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L’alcaldable a Lleida 
pel Partit Popular vota 
dues vegades en dues 
meses electorals del 

seu col·legi

DOLORS
LÓPEZ

El president de la
FECOLL ha fet de l’Aplec 

del Caragol la festa
gastronòmica que mou 
més diners d’Espanya
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editorial
La industrialització pendent de Lleida
És una opinió àmpliament accep-
tada que Lleida no va atrapar el 
tren de la industrialització als anys 
quaranta, cinquanta i seixanta del 
segle passat. Aquest procés d’in-
dustrialització, Lleida no el va fer, 
a diferència d’altres indrets de l’Es-
tat. És probable que així fos per 
una demografia dèbil i perquè el 
sector primari, l’agricultura i la ra-
maderia ja van resultar suficients 
pels estàndards de vida d’aquelles 
generacions. També devia jugar en 
contra de la indústria, per aquells 
temps, que les comunicacions ter-
restres i les condicions geogràfi-

ques, vistes des d’aquella època, 
no convertissin Lleida en un punt 
atractiu per invertir. 
Una dada menys coneguda, per 
contra, és que Lleida sí va desen-
volupar, pel seu propi compte i 
solament per darrera Barcelona, 
un gran dinamisme empresarial, 
en el sector dels serveis especial-
ment. Encara a data d’avui Lleida 
acredita un percentatge líder en 
empreses per nombre d’habitants, 
algunes de les quals, per bé que 
minoria, son ja grans empreses per 
mida i implantació. 
Considerem que el moment pre-

sent és el més adequat per abor-
dar seriosament i amb complicitat 
de totes les institucions el desen-
volupament industrial de Lleida 
ciutat. L’actual és un moment con-
venient perquè l’arribada del tren 
d’alta velocitat (AVE) i el foment de 
les noves tecnologies que ha supo-
sat el Parc Científic de Gardeny, un 
espai que ocupa 1.500 persones, 
converteixen Lleida en un espai on 
és la industrialització l’estratègia 
que més valor afegit, riquesa i tre-
ball nou pot aportar a la ciutat. 
Al nostre parer, les autoritats lo-
cals -via entesa institucional amb 

Generalitat-  han de sumar esfor-
ços per promoure sòl industrial. 
En concret, els nous pols de crei-
xement immediat serien el per-
llongament del polígon del Segre 
fins a Alcoletge i el de Torreblanca- 
Quatre Pilans. No podem oblidar, 
alhora, l’estat delicat del polígon 
del Segre, que encara no rep un 
subministrament d’aigua potable 
llargament esperat. La millora dels 
polígons existents i el desenvo-
lupament de nous són clars ele-
ments de projecció econòmica per 
a una Lleida industrialitzada del 
segle  XXI. 
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La jornada electoral d’aquest 
passat diumenge, 24 de 
maig, va deixar un recull 

d’imatges dignes de recordar 
pel seu contrast d’estats aní-
mics. Mentre algunes forma-
cions, com el Comú o Crida 
per Lleida quedaven immor-
talitzats en uns instants joio-
sos d’alegria en conèixer que 
entraven a la Paeria, d’altres, 
com el PSC o el PP havien de 

fer el cor fort en assumir que, 
malgrat els esforços de cam-
panya, els resultats electorals 
no eren els esperats i perdien 
representació. 
Cares llargues també a l’equip 
d’Entesa que perdia l’oportu-
nitat d’aconseguir represen-
tació al consistori. 

Partit Socialista
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Convergència i Unió

Partit Popular
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La batzegada 
electoral del 
PSC ha fet 
trontollar la 
continuïtat de 
Ros al front del 
govern de la 
Paeria en una 
legislatura amb 
menys regidors 
que mai

De majoria 
a minoria
(absoluta)
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Les eleccions a Lleida dona-
ran pas a una nova composi-
ció de govern molt allunya-
da del panorama al qual ens 
tenia acostumada la capital 
del Segrià. De fet, de les tres 
úniques forces amb represen-
tació que hi ha hagut al con-
sistori lleidatà durant l’última 
legislatura (PSC, CiU i PP), 
aquest 2015 doblem el joc de 
partits i, fins i tot, en sumem 
un de més. 
El daltabaix dels socialistes 
que han vist volatilitzar la mei-
tat dels seus regidors (han re-
but un 17,4% menys de vots 
que en els anteriors comicis), 

sumat a la pèrdua d’electors 
del Partit Popular (formació 
que passa de 6 a 2 regidors), 
ha donat peu al sorgiment de 
quatre formacions que fins 
ara no disposaven de trona 
al consistori. Així mateix, la 
líder popular no només ha 
vist reduir el número de re-
presentants del seu partit a 
la meitat sinó que ha estat, 
de retruc,  protagonista de la 
jornada electoral a contracor 
ja que, “per error”, va votar 
dues vegades en dues urnes 
diferents. 

L’auge d’Ángeles Ribes 
La gran triomfadora ha estat 
la líder del partit d’Albert Ri-
vera a Lleida. Ángeles Ribes 
ha passat de l’ostracisme a 
aconseguir fins a 4 regidors 

(prop de 6.000 vots). Amb 
aplaudiments, rialles, crits 
i salts d’alegria Ciutadans 
celebrava que entrava a la 
Paeria passant de 400 vots 
a les eleccions del 2011 al 
“subidón” d’enguany, per 
sobre d’altres formacions 
com ERC, que n’ha obtingut 
3. També han rebut carta de 
partida les dues pro-
postes assemble-
àries: Crida per 
Lleida, arrela-
da a la CUP, 
i el Comú 
de Lleida. 
A m b 
aquest pa-
n o r a m a , 
tot i haver 
guanyat ma-
temàt icament 

les eleccions, la batzegada de 
Ros ha fet trontollar per uns 
dies la seva permanència a 
l’alcaldia. I és que el líder de 
CiU a Lleida, Toni Postius, ha-
vent preservat els 6 regidors 
de què disposava en l’anteri-
or legislatura (les enquestes 
només n’hi asseguraven 5), 
ha aprofitat la debilitat de 

l’adversari per buscar 
aliats i intentar 

erigir-se paer 
en cap. Final-
ment, però, 
no ha estat 
possible i 
Ros serà 
investit de 
nou alcalde 

amb un go-
vern en mino-

ria.

El fracàs d’Entesa
Un dels grans afectats de la 
nit electoral va ser Eduard 
Baches, el candidat per En-
tesa, coalició formada per 
ICV-EUiA i MES, qui ha de-
cidit retirar-se de “tota vida 
política” després dels mals 
resultats electorals de la jor-
nada de diumenge, que no 
li van donar representació a 
l’Ajuntament de Lleida en no 
arribar al 5% mínim de vots. 
L’ecosocialista va assegurar 
que ”aquest cop no és un fins 
a la pròxima, és un adéu de-
finitiu”.

