contacte especials que per-
meten distingir el verd del 
vermell com un to gris molt 
més fosc.

Per què la Batalla d’Ilerda va ser 
important per a la història de Roma??

La Bata-
lla d’Iler-
da s’em-
marca en 
la Sego-
na Guerra 
Civil de la 
República de 
Roma. Després 
d’entrar a Roma, 
conquistada Itàlia i sa-
ber que Pompeyo havia fugit 
cap a Grècia, César es va ocu-
par de les legions de Pom-
peyo a Hispània, cobrint així 
la seva rereguarda per poder 
avançar segur cap a Grècia. 
Aquesta batalla va ser lliurada 

l ’ e s t i u 
de l’any 49 

aC; primer a Iler-
da, l’actual Lleida, i després al 
sud, entre els exèrcits de Julio 
César i Pompeyo. Els exèrcits 
estaven igualats en nombre, 
però l’habilitat de César i l’ex-
periència de les seves tropes 

ensinistrades en les guerres 
gal·les van provocar que el 
bàndol de Pompeyo es ren-
dís el 2 d’agost del mateix 
any. Per segellar la victòria en 
terres d’Hispània, César havia 
de combatre l’exèrcit pompe-
ià situat al costat de l’emmu-
rallada Ilerda; així va col·locar 
el seu campament prop del 
Pompeia, liderat per Afranio 
i Petreyo. Després d’una riua-
da del Segre gairebé al final 
de juny solament quedava 
en peus el pont de Lleida; 
així, doncs, la ciutat i tots dos 
exèrcits se situaven al marge 
dret pel qual, quan César va 
procurar aïllar a l’exèrcit Pom-
peia de la ciutat i del pont, va 
ser rebutjat al Puig Bordell i 
aquests van aconseguir re-
fugiar-se després dels murs 
d’Ilerda. Finalment, César ho 
va aconseguir.

Per què els ous 
tenen un 
forma ovalada??

En for-
m a r - s e l ’ o u 
és esfèric i té una pela mal-
leable. Durant el seu trajecte 
a través de l’oviducte, l’ou va 
agafant forma. Perquè pugui 

sortir de l’oviducte, els mús-
culs posteriors es contrauen 
i pressionen la part posterior 
de l’ou, mentre que els da-
vanters es relaxen. Aquest 
moviment, fet de manera al-
ternativa i sincronitzada, fa 
que l’ou agafi primer una for-
ma cònica i més tard ovalada, 
quan la pela se solidifica. Així, 
s’aconsegueix que l’ou tingui 
aquesta forma tan caracterís-
tica.

Per què existeixen 
realment les 
aigües termals??

Les aigües termals es formen 
sempre a regions volcàniques 
gràcies a l’aigua de pluja que 
es filtra a la roca porosa, com 
si fos una esponja. Com que 
la roca està calenta, a uns 250 
ºC, succeeix una cosa sem-
blant a una olla de pressió: 
l’aigua més calenta té una 
pressió inferior, així que surt a 

la superfície, mentre que l’ai-
gua freda es queda al costat 
de la roca fins que s’escalfa i 
surt. A més, s’ha de dir que, 
segons la pressió que tingui 
aquesta aigua calenta, pot 
sortit com un doll en una font 
termal, però si es manté mol-
ta pressió, es pot veure un 
bon espectacle natural.

Per què l’heli 
fa que la veu 
soni més 
aguda??

L’heli és unes set vegades més dens que l’aire, de 
manera que ofereix menys resistència a la vibració, 
i això dóna com a resultat que les cordes vocals vi-
brin amb major rapidesa i les ones sonores es des-
placin amb major velocitat, oferint unes notes més 
agudes. L’efecte contrari es pot aconseguir amb un 
gas més dens que l’aire, com per exemple podria 
ser l’hexaflorur de sofre.

Per què 
acostumen 
a riure les 
hienes? 
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NIÓ

opinio@
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gent amb
ACCENT

gent@
7accents.cat

Vuitanta alumnes participen 
en la cloenda de l’Agenda 21

Juntament amb els professors dels dotze instituts participants 
van passar una jornada al Centre d’Interpretació del Parc de la 
Mitjana intercanviant experiències sobre el medi ambient.

19·5
dimarts

El polifacètic locutor de ràdio, 
Cosme García, compleix anys!
Aquest dijous, el polifacètic locutor radiofònic, Cosme García, 
compleix anys. Els amics, companys i la família li desitgem que 
sigui un gran dia i segueixi sent tan vital treballant per Lleida. 