Possibilitats de pacte
De majoria absoluta a minoria 
absoluta. Així s’ha vist Àngel 
Ros després d’11 anys  al cap-
davant de l’Ajuntament de 

Una sociover-
gència hagués 

possibilitat 
un govern 

estable 
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Lleida. Un declivi que po-
dria atribuir-se, tal com 
ell va exposar en les 
valoracions de la nit 
electoral, al desgast 
propi del govern, la 
falta d’un posiciona-
ment clar davant del 
procés sobiranista i, 
en últim terme, les in-
vestigacions de Fiscalia 
a la Paeria i el cas Camps. 
Assimilats els resultats, l’ac-
tual alcalde en funcions va 
iniciar aquesta setmana una 
ronda d’entrevistes per tal 
d’establir aliances. Però, amb 
qui pactar? Un pacte amb CiU 
li hauria assegurat l’estabilitat 
de govern. La suma dels dos 
partits, amb 14 regidors, ha-
gués dotat al líder socialista 
l’equilibri necessari per conti-
nuar al capdavant sense agi-
tacions. Ara bé, la possibilitat 
va quedar descartada en un 
inici pel propi Toni Postius. 
Cop dur per a Ros que veia 
com la sociovergència s’esfu-
mava tan ràpid com minvaven 
les altres alternatives. 
La resta d’opcions es reduïa a 
la búsqueda d’aliances a tres 
bandes. Ara bé, novament, 
amb qui? El líder republicà a 
Lleida, Carles Vega, va dei-
xar clar en un inici que no hi 
hauria pacte socialista amb 
Àngel Ros al capdavant. El PP 
no disposava de prou pes per 
configurar un govern sòlid i 
el pacte amb les formacions 
assembleàries, Comú i Crida 
per Lleida, ratllava l’absurd si 
tenim en compte la llunyania 
de posicions a l’hora d’enca-
rar les polítiques de gestió 
municipal. 

La clau: Ciutadans
L’aparició amb força de Ciu-
tadans al panorama polític ha 
fet que Ángeles Ribes i el seu 
equip obtinguessin la clau de 
la governabilitat a la ciutat, po-

?
d e n t 

decantar 
la balança cap a quatre 
anys més de lideratge so-
cialista o un canvi de paer 
en cap encapçalat pel 
convergent Toni Postius.
Després d’una ronda de 
trobades, la resposta de 
Ribes ha estat ferma i 
impertèrrita: “No canvi-
arem cadires per vots. 
Mantenim el que hem 
dit sempre, no-
més hagués-
sim entrat al 
govern si gua-
nyàvem les 
eleccions”. 
Tot i que els 
convergents 
p lan te javen 
la proposta de 
canvi per es-
tablir acords 
amb un “o Ros 
o transparèn-
cia”, la dicoto-
mia no ha estat 
suficient per 
ser acceptada. 
Així, els temes 
com l’emanci-
pació nacional 
han sigut mo-
tius de pes per-
què no hi hagi 
acord.
D’altra ban-
da, CiU, ERC 
i La Crida per 
Lleida, les tres 
forces sobira-
nistes, sumen 

11 regidors, a 3 de la majoria 
per governar. Una recomp-
te que tampoc suma amb el 
Comú de Lleida (amb dos re-
gidors encara en faltaria 1 per 
la majoria). En aquest sentit, 
Postius, que no ha pogut re-
alitzar una alternativa, ha re-
marcat que “era una possibili-
tat que s’havia d’explorar (...). 
No ha estat possible, doncs 
estarem quatre anys a l’opo-
sició”. 
D’aquesta manera, la falta de 
consens entre les diferents 
formacions ha suposat que, 
tot i les males cartes d’Àn-
gel Ros, amb 8 regidors, el 
líder socialista sigui de nou 
investit alcalde el proper dia 
13 de juny. De fet, segons la 
llei electoral, si un dels regi-
dors té la majoria absoluta, és 
proclamat paer en cap de ma-

nera directa. Pel contra-
ri, si no hi ha acord, 

es proclama batlle 
qui encapçali la 
candidatura més 

votada; en aquest 
cas, la de Ros.

Minoria
Governar en minoria 
implica que les acci-
ons de govern siguin 
molt difícils de tirar 
endavant si l’oposició 
s’enroca en la negati-

va i, en aquest sentit, la 
pluralitat de formacions 
pot anar en detriment 
de la consecució de 
projectes i propostes. 
La primera prova de foc 
la viurem en breu amb 
l’aprovació del cartipàs 
municipal, document 
que inclou l’organitza-
ció  i distribució dels 
càrrecs i les àrees de 
govern, així com els 
sous de l’alcalde i de 

la resta de regidors. 

Ciutadans 
ha tingut la 

clau de la 
governabilitat
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Convergència aconsegueix majo-
ria absoluta a 108 municipis i ERC es 
converteix en la segona força. Mentre 
que uns ja poden ser investits alcal-
des amb majoria absoluta, altres hau-
ran de treballar per arribar a un pacte 
de govern amb la resta de formacions

24maig
PSC CiU ERC PP

Crida
per LleidaC’S

Comú 
de Lleida

ICV
Més Lleida

Vielha

Sort
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Lleida

Les Borges 
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Tremp

El Pont
de 
Suert

La Seu d’Urgell

Puigcerdà

Cervera

TàrregaMollerussa

Majoria 
nacionalista 
a les terres 
de 
Ponent

així 
han

quedat les 
coses a 

comarques

2015
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Poques sorpre-
ses. CiU ha 
guanyat les 
e l e c c i o n s 
municipals 
en el con-
junt de la 
demarca -
ció de Llei-
da, amb el 
33,5% dels 
vots. Els con-
vergents han acon-
seguit majoria absoluta 
en 108 municipis i en 15 més 
majoria relativa. La segona 
força a les terres de Ponent 
és ERC, amb el 23,7% dels 
vots i 60 ajuntaments on té la 
majoria. El PSC ha aconseguit 
el 14,2% dels vots. Segueixen 
als socialistes la CUP, amb el 
5,2% dels vots; PP; amb el 
5%; Entesa, amb el 
2,7%, i CDA, amb 
l’1%.
Una de les 
primeres ac-
cions que 
van dur a 
terme els 
consistoris 
de Ponent 
va ser tor-
nar a penjar 
l’estelada, que 

Rosa
Perelló
Alcaldesa

Tàrrega

Ramon
Royes
Alcalde

Cervera

CiU es 
consolida a 
les Borges 
Blanques i 
Mollerussa

ERC es 
posiciona 

com a segona 
força a 
Ponent

la Junta Electoral els va pro-
hibir durant la celebració dels 
comicis. Ni un dia van tardar 
a fer-ho Tàrrega, Cervera i Al-
carràs. 

Pactes a la Dipu-
tació de Lleida

Tot i que els 
s o b i r a n i s -
tes han 
cont inuat 
tenyint el 
t e r r i t o -
ri lleida-

tà de blau, 
on segons el 

president de 
Convergència De-

mocràtica de Catalunya 
(CDC) de les Terres de Llei-
da, Ramon Farré, un de cada 
tres vots a Lleida va ser per a 
convergència, la Diputació de 
Lleida, fins ara governada per 
CiU amb majoria absoluta, 
haurà de pactar amb una altra 
força política després de per-
dre dos diputats. Segons va 

explicar el president 
de la corporació, 

Joan Reñé, la 
d a v a l l a d a 
s’ha produït 
a causa de 
la pèrdua 
del diputat 
de Con-
ve rgènc ia 

D e m o c r à -
tics Aranesa 

(CDA) per 14 

CiU- 4/ ICV-2 / ERC-2 / 
CUP-1 / PSC-1 / InSe-1 / 

PP-1 / SiF-1

CiU-8 / CUP-3 / ERC-3 / 
PSC-2  / CdT-1
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Marc
Solsona
Alcalde

Mollerussa

vots. Per contra, ERC passa 
de 2 diputats a 6 i el PSC es 
queda amb només 4. Ciuta-
dans i CUP entren per primera 
vegada a la Diputació amb un 
diputat cadascun, mentre que 
el PPC també perd represen-
tació aquí i es queda amb un 
sol diputat. Tot i així, CiU gua-
nya a les capitals de comarca 
on ha estat la més votada, 
tret de Solsona, on guanya 
Esquerra, Vielha, que passa al 
PSC, i Tremp, també del PSC 
però pendent de pactes. La 
incògnita és ara veure si funci-
onarà l’acord entre CiU i ERC, 
que formava part del full de 
ruta que decidia les eleccions 
del 27-S.

Tàrrega, ajuntament inde-
pendent
Rosa Maria Perelló (CiU) és 

una de les més ben parades 
de les eleccions a les terres 
de Ponent. L’alcaldable con-
vergent va revalidar el passat 
diumenge l’alcaldia a Tàrrega 
amb un resultat que la deixa a 
les portes de la majoria abso-
luta. CiU va aconseguir 8 regi-
dors amb el 37,6% dels vots, 
2 més que el 2011, aconse-
guint un resultat que la situa 
a llarga distància del que serà 
el primer partit de l’opo-
sició, la CUP, que 
va aconseguir 3 
regidors amb 
el 18,5% 
dels vots. 
En la terce-
ra posició 
es queda 
ERC, que 
també va 
aconseguir 3 

regidors amb el 14,58% dels 
vots aconseguint-ne dos més 
que el 2011, mentre que el 
PSC cau i amb el 10% dels 
vots es queda amb 2 regidors 
dels 5 que tenia.  Entra també 
al consistori el Comú de Tàrre-
ga, amb 1 regidor (5,36%) i es 
queden sense representació 
el PPC, Sumem i PxC. Per la 
qual cosa, Tàrrega serà gover-
nada durant aquests quatre 

anys per forces indepen-
dentistes. 

Difícil gover-
nabilitat a 
Cervera
El Govern 
de la Pa-
eria de 
Cervera es 

c o m p l i c a , 
passant 5 a 8 

partits represen-
tants. Ramon 
Royes (CiU) 
ha guanyat 
les elecci-
ons, però 
perdent un 
regidor  i 
quedant-se 
amb quatre 
regidors al con-
sistori. La dificultat 
d’aconseguir arribar a 
un govern de majoria porta 
Royes a no descartar un man-
dat en minoria amb una altra 
formació i amb acords puntu-
als. 
La segona llista amb més su-
ports és la del seu antecessor, 
Joan Valldaura amb MES-ICV. 
Abans, a les files del PSC ha 
aconseguit 609 vots respecte 
als 873 de les eleccions 2011 
amb 2 regidors. El segueix 
ERC, que amb 2 regidors es 
posiciona com una de les tri-
omfadores de la nit electoral 
juntament amb la CUP, que 
entren al consistori, aquest 
últim amb 1 regidor.  També 
es pot considerar vencedor 
el PP, que no hi tenia repre-
sentació i ara ha aconseguit 
el seu únic regidor. Jaume 
Carcasona continuarà com a 
regidor a l’Ajuntament, ja que 

Vielha

Sort

Solsona

Lleida

Les Borges 
Blanques

Balaguer

Tremp

El Pont
de 
Suert

La Seu d’Urgell

Puigcerdà

Cervera

TàrregaMollerussa

aconsegueix 
un regidor 
amb SiF, de 
la mateixa 
m a n e r a 
que Rai-
mon Fus-
té, però 

sent l’únic 
regidor del 

PSC. Els inde-
pendents segar-

rencs d’InSe també 
seran presents amb un regi-
dor al consistori. Amb aquests 
resultats, només es va quedar 
fora  Plataforma per Catalu-
nya, que no va aconseguir re-
presentació. 

Majoria absoluta de CiU a 
Mollerussa
A la capital del Pla d’Urgell, el 
diputat a Madrid Marc Solso-
na ha aconseguit revalidar la 
majoria absoluta que ja tenia i 
sumar encara un regidor més, 
passant de 10 a 11 amb el 
54,89% dels vots. El seguei-
xen ERC amb 3 regidors amb 
el 19,57% dels vots, que pas-
sa de segona a tercera força 
a la capital del Pla d’Urgell 2 
regidors més. El PSC, que va 
confiar en l’antiga alcaldessa, 
Teresa Ginestà per 2 regidors 
per la qual cosa es queda amb 

Unió fa la 
guitza a Roigé 

perquè no 
sigui alcalde 
de Balaguer

El PPC, PxC 
i Sumem es 

queden sense  
representació 

a Tàrrega

comarques
2011

PSC

CiU

Progrés
Municipal

CDA
PNA

ERC

CiU-11 / ERC-3 / PSC-2 
/ PP-1
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Les Borges 
Blanques

Enric Mir
Alcalde

Josep M. 
Roigé

Jordi Ignasi 
Vidal

CiU guanya però empata amb ERC en nombre de regidors

Balaguer

1 regidor i el PP iguala el re-
sultat dels anteriors comicis, 
1 regidor. El partit que torna 
a desaparèixer del mapa de 
Mollerussa és Plataforma per 
Catalunya, que perd el regi-
dor que tenia. 

Mir es consolida a la capital 
de les Garrigues
CiU s’ha assegurat la majoria 
absoluta a les Borges Blan-

ques amb Enric Mir al capda-
vant i aconseguint passar de 6 
a 8 regidors. Els han perdut el 
PSC i Independents (IBB-FIC) 
per les Borges que es queden 
sense representació. ERC es 
manté al consistori amb 4 re-
gidors i la CUP també amb 1.  
El PP, que presentava una llis-
ta fantasma, es queda de nou 
sense representació així com 
ICV-EPM. 

La incògnita de Balaguer
Josep Maria i Roigé (CiU) es 
va proclamar guanyador de 
les eleccions a Balaguer amb 
el 26,27% dels vots que li do-
nen 5 regidors, 2 menys que 
en les eleccions de 2011, es-
sent un dels pitjors resultats 
de la història de CiU a Bala-
guer. Un resultat que empata 
amb la candidatura d’ERC, 
que per primera vegada entra 

amb força al consistori amb 5 
regidors i l’opció d’arravatar-li 
l’alcaldia a CiU si no aconse-
gueix els pertinents acords 
amb la resta de forces políti-
ques. El convergent ha per-
dut 700 vots i dos regidors, 
i es pot convertir en l’únic 
alcalde de les capitals de Po-
nent que perd l’alcaldia des-
prés de la seva primera legis-
latura. En cas que CiU no ho 

aconsegueixi, els republicans 
es mostren disposats a cercar 
acords per aconseguir que el 
seu candidat, Jordi Ignasi Vi-
dal, pugui ser investit alcalde. 
ERC ja ha comunicat que es 
nega a firmar un pacte per fer 
Roigé alcalde.
A Roigé tampoc l’ajuda que 
Unió es demarqui totalment 
del partit i li faci la guitza. El 
passat dimecres, Unió Demo-
cràtica de Catalunya de Bala-
guer demanava  a través de 
Twitter als partits de la ciutat 
que tenen representació al 
consistori que “votin un canvi 
a l’Ajuntament”, fins ara go-
vernat per Josep Maria Roigé, 
de CiU. En el missatge, s’as-
segura que la ciutat es mereix 
un canvi, i encoratja a votar 
una formació que no sigui la 
seva durant el ple d’investidu-
ra del proper 13 de juny. 
El PSC va recular a la capi-
tal de la Noguera perdent la 
meitat dels regidors que tenia 
i quedant-se amb 3, amb el 
17,3% dels vots. Aquesta era 
la primera legislatura socialis-
ta sense Miquel Aguilà al cap-
davant. La coalició formada 
entre la CUP i Procés Cons-
tituent aconsegueix 2 regi-
dors i Ciutadans entra també 
al consistori amb un regidor. 
També entra la formació Bala-
guer, Ara Sí, amb un regidor i 
es queden fora els partits ICV 
i PPC