28·5
dijous

El mag Xema Solé Solá i la
vedet Merche Lois a Osca!

El mag i monologuista Xema Solé Solá i la vedet del Paral·lel 
barceloní Merche Lois, estrelles centrals amb el seu espectacle 
Portàtil Varietés a la Setmana Cultural d’Horta de Vero (Osca).

17·5
diumenge

¡¡Felicidades, papá!! Con 70 años estás mejor que 
muchos jóvenes, lo que demuestra que eres el mejor
El mejor padre del mundo está de celebración, cumple 70 años y está mejor que muchos jóvenes 
que pasean por las calles. Eres muy importante por muchas cosas que si nos ponemos a escribir 
necesitamos todo un diario, por eso lo vamos a celebrar contigo como te mereces.

Moltes felicitats de part  de tota la teva família
i dels teus amics!

Morena, moltes gràcies per estar sempre aquí pel que faci falta. Esperem que ho celebris com es 
mereix. Una abraçada molt forta des de la redacció del setmanari de moda lleidatà. 
PD: Això val un vermut a Lo Pecat :) Molts petons, guapa!

29·5
divendres

26·5
dimarts
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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

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

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

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

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

24 MAIG DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Rami Baró de Maials, 93
Lleida 973-228237

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

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

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

26 MAIG DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855
26 MAIG NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

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

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

28 MAIG DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855
28 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
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francès scd Lleida =
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Alfals 1a =

PORC

Porc normal
o de Lleida

Cerra 
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Porcell 20 kg Base 
Lleida nacional

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta
== =
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NDA

diven
dres
22
Jornada sobre 
irregularitat i 
accés a la nacio-
nalitat
LLOC: Biblioteca municipal 
de Lleida
HORA: 10.00 h
La Direcció General per a la 
Immigració organitza una jor-
nada formativa sobre irregu-
laritats sobrevinguda i accés a 
la nacionalitat, a càrrec de Ri-
card Domínguez Ayuda, tèc-
nic de la DG per a la Immigra-
ció. Adreçat a professionals, 
tècnics de consells comarcals, 
sindicats o altres que es de-
diquen a l’assessorament en 
l’àmbit d’estrangeria.

El Maria Canals 
porta cua... a 
Cervera
LLOC: Plaça Major i plaça del 
Fossar de Cervera
HORA: Tot el dia
Durant tot el dia a la plaça 
Major i a la plaça del Fossar 
de Cervera hi haurà dos pia-
nos lliures perquè els puguis 
tocar. A les 19.30 h hi haurà 
un recital de piano a càrrec de 
José Enrique Bagaría, a ban-
da d’activitats musicals tot el 
dia.

La cuina de les 
mil i una nits
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 21.00 h
En aquesta cinquena edició, 
el Museu Diocesà i Comarcal 
de Lleida proposa un maridat-
ge entre el patrimoni andalusí 
de Lleida i, d’altra banda, una 
de les cuines més sofisticades 
del món.

Dover, en con-
cert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Hi ha molt pocs grups a Es-
panya que hagin aconseguit 
la repercussió de Dover, tant 
a nivell mediàtic com de 
vendes, sortint des de l’un-
derground. Ara presenten 
Complications, un disc amb la 
força i energia dels seus pri-
mers treballs.

dis
sabte
23
Introducció als 
jardins de baix 
manteniment 

LLOC: Arbotèrum
HORA: 10.00 h
Taller adreçat a persones que 
volen adaptar o mantenir els 
seus jardins a baix cost. A càr-
rec de Marcos Manceñido, 
enginyer de Forest, especia-
lista en àrees verdes. 

Taller familiar 
H2O laboratori 
creatiu
LLOC: La Canadiense

HORA: 11.00 h
El Museu de l’Aigua propo-
sa visitar el campament de 
la Canadiense per descobrir 
el nou laboratori de l’aigua: 
H2O lab. Hi trobareu experi-
ments, un espai per fomentar 
la creativitat i la consciència 
ambiental, un punt de lectura 
amb contes sobre l’aigua...

Petita & Bonica 
Festival Folk
LLOC: Espai Orfeó
HORA: 12.00 h
El Festival Petita i Bonica neix 
amb la voluntat d’esdevindre 
un festival per promoure i di-
fondre la música folk i tradici-
onal però des d’una vessant 
petita i bonica. Durant tot el 
dia hi haurà tallers de música 
i cançó celta. A la tarda con-
tinuarà a partir de les 18.00 h 
amb el triple concert que in-
clourà Pony Pisador, Lauzeta, 
i Caloca. 

Lidia Guevara torna a Lleida
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
La cantautora pop Lidia Guevara oferirà un concert 
acústic i intimista. El seu darrer disc, Héroe del Uni-
verso, és un homenatge a la positivitat, un reflex de 
les fases del dol i la superació, un cant a l’amor i, 
sobretot, a la vida. És considerada una autèntica par-
lautora per combinar la interpretació de les cançons 
amb reflexions improvisades. Guevara s’entesta a 
tocar l’ànima dels que assisteixen a cadascun dels 
seus concerts.
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Dia de la Ciència 
al Carrer

LLOC: Eix Comercial
HORA: 16.00 h
Ciència al Carrer és una fira 
on divulgadors de la ciència, 
investigadors, professors, 
empreses i centres docents 
mostren el seu treball tot in-
tentant fomentar la curiosi-
tat, la inquietud, la pregunta, 
l’esperit crític i l’escepticisme 
davant les explicacions irraci-
onals.

Dir Track de 
Lleida
LLOC: Circuït Municipal Dir 
Track Rufea
HORA: 20.00 h
El circuit municipal Dirt Track 
Rufea acull el Dirt Track de 
Lleida. La competició serà 
puntuable per al campionat 
Provincial Ara Lleida que s’ini-
ciarà a les 20.00 h amb els 
entrenaments, i seguidament, 
a les 21.00 h, es realitzarà la 
cursa.

diu
menge
24
Eleccions 
municipals
LLOC: Col·legis electorals de 
tota la demarcació
HORA: 08.00 h
Un total de 304.022 lleida-
tans estan cridats a les urnes 
aquest diumenge per elegir el 
partit que volen que governi 
el seu municipi i ciutat durant 
els pròxims quatre anys. Els 
col·legis electorals romandran 
oberts fins a les 20.00 hores. 

Caminada Popu-
lar El voluntariat 
en marxa
LLOC: Sortida i arribada al 
Parc de la Mitjana
HORA: 09.00 h
Voluntaris.cat organitza la ca-
minada popular El voluntariat 
en marxa, amb què es recor-
reran 8 km. Tant la sortida 
com l’arribada serà al parc de 
la Mitjana. Cal inscripció prè-
via. Preu: 5 euros. 

La Llotja balla 
balla
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 18.30 h
Tots els diumenges s’organit-
zen sessions de ball a la Llotja 
amb el DJ Lluis Bosch. El preu 
de l’activitat és de 12 euros, 
que inclou una consumició.

Concert del 
Quartet de 
Flaures Briccialdi

Wisbone Ash, en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Wisbone Ash, una de les bandes llegendàries de la 
dècada dels setanta i que més influència ha tingut 
en la història del rock, arriba a Lleida en la gira 
de presentació de Blue Horizon, el seu 24è album 
d’estudi. Amb més de quatre dècades de trajectò-
ria, els britànics Wishbone Ash han exercit influèn-
cia sobre bandes com Thin Lizzy, Lynyrd Skynyrd, 
Iron Maiden i, més recentment, sobre Opeth.

LLOC: Museu Comarcal de 
l’Urgell de Tàrrega
HORA: 19.00 h
Agrupació integrada per co-
neguts músics i docents de 
centres educatius de les ter-
res de Lleida, entre els quals 
figura l’Escola Municipal de 
Música de Tàrrega. Mozart, 
Fauré, Bozza i Vivaldi són al-
guns dels autors d’un reper-
tori de cambra, des del barroc 
fins als nostres dies, i que es 
faran sentir.

dilluns
25
 

Taller de 
batucada
LLOC: Parc Científic i Tecno-
lògic Agroalimentari de Lleida
HORA: 20.00 h  
Tots els dilluns, l’A.P.E.L, l’As-

sociació de percussionistes 
eclèctics de Lleida, organitza 
un taller de batucada. El preu 
de l’activitat és d’1 euro. 

Pregó oficial del 
XXXVI Aplec del 
Caragol de Lleida
LLOC: La Llotja
HORA: 20.00 h  
Inauguració de la XIX Setmana 
Cultural amb el pregó oficial 
del XXXVI Aplec del Caragol a 
càrrec de Roberto Fernández, 
rector de la Universitat de Llei-
da. També es lliurarà el premi 
de Caragol Bover i el premi V 
Concurs de Rodolins. 

di
marts 
26

Entrada gratuïta 
al Museu de 
Lleida
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h 
El Museu Diocesà i Comarcal 
de Lleida obre de forma gra-
tuïta tots els dimarts amb visi-
tes guiades. 