 CiU-8 / ERC-4 / 
CUP-1

CiU-5  / EpB-5 / PSC-3 / 
CUP-2 / Ara Sí-1 / C’s-1 
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Alguns dels millors 
periodistes de Lleida 
analitzen els re-
sultats electo-
rals del passat 
diumenge i la 
situació po-
lítica en què 
queda l’Ajun-
tament de 
Lleida. Torn per 
al quart poder

 GERARD
MARTÍNEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

Els polítics representen el poder. Els 
periodistes hauríem de representar 
el contrapoder. L’escàs distanciament 
entre política i periodisme ha dut la 
nostra professió a un descrèdit popu-
lar amb el qual s’explica la crisi actual 
del sector. La gent no ha deixat de lle-
gir diaris per desídia a “tantsemenfo-
tisme”, sinó perquè la realitat que s’hi 
descriu esdevé totalment esbiaixada i 
interessada.
Al llarg de les properes quatre pàgi-
nes, una desena de periodistes de la 
demarcació de Lleida, pertanyents a 
generacions dispars i provinents d’àm-
bits comunicatius ben diversos, ex-
pressaran la seva opinió clara i diàfana 
sobre uns resultats electorals, els del 
24-M, que han fragmentat l’Ajunta-
ment de Lleida en set formacions polí-
tiques i que han transformat la majoria 
absolutíssima del totpoderós Àngel 
Ros en una minoria absolutíssima.
Toca analitzar d’on venim, on estem i 
cap on anem, i ningú millor per fer-ho 
que nosaltres, els autèntics notaris de 
la realitat, els que sabem d’on venim, 
on estem i cap on anem. Perquè nosal-
tres sempre hi som. Ells, no.

eleccions
municipals
2015

Exdirector de ‘La Mañana’ i ‘El Matí Independent’

Ramon Pedrós

El resultat de les eleccions municipals a Lleida ens ha deixat una Paeria fragmentada i, en una primera etapa, 
de difícil conducció. Ha quedat clar que la ciutat volia un canvi, i aquest s’ha produït en una doble i espec-
tacular manifestació: d’una part, retirant el suport de la còmoda majoria de la qual gaudia l’Àngel Ros, que 
perd set regidors, un duríssim càstig que evoca la fi d’una època, i, d’altra banda, donant entrada al govern 
de la ciutat d’una colla de partits i formacions que completen millor el dibuix molt més plural i participatiu de 
la societat d’avui. 
En aquesta primera fase, la Paeria resultarà més complicada de gestionar, tot i que l’Àngel Ros preveu inten-
tar-ho amb la seva precària minoria, però la representació política de Lleida s’ha fet més realista i madura. 
Ningú ha dit que la realitat hagi de ser fàcil d’interpretar, ni que el govern d’una ciutat no hagi d’exigir els 
comportaments, formes o debats que caracteritzen una democràcia madura. 
Aquestes eleccions, en definitiva, han estat un primer pas. De seguida vindran les catalanes i després les es-
panyoles. Ja sé que totes tenen el seu propi perfil, però Catalunya viu un procés molt específic, dins la nova 
exigència de radicalitat democràtica general, i per això considero probable que, a Lleida, només veurem clar 
com queda definitivament la Paeria després del 27-S.

Una Paeria fragmentada 
i en ‘stand by’
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El Punt Avui

David Marin

Estela
Bussoms

A hores d’ara de lectures del 24-M i de les conseqüències 
que pot tenir a Lleida ja n’hauran sentit i llegit moltes, i vostès 
n’hauran fet la seva de pròpia. A mi, com a ciutadana, em com-
plau que la Paeria sigui aquesta legislatura més plural –o més 
fragmentada per als qui volen donar-li un matís negatiu. Com a 
periodista, em permetré fer unes recomanacions als nostres re-
presentants al ple municipal. La tan reclamada i anhelada nova 
política –per cert, que poc l’hem vista durant una campanya 
més que tradicional- ara també passa per entendre que qui 
més parla en un ple no és qui més raó té ni qui més ressò medi-
àtic obtindrà. Suposo que ja saben per on vaig. Amb set grups 
a la Paeria o els plens comencen a les 8 del mati o ja ens podem 
emportar el tupper . Exigim que tothom treballi i ho demostri. 
Però que quedi clar que la capacitat de síntesi i la concisió tam-
bé són signes d’intel·ligència. 

La imprescindible 
concisió

El resultat mostra una societat lleidatana plural i complexa i amb desig de canvi similar al regis-
trat en bona part de Catalunya. La dispersió del vot a l’esquerra del PSC ha evitat que a Lleida 
es reproduís el fenomen d’Ada Colau, però la suma de resultats  demostra que amb un lideratge 
capaç d’aglutinar aquesta expressió de canvi, Lleida hauria tingut un comportament similar. Amb 
tota probabilitat Àngel Ros serà escollit alcalde com a cap de la llista més votada, però a partir 
de llavors viurà un mandat molt complicat en què cada punt del ple s’haurà de negociar amb al-
menys dos partits de l’oposició, els quals al seu torn estaran competint entre ells en un mapa po-
lític fragmentat. La relació de la Paeria amb les entitats cíviques, les altres institucions, els mitjans 
i la ciutadania haurà de canviar a la força: des d’una posició més feble i amb dependència d’altres 
grups, la gestió del poder esdevé menys vertical i dirigista. Toca obertura, diàleg i transparència.

La Paeria haurà de canviar

Col·laboradora de ‘Sàpiens’, ‘Descobrir’ i el diari ‘Segre’

Anna
Sàez

Si tombes un vuit tens el signe de l’infinit. És el número atòmic de l’oxigen. El trèvol de quatre 
fulles per a la cultura xinesa. Vuit, una simple xifra. Es representa amb dos serps entrellaçades 
que simbolitzen l’equilibri entre forces antagòniques. Però si aspires a governar la Paeria el 
vuit es queda curt. Et falta l’aire -i uns quants regidors. I, més que equilibris, hauràs de fer 
acrobàcies. Amb les eleccions catalanes anunciades per d’aquí a quatre mesos, Àngel Ros 
sap que no podrà comptar amb cap suport. El PSC està de capa caiguda i, ell mateix, inves-
tigat per la fiscalia anticorrupció. Fer-li costat és perdre vots. Ningú no s’arriscarà. Toca fer 
veure que et veus capaç de pilotar l’ajuntament en solitari, malgrat tenir una tripulació que 
ja saps del cert que se’t rebel·larà. Toni Postius tot just estrena carrera política i no la voldrà 
acabar abans d’hora, així que amb els sis regidors de CiU no s’hi podrà comptar, com pas-
sava fins ara. L’alcalde ha tingut paraules amables per a Ángeles Ribes en campanya, però 
els quatre regidors de Ciutadans són insuficients. Si no se sumen a la festa els dos del PP no 
hi haurà res a fer. ERC se la va jugar amb un candidat contaminat de tripartit i li ha sortit bé. 
Carles Vega ha recuperat els tres regidors dels bons temps. Gosarà apropar-se a Ros més del 
compte? Altament improbable. La Crida, amb dos regidors que per pocs vots no han estat 
tres i l’agrupació d’electors Comú de Lleida, que han deixat en evidència totes les enquestes 
amb dos regidors més, no volen sentir a parlar de pactes. Ros està sol, com Gary Cooper. Ho 
resistirà? 