‘Fuita’ a l’Espai 
Orfeó
LLOC: Espai Orfeó
HORA: 20.30 h 
En el marc de la XIX Setmana 
Cultural de l’Aplec del Cara-
gol, l’Agrupació Teatral TOAR 
escenificarà Fuita de Jordi 
Galceran, autor d’El Mètode 
Grönholm.

dime
cres
27
XXIII Cantada 
d’Havaneres de 
l’Aplec del 
Caragol
LLOC: Amfiteatre dels Camps 
Elisis
HORA: 19.00 h
Els grups Arrels de la Terra 
Ferma, Boira, Onada i Mai 
és tard, caps de cartell de la 
XXIII Cantada d’Havaneres 
de l’Aplec del Caragol. 

dijous
28
Presentació de 
“l’ADN sobirà del 
poble Català”
LLOC: Biblioteca de Lleida
HORA: 19.00 h
Presentació del llibre L’ADN 
sobirà del poble català de 
Santiago Suñol Molina. L’ac-
tivitat és gratuïta.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Poltergeist
Explica la història d’una 
família que, després de 
mudar-se a una nova casa, 
es veu sacsejada pels es-
perits que la van habitar en 
el passat. El focus de l’atac 
sobrenatural se centra en 
la filla més petita del matri-
moni. Es tracta d’un remake 
del clàssic de 1982.

MAJÈSTIC Tàrrega
_Poltergeist (16)

dv. 22.15, ds. 18.15, 20.15, 22.30, 
dg. 18.15, 20.15, dl. 19.15, 22.15
_Maps to the stars (16)

dv. 22.15, ds. 20.15
_Astèrix: La residència dels Déus 
(Apta)

ds. 18.15, dg. 18.15, dl. 19.15
_Suite francesa (12)

ds. 22.30, dg. 20.15, dl. 22.15

AJUNTAMENT Balaguer
_Astèrix: La residència dels Déus 
(Apta)

ds. 19.00, dg. 17.30
_El viaje más largo (7)

ds. 22.15, dg. 19.45, dl. 22.00

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  
_Cenicienta (Apta)

ds. 18.15, dg. 19.15, dl. 22.15
_Txarango: Tota la vida és ara (Apta)

ds. 22.15, dg. 17.00

LA LIRA Tremp  
_Suite francesa (12)

ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 22.00
_La llegenda de Sarila (Apta)

dg. 17.00

PARIS Solsona
 

_Los Vengadores: La era de Ultrón 
(7)

dv. 22.15, ds. 18.30, dg. 19.30, dl. 
22.15
_Txarango: Tota la vida és ara (Apta)

ds. 22.15, dg. 17.15

EL CASAL Almacelles  
_El capital humano (12)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_Disney Junior Party (Apta)

ds. 18.15, dg. 17.00
_El viaje más largo (7)

ds. 22.00, dg.19.30, dl. 22.00

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Poltergeist (12) 15.30-17.20-19.10-21.00-22.50-00.40 11.50-13.40-15.30-17.20-19.10-21.00-22.50 15.30-17.20-19.10-21.00-22.50  
ALPICAT Dando la nota, aún más alto (7) 15.50-18.00-20.05-22.10-00.15 11.40-13.45-15.50-18.00-20.05-22.10 15.50-18.00-20.05-22.10  
ALPICAT Con la magia en los zapatos (12) 16.25-18.20-20.15-22.10-00.05 12.35-14.30-16.25-18.20-20.15-22.10 16.25-18.20-20.15-22.10  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta)  11.30-13.05-14.40  
ALPICAT Caza al asesino (12) 16.15-18.25-20.35-22.45-00.55 16.15-18.25-20.35-22.45 16.15-18.25-20.35-22.45  
ALPICAT Mad Max I-Salvajes de autopista (VOS)(18)  12.00  
ALPICAT Mad Max II-El guerrero de la carretera (VOS) (18)  13.45  
ALPICAT Lo mejor para ella (12) 15.30-17.45-20.00-22.15 15.30-17.45-20.00-22.15 15.30-17.45-20.00-22.15  
ALPICAT Focus (16) 00.30    
ALPICAT El viaje más largo (7) 18.35-21.05-23.25 11.40-13.55-18.35-21.05 18.35-21.05  
ALPICAT Superpoli en Las Vegas (Apta) 16.45 16.45 16.45  
ALPICAT La señal (12) 15.15 11.45-13.30-15.15 15.15  
ALPICAT Sweet home (18) 17.00-18.40-20.25-22.00-23.35 17.00-18.40-20.25-22.00 17.00-18.40-20.25-22.00  
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  12.00-14.00  
ALPICAT La deuda (7) 16.05-17.50-19.35-21.40-23.25 16.05-17.50-19.35-21.40 16.05-17.50-19.35-21.40  
ALPICAT Caballeros de Zodiaco: La leyenda del Santuario (12)  11.50-13.30-15.10   
ALPICAT Lecciones de amor (Apta) 16.50-19.00-21.10-23.20 16.50-19.00-21.10 16.50-19.00-21.10  
ALPICAT Lo mejor de mi (12) 15.40-17.45 11.30-13.35-15.40-17.45 15.40-17.45  
ALPICAT Fast and Furious 7 (16) 19.50-22.20-00.45 19.50-22.20 19.50-22.20   
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 Home: Hogar dulce hogar (Apta) 15.40 12.10-13.55-15.40 15.40  
ALPICAT A cambio de nada (12) 17.30-19.15 17.30-19.15 17.30-19.15   
ALPICAT Cómo sobrevivir a una despedida (16) 21.00-22.55-00.50 21.00-22.55 21.00-22.55  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (7) 16.40-19.15-21.50-00.25 12.30-16.40-19.15-21.50 16.40-19.15-21.50  
ALPICAT Cenicienta (Apta) 18.30 12.30-18.30 18.30  
ALPICAT La familia Bélier (Apta) 20.40 14.30-20.40 20.40  
ALPICAT El gurú de las bodas (16) 16.30-22.35-00.35 16.30-22.35 16.30-22.35  
ALPICAT Asterix: residencia de los dioses (Apta) 16.00 12.40-16.00 16.00

ALPICAT Asterix: residencia de los dioses (CAT) (Apta)  17.40 14.20-17.40 17.40  
ALPICAT Suite francesa (12) 19.20-21.25 19.20-21.25 19.20-21.25  
ALPICAT Una noche para sobrevivir (18) 23.30  

ALPICAT La oveja Shaun (Apta)  15.30-17.15-19.00 15.30-17.15-19.00 15.30-17.15-19.00  
ALPICAT El maestro del agua (16) 20.45 20.45 20.45  
ALPICAT La pirámide (16)  22.50-00.25 22.50 22.50

LAUREN El niño 16.20-19.00-21.45-00.10 16.20-19.00-21.45 16.20-19.00-21.45  
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 Candy 16.15-19.00-22.00-00.15 16.15-19.00-22.00-00.15 16.15-19.00-22.00-00.15  
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 Desacuerdo perfecto 16.20-18.20-20.20-22.15-00.15 16.20-18.20-20.20-22.15 16.20-18.20-20.20-22.15  
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 Mandarinas    
FUNATIC Mandarinas (VOS)     
FUNATIC Lo mejor para ella     
FUNATIC La profesora de historia 

FUNATIC La profesora de historia (VOS)  
FUNATIC Hipócrates  
FUNATIC Una nueva amiga 

FUNATIC Una nueva amiga (VOS)  
FUNATIC Sicarivs   
FUNATIC Lecciones de amor 

FUNATIC El capital humano  
FUNATIC El capital humano (VOS)  
FUNATIC Meñique 

 
PRINCIPAL La familia Bélier (Apta) 16.10 16.10 16.10

PRINCIPAL El viaje más largo (7) 18.05-22.35 18.05-22.35 18.05-22.35   
PRINCIPAL Txarango: Tota la vida és ara (Apta) 20.30 20.30 20.30  

RAMBLA A cambio de nada (12) 16.00-17.45-21.20 16.00-17.45-21.20 16.00-17.45-21.20  
RAMBLA Sweet home (18) 19.30 19.30 19.30  
RAMBLA El maestro del agua (16) 16.15-18.15 16.15-18.15 16.15-18.15  
RAMBLA Mad Max: Furia en la carretera (16) 20.15-22.25 20.15-22.25 20.15-22.25  
RAMBLA Vengadores (7) 16.00-20.30 16.00-20.30 16.00-20.30  
RAMBLA Suite francesa (12) 18.30 18.30 18.30      

  HORARI Divendres - Dissabte HORARI Diumenge HORARI  Dilluns a Dijous

Espai Funatic inicia una nova etapa que co-
mença amb el canvi de nom dels cinemes, 
que passa a dir-se Screenbox Funatic. Tam-
bé canvia la programació i els horaris de les 
pel·lícules, amb sessions interrompudes de 
les 11.00 h a les 22.30 h, per la qual cosa 
se’ns fa impossible afegir tots els horaris. 
Ara els podeu trobar a www.funatic.es. 