El buit de tenir-ne vuit 
Agència Catalana de Notícies (ACN)
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Òscar 
Sisteré

De fet, la Lleida d’abans d’aquestes eleccions, ja era, malgrat 
les aparences, del tot diferent. Alguns no se’n van adonar, però 
el carrer ens parlava d’aquest canvi amb una claredat diàfana. 
L’entrada del Comú o la Crida ha fet evident que la gent diem 
prou i decidim agafar les regnes.
Alguns potser veuran escenaris ingovernables on molts veiem 
una oportunitat per instaurar a la Paeria una nova forma de fer 
política, on el diàleg soterri definitivament les majories absolu-
tes que tant poc han aportat a la ciutat, en especial a la gent 
que pitjor ho està passant.
I en aquesta nova forma de fer política, els alcaldes hipercarre-
gats de poder cediran el protagonisme a la ciutadania. I aquí 
tocarà aprendre plegats a participar per construir plegats, a 
acabar amb allò de que un altre ens traurà les castanyes del 
foc. I no serà fàcil. La cultura de la participació és tant desitja-
ble com carregada de dificultats, més en una ciutat on aquesta 
paraula ha rebut tant maltractament en les darreres legislatu-
res.

La Lleida post 24-M 
serà, definitivament, 
una Lleida diferent

Treballa a Ràdio Rosselló i al diari ‘La Mañana’

Rosa
Peroy

De 3 colors que formaven el semicercle de la Paeria hem passat a 7. L’atomització política 
postelectoral ha estat gairebé general, però, siguem sincers, la desfeta socialista ningú se 
l’esperava. 
La pèrdua de 7 regidors d’un paer que inclús té personatge en el Polònia ha situat la 
seua força política en un incòmode i forçós registre pactista. Incòmode per a ell, perquè 
si governa en minoria la seua gestió d’aquí al 27-S serà un bloqueig constant que en res 
afavorirà el futur de Lleida i els lleidatans.
Sort n’ha tingut que les altres forces polítiques no tenen la musculatura necessària. CiU 
ha conservat els 6 regidors: un manteniment que té cert gust de victòria, però clarament 
insuficient per marcar el pas municipal. La batzegada del PP i la negativa de C’s tampoc 
posen fàcil un gir a la dreta.
I un pacte sobiranista CiU-ERC-CUP? Tampoc obtindria majoria suficient. A no ser, posats 
a somiar, que el 13 de juny les votacions no fossin en bloc i que algun regidor sobiranista 
del PSC –que n’hi ha- i del Comú -que també en té- es pronunciessin per formar una ma-
joria suficient amb un jove (o no) alcalde al capdavant.
Però això és fer volar coloms, si recordem que quan es formaven les coalicions per anar a 
les urnes no vam ser capaços de fer un “pack indepe”. 
I ara de què ens queixem.

Fem un pack-te

bla

El Punt Avui

Joan
Tort

Comencem a pair aquesta atractiva olla barrejada que és ara 
la Paeria. Set grups, sumes impossibles, ideologies contrapo-
sades i, sobretot, personalitats enfrontades. Àngel Ros ho té 
cru. Si repeteix com alcalde estarà en minoria i amb la lupa a 
sobre constantment. No podrà fer moltes de les coses que ha 
fet sense crítica durant anys, com tenir complements salarials o 
anar de vacances amb cotxe oficial i escorta. Si deixa el càrrec, 
haurà estat un trist final. I tot plegat, amb la incògnita de sa-
ber què hi té a dir la fiscalia anticorrupció. Una altra conclusió: 
canviem americanes per samarretes. Entra gent nova que llui-
rà cridaners lemes a colorides samarretes abans que cuidades 
corbates de vestits d’home de moda. I aquest look és només 
la part visible d’una nova forma de fer política, més de carrer, 
més directa, sense motxilles i transparent. Entrem en una nova 
etapa en la qual el diàleg serà bàsic. I això és bo!

Samarretes per
americanes

eleccions
Municipals
2015
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Exdirector del diari ‘La Mañana’

Jordi Pérez 
Ansótegui

Per què? Es preguntava l’alcalde Ros la nit electoral. Per què m’han castigat? Jo que he fet tant 
per Lleida i els lleidatans? Per què? Jo que he treballat 25 hores al dia, tot l’any. Per què? Jo que 
m’he sacrificat i he menystingut la família per assistir a esmorzars, dinars i sopars, sense gana. Per 
què m’han girat l’esquena? Jo que he escoltat i he ajudat qui s’ha atansat a demanar-me favors. 
Per què em tracten així? Jo que he fet equilibris per acontentar tothom. Per què no em valoren? 
Jo que he promogut 1.500 llocs de treball a Gardeny, el Magical, la Llotja, el GlobaLleida i he 
endreçat places i carrers a corre-cuita, perquè ningú ensopegués abans d’anar a votar. Per què? 
Per què? Per què?... Després d’una patacada electoral, els polítics diuen haver entès el missatge. 
El paer en cap, com a bon catòlic, quan trobi respostes als seus pecats, haurà de fer un acte de 
contrició i, fins i tot, un propòsit d’esmena. Això sí, mentre l’oposició estigui disposada a donar-li 
l’absolució

Penitència postelectoral

Nació Digital Lleida

Àlvar
Llobet

 
El 24-M ha suposat un final d’era a Lleida. Àngel Ros continuarà essent l’alcalde, però jamai ningú 
no el mirarà com el polític que ha estat fins ara. I ell tampoc ho podrà fer amb la resta. El líder del 
PSC ha passat de ser l’alcalde amb majúscules a convertir-se en el primer regidor del partit més 
votat a la ciutat però que pateix una debilitat que l’obligarà al pacte constant. El daltabaix socialista, 
provocat pel procés sobiranista, pel desgast de govern i pel cas Camps, anima el panorama polític i 
obre la porta a majories alternatives a Ros, que serà paer en cap en minoria. Ningú no vol encaixar 
amb un polític que rere seu té la fiscalia i que pot acabar imputat. Si abans la figura de Ros sumava 
més que la del seu partit, ara la situació s’ha capgirat fins al punt que alguns dels seus regidors tro-
barien més suports que ell. Ros  viu en la solitud política provocada les sospites de corrupteles, que 
l’han llastat en els darrers mesos i que encara li poden complicar més la vida.  

La solitud de Ros

Agència Catalana de Notícies (ACN)

Salva
Miret

Les eleccions del 24-M no han estat unes municipals més 
si agafem com a referència comicis precedents. En el con-
junt del país han passat factura als partits tradicionals, per 
anomenar-los d’alguna manera, i han obert la porta dels 
ajuntaments a forces emergents i a candidatures ciutadanes 
amb noves formes d’entendre la política, fet que ha derivat 
en la fragmentació de la representativitat municipal. En el 
cas de la capital del Segrià s’ha traduït amb l’entrada per 
primer cop a la Paeria de Crida per Lleida-CUP, Ciutadans i 
de l’agrupació d’electors el Comú de Lleida. Malgrat això, 
tot sembla indicar que Àngel Ros seguirà quatre anys més 
al capdavant de l’Ajuntament de Lleida. Això sí, lluny que-
den les majories absolutes i s’obre una nova etapa en què 
la pluralitat, el diàleg i el consens marcaran el dia a dia en la 
gestió municipal. Estic convençut que ben aviat en comen-
çarem a recollir els fruits.  

Bufen aires nous a 
la Paeria
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7x7
d’interès

Tractaments 
estètics 
al costat 
de la salut
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L’estètica ha evolucionat cap 
a una tendència més natural. 
La imatge de les persones ha 
de ser més real i, per tant, 
lluny queden aquells trac-
taments que acabaven amb 
persones gairebé artificials. A 
més, els tractaments estètics 
s’han convertit en una bona 
eina per acabar amb els com-
plexos, ja que “solucionar-los 
mantenint una harmonia o la 
morfologia facial sense can-
viar les faccions és clau”, ma-
nifesta la directora gerent del 
Grup Nexus, Montse Monjo.
Cal pensar que la moda i l’im-
pacte que té aquesta a través 
dels mitjans de comunicació 
fa que els canons de bellesa 
siguin exigents alhora que 
canviants. “S’ha de reeducar 
als pacients fent-los veure 
que s’ha de buscar un aspec-
te saludable i en cap moment 
obsessionar-nos amb la imat-
ge”, apunta Monjo. De fet, 
els excessos i les obsessions 
comporten riscos innecessaris 
per la salut. “Els excessos els 
hem de parar els professio-
nals, dient-li al pacient que no 
necessita cap altre tractament 
i que ha de venir quan ho ne-
cessita per millorar”. Per tant, 
de mica en mica s’estan dei-
xant de banda aquells fronts 
tan estirats o els llavis no són 
tan grans, a favor d’una belle-
sa més natural i saludable.