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



‘Tomorrowland’: el somni 
futurista de Walt Disney 
pren vida a la gran pantalla
Trenta minuts del film corresponen a escenes rodades a València

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Sabíeu que fa més de seixan-
ta anys Walt Disney planejava 
construir una immensa ciutat 
futurista que servís de mo-
del al món? El seu nom havia 
de ser EPCOT (Experimental 
Prototype Community of To-
morrow) i en la seva fase inici-
al albergaria a més de 20.000 
persones la vida diària de 
les quals serviria com a banc 
d’estudi per a la posterior 
construcció de la metròpoli 
definitiva. El bo d’en Walt va 
dedicar els últims anys de la 
seva vida a intentar fer reali-
tat el seu somni, que no era 
un altre que edificar aquella 
ciutat. Després de l’èxit que 
va tenir en una Fira Mundial 
de 1964, el creador de Mikey 
Mouse va aconseguir recap-
tar els fons suficients per ai-
xecar el seu primer prototip. 
No obstant això, Disney va 
morir abans de poder comen-
çar la construcció d’EPCOT, i 
The Disney Company va deci-
dir que no administraria una 
ciutat sense el seu lideratge, 
quedant el projecte estancat 
durant més de quinze anys, 
fins a la inauguració d’un parc 
temàtic amb el mateix nom, 
que homenatjaria aquella vi-
sió del dibuixant. 
Ara bé, i si en realitat el que 
acabeu de llegir no fos del 

Cartell promocional de 
‘Tomorrowland’, prota-
gonitzada per George 
Clooney i dirigida per 
Brad Bird.

Damon 
Lindelof signa 

el guió de la
pel·lícula

tot cert? I si en realitat aque-
lla ciutat del futur existís, so-
lament que en una dimensió 
que no podem veure? Bàsica-
ment, això és el que el nostre 
amic Damon Lindelof (Lost) 
ha decidit explicar-nos en el 
guió que ha escrit per Tomor-
rowland, cinta que dirigeix 
Brad Bird (Mission: Impossible 
- Ghost Protocol) i protagonit-
zen George Clooney (Gravity) 
i Britt Robertson (The Longest 
Ride). Aquesta nova pel·lícula 
d’aventures i ciència-ficció, 
narra la història d’una jove de 
gran intel·ligència i curiositat 

(Britt Robertson) que s’em-
barca en una aventura al 

costat d’un geni (Geor-
ge Clooney), que re-
cupera la il·lusió en la 
ciència gràcies a l’ím-
petu de la seva nova 
amiga. Junts es pro-
posen desvetllar els 

secrets d’un lloc enig-
màtic situat en algun lloc 

del temps i l’espai conegut 
com Tomorrowland.

El projecte va ser presentat 
per Walt Disney Studios el 
juny de 2011, moment en el 
qual Lindelof va pujar al vaixell 
per anotar-se uns punts amb 
l’escriptura del llibret i la seva 
producció, exactament el ma-
teix que faria Bird un temps 
després, qui va decidir decli-

nar l’oferta d’encarregar-se 
del nou lliurament d’Star 
Wars, The Force Awakens, 
per dedicar-se de ple al pro-
jecte de Disney. A poc a poc 
es van anar sumant la resta de 
l’equip i elenc, entre el qual 
també trobem a Hugh Laurie 
(House, Stuart Little), Raffey 

Cassidy (Dark Shadows), Tho-
mas Robinson (The Switch), 
Kathryn Hahn (The Secret Life 
of Walter Mitty) i Keegan-Mic-
hael Key (Let’s Be Cops).
Dels 130 minuts que dura la 
pel·lícula, s’estima que al-
menys 30 pertanyen a se-
qüències rodades a València, 
més concretament a la Ciutat 
de les Arts i les Ciències. Al 
gener de 2014 l’equip tècnic 
del film ocupava l’entorn del 
Palau dels Arts Reina Sofía i 
el Museu de les Ciències Prín-
cipe Felipe, en el qual es van 
rodar escenes amb més de 
300 extres, gràcies a les quals 
el director va aconseguir do-
nar vida a la futurista ciutat de 
Tomorrowland.
De moment poc més puc afe-
gir al que ja us he dit. El tràiler 
pinta a acció i entreteniment 
amb magnificència. Però què 
us he d’explicar, millor que 
jutgeu per vosaltres mateixos, 
oi?

OPiNiÓ
Liam Neeson, la meva aposta segura
Festa del cinema hauria de ser sinònim 
de multisessió i olor a crispetes. Encara 
que en el meu cas, aquesta última edi-
ció ha estat una mica lluny de ser així. 
Que el dia solament tingui 24 hores i 
l’horari habitual de les sales no arribi ni 
a la meitat, a més que aquest mes a la 
butxaca dels meus pantalons li ha sor-
tit un forat més profund que les mines 
de Moria, me he vist obligat a haver-ne 
d’escollir una... solament una.
Liam Neeson amics. Va, no poseu aques-
ta cara, sé que esteu amb mi. És el puto 

amo o no? Clar que sí. Tampoc és que 
hi hagués molta oferta de qualitat. Per 
alguna raó, les festes del cinema mai 
solen coincidir amb estrenes interes-
sants. M’hauria agradat veure A cam-
bio de nada, de Daniel Guzmán, però 
el temps... ja us ho he dit. En fi... Run 
All Night, de Jaume Collet-Serra El seu 
tràiler no enganya. Hòsties com a pans 
i persecucions impossibles. I, a més, 
signada per algú de la terra. El director 
català no se la juga i, com nosaltres, de-
cideix tornar a apostar sobre segur.

Dani Martínez realitzador

7è
art
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VISUAL

Woody Allen, penedit d’haver acceptat 
crear una sèrie original per a Amazon

 D. M.

www.7accents.cat

Així ho afirmava el propi di·
rector durant una entrevista 
per el mitjà Deadline durant 
el Festival de Cannes: “Ha 
estat difícil per a mi (...) Vaig 
tenir una confiança arrogant 
de “bé, la faré com una pel·
lícula... però serà una dividi·
da en sis parts’, però resulta 
que no és així”

“Finalment ells van dir ‘mira, 
farem el que tu vulguis; no·
més dóna’ns sis mitges ho·
res’, va dir. “Pot ser blanc i 
negre, pot ocórrer a París, 
New York i Califòrnia, pot ser 
familiar, una comèdia, tu pots 
aparèixer en ella, pot ser una 
tragèdia. És més, podem no 
saber res d’ella, però dó·
na’ns sis mitges hores”. Hau·
rem d’esperar mes d’un any 
per veure el resultat.

El bo de Woody Allen, segurament amb la 
mateixa expressió que en dir sí a Amazon.

7accents.cat

Rius de sang i germandats en el 
nou tràiler d’‘Scream Queens’

Emma Roberts, en un fotograma pertanyent al nou tràiler d’‘Scream
Queens’, la nova sèrie de terror del canal FOX, creada per Ryan Murphy.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Sembla que Ryan Murphy 
(Glee, American Horror Story) 
ha decidit reprendre aquell 
estil humorístic, una mica àcid 
i malhumorat, que tant l’havia 
caracteritzat en els seus pro·
jectes anteriors. Scream Que-
ens hi està molt a la vora, o 
això ens vol fer pensar FOX 
amb l’estrena del seu nou i 
més extens tràiler. Un coming 
soon que no deixa molt clara 
una data concreta, però que 
sospitem no anirà més lluny 

de setembre i octubre. 
La trama d’Scream Queens 
comença quan el vestit de 
la mascota de la Universitat 
de Wallace, The Red Devil, 
és robat per algú i és el que 
ell o ella usa per cometre els 
assassinats. Cada capítol mor 
una persona i el que sobre·
visqui tornarà per a la segona 
temporada, on explicarà una 
nova història en un nou es·
cenari i amb la resta de nous 
personatges.
Lea Michele (Glee) interpreta 
Hester, una noia amb escoliosi 
i coll ortopèdic a la qual ano·

menen Neckbrace. A més, és 
una veritable fan de Channel, 
interpretada per Emma Ro·
berts (We’re the Millers), la 
presidenta de la germanor de 
dones de KAPPA.
En aquesta ocasió, Murhy ha 
sabut reunir un repartiment 
ple de cares conegudes. Des 
de la mateixa Roberts a Jamie 
Lee Curtis (True Lies), passant 
per Ariana Gran (Victorious) 
o Abigail Breslin (Little Miss 
Sunshine).
Aconseguirà Murphy la ma·
teixa audiència que amb les 
primeres de Glee i AHS?
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Festa Major
Enguany tothom coincideix que 
la proposta festiva ha sigut ge-
nerosa –és any electoral–, però 
a mi em fa l’efecte que es con-
fon quantitat amb qualitat. Una 
programació d’un centenar llarg 
d’artistes repartits en espais di-
ferents fins a trenc d’alba és una 
exageració. Ja sabeu que jo gas-
to un esperit jocfloralesc, i per 
això no us sorprendrà que us di-
gui que la meua Festa Major ide-
al fóra un catàleg d’espectacles 