El culte al cos i la imatge han fet possible 
que el sector de l’estètica sigui un dels 
més forts del mercat, tot i que aquest ha 
evolucionat de manera considerable amb 
tractaments com els de Nexus, que fan 
que la salut prevalgui per davant de tot



DIVENDRES 29 de MAIG DE 201522

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

Amb la crisi 
ha aparegut 

un client que 
vol tornar al 
món laboral 

L’equip mèdic, important
La presència d’equips mèdics 
en els centres d’estètica és 
imprescindible. Diagnosticar 
si hi ha un problema psico-
lògic, un trastorn alimentari 
o problema hormonal prèvi-
ament fa possible solucionar 
completament la qüestió. 
“També així evitem els riscos 
en la salut, caure en l’obses-
sió de la imatge que s’ha de 
tractar de manera psicològica 
i aconseguir un èxit en el re-
sultat”, comenta Monjo.
En aquest sentit, els centres 
estètics també han 
evolucionat. Grup 
Nexus té cal-
culat que en 
l’actualitat 
un 60% 
dels trac-
t a m e n t s 
que es 
rea l i t zen 
a les seves 
instal·lacions 
estan relacio-
nats amb la salut, 
mentre que el 40% és 
estètica. Però el culte al cos 
encara continua vigent. “La 
clau és mantenir la naturali-
tat i això s’aconsegueix amb 
un bon especialista mèdic, un 
bon diagnòstic i que es cap-
ti la psicologia del que vol el 
pacient. Un tractament medi-
coestètic està ben fet quan 
ningú et pregunta què t’has 
fet, sinó que la gent et diu 
que està millor últimament”, 
indica la directora gerent.
Per tant, és evident que cada 
cop més la gent prioritza es-
tar bé de salut “i la cultura va 
en aquest sentit, com  la nos-
tra filosofia. De fet, la gent ja 
no vol tanta cirurgia i l’està 
canviant per tractaments me-
dicoestètics, és a dir, sentir-se 
millor sense haver de passar 
pel quiròfan i sense que hi 
hagi convalescència o posto-
peratori”, indica.

Els temps canvien
Aquest tipus de tractaments 
sempre s’han vinculat a les 
dones. Però cada cop hi ha 
més homes. Montse Monjo 
exposa que fa dotze anys el 
percentatge masculí era de 
només un 10% enfront el 90% 
del femení, unes dades que 
actualment estan en el 30% 
d’homes i un 70% de dones. 
Segons explica, la depilació 
làser vinculada a la pràctica 
de l’esport, combatre l’ex-
cés de sudoració o fer front 
a la caiguda capil·lar són les 

principals raons d’aquest 
fet. L’edat mitjana 

està entre els 35 
i els 45 anys, 

encara que 
hi ha un in-
crement de 
gent de fins 
a 50 anys 
per les reco-

manacions.
D’altra banda, 

la crisi ha afavo-
rit Nexus. Tot i tenir 

fidels, ha aparegut un 
client nou que per la crisi s’ha 
vist obligat a fer un esforç per 
tornar al món laboral, i la imat-
ge s’ha convertit en quelcom 
vital per aconseguir-ho. “Ne-
xus, en els seus inicis, estava 
enfocat per una classe social 
mitjana-alta i avui en dia hi ha 
tot tipus de públic. La crisi ens 
ha afavorit, perquè la gent vol 
serietat, amb el suport d’una 
trajectòria de vint anys, una 
professionalitat, confiança i 
resultats, amb uns equips pro-
fessional i mèdic que respon 
davant de qualsevol eventu-
alitat que sorgeixi durant el 
tractament”. En definitiva, “si 
a nivell de salut estem bé, ja 
transmetem aquest aspecte 
saludable i, automàticament, 
això és bellesa”, conclou.

La directora ge-
rent de Nexus, 
Montse Monjo 
(dreta), explica la 
importància que 
tenen els metges 
a l’hora d’iniciar el 
corresponent trac-
tament.
Fotos: J. Gómez
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L’ICG Software Lleida està 
immers en un canvi de cicle. 
Després de tres temporades 
a l’OK Lliga lluitant per la sal-
vació ha arribat el moment de 
fer un pas més i mirar cap a la 

L’ICG 
Software 
Lleida es 

planteja nous 
reptes per la 

temporada 2015-
2016, entre ells 

aspirar a la Copa 
del Rei i Europa 

Camí directe
cap a un 
nou cicle
zona alta de classificació de la 
màxima categoria de l’hoquei 
espanyol i cap Europa. Plan-
tar cara a les principals forma-
cions de la lliga i fer un salt de 
qualitat s’ha convertit en un 
nou repte de cara a la prope-
ra campanya 2015-2016. “Ara 
mirem el got mig ple i és el 
moment de fer aquest pas”, 
argumenta el president del 
Lleida Llista, Enric Duch.

Un fet important és la reno-
vació de l’entrenador Albert 
Folguera per una temporada 
més, qui “continuarà fins que 
es trobi una persona capaci-
tada pel relleu, ja que no hem 
treballat fins al moment per 
tirar-ho per terra”, comenta 
el màxim dirigent. “Folguera 
sempre estarà darrera donant 
suport, perquè està aquí per 
l’hoquei de Lleida i no vol que 

desaparegui”, indica. Precisa-
ment, el tècnic comenta que 
“tenim uns nous objectius va-
lents. En tres anys les hem vist 
de tots els colors i estem ani-
mats a continuar. Estem en-
trenant de cara a la propera 
temporada amb ambició. He 
renovat perquè segueixo con-
fiant en el club i en l’equip. Hi 
ha un bon conjunt i encara 
puc aportar coses diferents”.



Junta di-
rectiva, cos 
tècnic i juga-
dors estan 
units. Fotos: 
I. G. / M. C.
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De la mateixa manera, la re-
novació del bloc important 
de la plantilla, amb la nova 
incorporació del davanter 
Esteve Pujals, és fonamental. 
“Folguera ha confeccionat un 
equip al seu gust i aquest ha 
arribat a un punt de maduresa 
excel·lent”, expressa Duch.

La necessita d’una pista més
Aquest pas endavant no serà 
fàcil. La junta directiva i l’en-
trenador demanen més hores 
de pista i això implicaria la 
construcció d’una pista adja-
cent al pavelló Onze de Se-
tembre. “L’Onze de Setembre 
sempre està ple. De fet, tal 
com diu Folguera, comparats 
amb altres esports, el nostre 
primer equip està en minoria, 
ja que en el futbol i el bàsquet 
disposen d’unes instal·lacions 
per ells sols”, comenta Duch. 
Quadrar horaris i no poder 
entrenar quatre dies a la set-
mana és un gran handicap, 
perquè “els vuit primer van 
a una altra velocitat. Si volem 
fer un pas qualitatiu i aspi-
rar a la Copa del Rei i Euro-
pa, o inclús guanyar la Copa 
CERS, hem de fer una crida 
a les institucions”. Per això, 
Albert Folguera argumenta 
que “tenir una pista adjacent 
seria ideal pel primer equip i 
la base, ja que faríem un salt 
de qualitat important”.
Així doncs, en els propers 
dies la junta directiva es reu-
nirà amb les institucions per 
tal de transmetre les seves 
necessitats i serà a finals de 
juny quan es començarà a tre-
ballar en el pressupost de la 
propera temporada. “Espe-
rem poder tancar el d’aques-
ta campanya. Cada any hem 
fet miracles per mantenir-nos 
en l’OK Lliga, però hem de 

poder competir com ho fan 
els altres”, indica el president.
Per tant, la junta directiva 
aposta per mirar cap enda-
vant. Per sempre amb la filo-
sofia de solidificar l’hoquei a 
Lleida, és a dir, despertar la 
passió per un esport semipro-
fessional, on els jugadors llei-
datans de l’elit compaginen 
la seva vida professional com 
a esportistes amb la laboral. 
“Hem d’emplenar tots els pa-
vellons de l’OK Lliga, donar-li 
ressò, promocionar-lo. Com a 
model d’esport és assequible 
i els jugadors demostren que 
fan esport perquè els agrada, 
ja que nosaltres només els fa-
cilitem les despeses, i no s’ha 
de perdre aquesta essència”, 
comenta Enric Duch.

Un balanç més que positiu
Pel que fa a l’anàlisi de la 
temporada 2014-2015, L’ICG 
Software Lleida va assolir la 
permanència en la jornada 
27, en guanyar al C.H. Mata-
ró, per 7-4, a l’Onze de Se-
tembre, i encara quedaven 
tres cites per jugar. Aquest 
fet va demostrar que el con-
junt d’Albert Folguera es-
tava assentat a l’OK Lliga 
després de dues campanyes 
anteriors patint fins a l’últim 
moment.“L’equip no ha que-
dat en la posició que merei-
xia, perquè hem perdut molts 
punts a casa a l’últim moment 
i la possibilitat d’anar a Euro-
pa s’ha escapat per la falta de 
gols”, apunta el president. 
Per tant, les sensacions són 
bones i, segons l’entrenador, 
“hem anat de menys a més, 
encara que les lesions ens han 
marcat”.
Malgrat tot, fent un repàs al 
que ha succeït en la compe-
tició, en el Lleida Llista són 

conscients que es poden mi-
llorar coses amb una major 
experiència. L’ICG Software 
Lleida va començar el seu 
camí per l’OK Lliga fa tres 
temporades amb una plantilla 
la meitat de la qual no havia 
jugat a tant al nivell. Des del 
punt de vist del presi-
dent, cal millorar 
la lectura dels 
partits, per 
tal que no 
es tornin 
a repetir 
xocs on 
els últims 
segons han 
fet perdre 
punts que ha-

guessin estat fonamentals. 
Però “al final de temporada 
han aconseguit saber llegir 
els enfrontaments”, afegeix, 
com ja van mostrar en l’en-
frontament de la jornada 29 
contra el Calafell Tot l’Any, 
amb el resultat d’1-0.

En aquesta línia, Fol-
guera recorda 

que l’equip no 
va comen-
çar amb 
bon peu 
la tempo-
rada. Una 
inundació 
a l’Onze de 

Setembre va 
obligar a can-

viar el parquet 
del pavelló ilerdenc 

i el partit a casa contra el 
C.P. Manlleu va quedar ajor-
nat. L’equip s’havia exercitat 
al pavelló de la Bordeta, una 
pista petita que va afectar els 
entrenaments. “Se’ns va tren-
car el ritme que portàvem fins 
llavors”, indica el tècnic, qui 
lamenta que “en alguns par-
tits claus hem fallat”.
Un altre record negatiu va ser 
la sanció de 400 euros impo-
sada pel Comité Nacional de 
Competición y Disciplina De-
portiva de la Real Federació 
Española de Patinaje (RFEP). 
En l’acta del partit consta que 
en finalitzar el partit entre els 
lleidatans i el Reus Depor-
tiu un aficionat va baixar a la 
zona de banquetes insultant 
greument els col·legiats “en 

repetides ocasions i agafant 
una ampolla amb intenció de 
llençar-nos-la, havent de ser 
reduint per alguns jugadors i 
directius del mateix club”. El 
president insisteix que “va ser 
un fet aïllat en un moment di-
fícil de la temporada. L’home 
em va trucar i em va demanar 
disculpes. El públic de Lleida 
mai ha insultat el rival. El co-
mitè va actuar com marca la 
llei, però aquesta té els seus 
punts d’inflexió. Em va saber 
greu que en el seu moment 
se’ns va titllar d’una cosa que 
no som”, expressa el màxim 
dirigent de l’entitat.
Per sort, a l’altra cara de la 
moneda, s’ha de destacar la 
unitat de l’equip. “Aquest 
any, els jugadors han sacrifi-
cats coses personals pel bé 
de l’equip i els bons resultats 
s’han produït per això”, mani-
festa Enric Duch, un fidel re-
flex del que és el club. Un bon 
exemple d’això es va veure 
amb l’Andreu Tomàs, qui va 
patir una fissura en el radi del 
seu braç esquerre a causa de 
la luxació que es va durant el 
xoc contra el C.P. Voltregà a 
l’Onze de Setembre i la seva 
entrega i dedicació va ser tal 
que va aconseguir tornar a les 
pistes abans del que en un ini-
ci havien establert els metges. 
“L’Andreu Tomàs i en Lluís To-
màs són l’essència de l’equip, 
dos jugadors que s’exigeixen 
al màxim, al 110%, i ho trans-
meten a la resta de l’equip”, 
apunta el president.

El club 
necessita una 
pista adjacent 

a l’Onze de 
Setembre
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Així, l’entrenador argumenta 
que “aquest equip té un gran 
esperit competitiu. L’entrega 
que tenen els jugadors és un 
plus afegit, tot i que hem de 
competir millor conra rivals 
directes”. Tot sense oblidar la 
presència dels incombustibles 
Carles Trilla i Lluís Rodero, 
“les icones de la casa i tenen 
ganes de seguir un any més”.
Però sens dubte, l’aposta 
per la pedrera, amb jugadors 
com Roc Llisa i Deri Mataix, 
és vital. “El treball d’aquests 
darrers cinc anys està donant 
els seus fruits. Això fa que 
Folguera, que controla tots 
els jugadors, pot confiar en 
algú format a casa nostra”, 
afirma el president, mentre 
que l’entrenador afegeix que 
“la pedrera és important i 
volem apostar per la nostra 

la gent”. Així, la 
salut d’aquesta 
és de ferro. 
“Estem tre·
ballant amb 
molta il·
lusió i s’es·
tan fent les 
coses ben 
fetes mirant a 
baix. Som cons·
cients que estem 
apartats de les seus 
principals de l’hoquei. Des 
del primer dia tenim clar que 
hem de treballar bé la base i 
que l’ICG Software Lleida ha 
d’estar nodrit de jugadors de 
Lleida, independentment de 
la categoria en la qual estem. 
No hem de perdre el nord”, 
afegeix Duch.
També queda en la part agra·
dable dels records la unió 

La renovació 
de Folguera i 
del bloc dur 
de l’equip, 

fonamental

positiva entre 
l’ICG Softwa·

re Lleida, 
l’Actel For·
ça Lleida 
i el Lleida 
E spo r t i u 
en el tram 

final de la 
temporada, 

i que podria 
continuar.