capitalitzats per l’oferta local 
i coronat per alguna proposta 
forana adient –l’Orquestrina Ga-
lana, el Pascal Comelade...; i tot 
en un sol escenari que aglutinés 
el gruix dels lleidatans. I els in-
somnes i calaveres infatigables, 
que disposessin d’alguna ta-
verna amb espectacles picants. 
Una Festa que aixequés l’esperit 
col·lectiu amb la saba joglares-
ca de les arrels pròpies. Que hi 
despertés l’alegria de saber-se 

part d’una gran 
família la tra-
dició de la 
qual, en 
l’eferves-
cència del 
festeig, li 
p e r m e t é s 
uns moments 
d’alegria i la 
clarividència de pro-
jectar el futur que vol i que ne-
cessita.

7accents
Plaça Sant Joan, 18 
1r B - 25007 Lleida 

Tel 973 254 973

Amelie
Àlex, Carles, Marcel, Albert i Edgar. Cinc grans amics que viuen per la música. Somien en ser estre-
lles del pop-rock i, de moment, consoliden els primers llocs de la llista de vendes amb Take the world

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

1.Com va començar Amelie?
L’Àlex i jo (Carles), ens vam conèi-
xer en un concert, ens va agradar la 
música que fèiem i a partir d’aquí 
vam començar a reclutar gent. 
Vam començar a fer temes propis 
fins que un dia vam tenir la sort 
d’editar un primer disc que ens ha 
portat, sense adonar-nos, a un ter-
cer disc amb la productora Warner.

2. El nom d’Amelie té alguna re-
lació amb la pel·lícula?
Posar nom a un projecte sempre 
és complicat. Un dia va sortir Ame-
lie, ens va sonar bé. La gent ens 
va anar coneixent per Amelie i així 
es va quedar. La sort és que és un 
nom internacional, fàcil de recordar 
i un nom de noia, que per a nosal-
tres, és com la nostra mussa. Sen-
se massa pretensions va sorgir així.

3. Primer en català i després en 

anglès, per què aquest canvi de 
registre?
Quan un grup comença el que vol 
és arribar al públic més gran pos-
sible. En el nostre cas, les eines 
que teníem en un principi ens va 
permetre fer música en català. 
Fins al dia que va començar a ro-
dar tot, vam treballar amb els mi-
llors productors a Los Ángeles i 
vam fer aquest tercer disc en an-
glès. De fet, en els nostres orígens 
fèiem música en anglès, és tor-
nar als orígens amb molta il·lusió.

4. Què sentiu en escoltar-vos a 
la ràdio?
És un punt entre orgull i vergo-
nya. Fa molta il·lusió perquè saps 
que hi ha molta feina al darrere i 
aconseguir sonar als 40 principals, 
per exemple, és molt gratificant. 
Som candidats a entrar a la llista 
i això ens omple d’orgull per tot 
el camí que portem al darrere.

5. Esteu vivint un somni o enca-

ra us queda molt per somiar?
L’estem vivint però ens queda 
molt. Tenim moltes ganes de men-
jar-nos el món, i això es reflecteix 
en el nom d’aquest tercer disc. Te-
nim ganes de treure barreres i ar-
ribar el més lluny possible.

6. Una cançó que us 
ha marcat?
“Per tu” i “Dia i nit” són 
els temes que més 
ens van abanderar 
en aquest món 
i ens van donar 
a conèixer. I ara 
“Let it go”, que 
reflecteix una 
mica com som. 
Per temes em-
presarials ens van 
deixar sense disco-
gràfica, vam passar 
moments difícils i 
això es reflecteix en 
aquesta cançó. És 
el tema més perso-

nal i sincer.

7. Com us definiríeu?
Amb una paraula, ambiciosos. 
Però a part som molt treballadors 
i molt tossuts. 

c./ Comtes d’Urgell 1, 25007 Lleida . Teléfono: 973 246 747 . www.lastermasderuham.com

LAS TERMAS DE RUHAMLAS TERMAS DE RUHAM

Els peixos Garra Rufa 
s’encarreguen de  la teva 

manicura/pedicura

Kids Party!! Bellesa 
també per 

als més petits

Rebre al teu bebè 
mentre realitzes algun 

tractament

Mesobiolift RF és 
l’equip més avançat en 
tractaments antiaging

Tot tipus de 
tractaments per 

a ungles de mans i peus

Dóna benestar als teus 
peus amb una sessió  

de Reflexologia Podal
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