“Hem assolit expe·
riència i solidesa, i ho hem 

d’aprofitar per lluitar per nous 
objectius”, apunta el màxim 
dirigent. Folguera també 
aprofita per dir que “dona·
rem el màxim de les nostres 
possibilitats per tornar a do·
nar alegries i demostrar que 
estem entregats”. 

www.ascensorssales.com

Plaça Joan XIII, 3 · Lleida

www.autoescolapallars.com

TAPES I VINS

C/ Alcalde Fuster, 4 · 25007 Lleida
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caragolaplecaplecDesprés de 365 
dies d’espera, arri-
ba l’Aplec del Cara-
gol amb tres dies de 
gresca, 12 de tones 
de caragols, 101 co-
lles i 12.200 penyis-
tes, però per prime-
ra vegada des de fa 
anys sense firetes 

del
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caragolaplecaplec
“La festa 
gastronòmica 
que més 
diners mou 
d’Espanya”

 ARES
VALDÉS

 LLEIDA
www.7accents.cat

L’Aplec del Caragol de Lleida 
arriba a la seva XXXVI edició 
amb 600 metres quadrats 
més per absorbir més penyes 
els dies 29, 30 i 31 de maig. 
Una decisió que ha compor-
tat bastant controvèrsia pel 
canvi d’ubicació de les fire-
tes, que han estat ubicades a 
Copa d’Or. En aquest sentit, 
el president de la Fecoll, Xa-
vier Pérez, que no s’havia ma-
nifestat al respecte fins ara, va 
explicar que es tracta d’una 

decisió “que vetlla per la nos-
tra seguretat. Nosaltres vam 
demanar més espai i en ator-
gar-nos més metres quadrats 
era incompatible conviure 
amb les firetes, ja que amb 
la nova política de seguretat 
i arran dels fets ocorreguts al 
Madrid Arena no ens la podí-
em jugar, ja que el nombre de 
participants creix”.
Pérez va defensar també la 
postura de l’Ajuntament de 
Lleida i de la Fecoll, desmen-
tint la informació que ha apa-
regut als mitjans. Respecte 
als firaires, que es queixaven 
contínuament abans que aga-
fessin les maletes i marxessin, 
va manifestar que fa un any 

del
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A la part superior, els membres del Ca-
ragol Tour a Pellejà i la resta, fotografies 

de l’Aplec de 2014.
Fotos: Aplec del Caragol

que se’ls va comunicar “i fins 
ara no havien dit res”. 
Per tant, l’Aplec creix en me-
tres quadrats per acollir una 
penya més, la Colla Aspa-
vil, amb uns 150 membres, 
amb què sumaran 101 colles 
i 12.200 penyistes. En aquest 
nou espai també s’ubicarà 
una zona més d’aparcament, 
“demanat pels socis des de 
fa molt de temps”, i una zona 
d’esbarjo infantil. L’objectiu 
de l’Aplec és incorporar cada 
any noves penyes, que es tro-
ben en llista d’espera, amb 
un màxim de 110 colles en les 
pròximes edicions.
Com a novetat, destaca tam-
bé la penya Els Forasters, 
ubicada al Palau de Vidre, 
dirigida als nous visitants que 
no tinguin una penya perquè 
puguin gaudir també de la 
festivitat amb degustacions 
i concursos durant tot el cap 
de setmana. En aquest sentit, 
s’espera rebre al voltant de 
200.000 visitants, molts d’ells 
de Barcelona. “Segons he po-
gut saber, els hotels de Lleida 
es troben al 85% d’ocupa-
ció”, va explicar Xavier Pérez.  

Pregó oficial a càrrec del 
rector de la UdL
Tot i que la festa comença 
avui divendres, l’Aplec va do-
nar el tret de sortida el dilluns 
25 amb la XIX Setmana Cul-
tural i el pregó oficial a càrrec 
del rector de la UdL, Roberto 
Fernández. També es va fer 
entrega del Premi Caragol 
Bover 2015 a Miquel Mesa-
lles, tresorer de la Federació 
de Colles des de l’any 1981. 
El Premi Caragol Llimac va 
quedar descartat per 
“donar-li tot el 
protagonisme 
a Mesalles”, 
va comunicar 
Pérez. I el ro-
dolí elegit ha 
estat el del 
Marc Cerón. 
Durant la set-
mana també 
hi hagut teatre, 
havaneres i gresca 
carrinclona.
Avui divendres a les 16.00 
hores arrenca l’Aplec amb 
les habituals activitats mu-
sicals, concursos i tallers di-
vertits, sense oblidar el gran 
protagonista, el caragol, que 
estarà present a totes les co-
lles. S’espera que s’arribin a 
consumir fins a 12 tones de 
caragols, com en les passa-
des edicions. Per donar la 
benvinguda, se celebraran les 
VIII Jornades d’Helicicultura i 
prosseguirà amb l’espectacle 

inaugural Caragols a la urna, 
de Sas Espectacles a la Glori-
eta dels Camps Elisis. A con-
tinuació s’inaugurarà l’Aplec 
de forma oficial i es lliurarà el 
premi del VIII Concurs d’Hu-
mor Gràfic Caragoler. A les 
22.00 h les colles beneiran les 
seves parcel·les amb el primer 
Sopar de Germanor i tot se-
guit començarà la primera nit 
de gresca. Com és habitual, 
algunes de les colles acolliran 
actuacions musicals com la 
del Resbalón que tindrà a Lo-
kito Lopongo o Els de Sempre 
on hi serà El último bodeguin. 
Dissabte continua la gres-
ca amb la tradicional Ofrena 
Floral en memòria dels co-

llistes difunts 
davant l’es-
tàtua de 
M a n o l o 
Calpe a 
les 12.00 
h, que 

culminarà 
amb una 

c e r c a v i l a 
amb la xaranga 

La Joven Mafia. A 
les 12.30 h hi haurà el 

primer concurs d’Allioli Fet a 
Mà a la colla Amunt i Avall, 
mentre que a les 13.00 h la 
penya Caragolera Metalera 
celebrarà el VI Taller de Co-
llars de Macarrons. Després 
del dinar de germanor, vindrà 
el XXV Cursa Infantil de cara-
gols a les 16.30 h al Passeig 
Central dels Camps Elisis, que 
continuarà a les 17.30 h amb 
el Festival Infantil, on hi hau-
rà jocs i berenar per als nens. 

Neix la colla 
Els Forasters 

perquè la 
gent de fora 

participi
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Xavier Pérez
ARES VALDÉS

Després de 36 anys, com 
es continua organitzant 
l’Aplec?

XAVIER PÉREZ
Cada vegada costa més, 
ja que el nombre de colles 
creix i hi ha més gent que 
vol venir a participar i això 
es tradueix en treballar du·
rant tot l’any. Abans s’orga·
nitzava un mes i mig abans 
de l’Aplec, i ara es comença 
a treballar des del juny. 

A. V. 
Sempre s’ha dit que l’Aplec 
era una festa privada. Ara 
que heu fet una colla per la 
gent de fora, és un intent 
per fer-la més popular?

X. P.
La creació d’aquesta penya 
s’ha fet per obrir l’Aplec a 
la gent de fora perquè sàpi·
guen on està, qui pot venir i 
què es pot fer. Totes les fes·
tes són privades i un exem·
ple és la Feria de Abril on si 
no ets d’una caseta no pots 
entrar. El que fem aquí és 
tot el contrari, perquè l’es·
tem obrint a la ciutat cons·
truint una gran carpa per a 
la gent de fora i els donem 
unes invitacions perquè mi·
rin el funcionament d’una 
colla per si algun dia es vo·
len apuntar.

A. V. 
Com afavoreix l’Aplec a 
Lleida?

X. P. 
Tenir l’Aplec a Lleida és un 
gran avantatge, ja que be·
lluga en un cap de setmana 
1.400.000 euros aproxima·
dament. Fent números, jo 
diria que l’Aplec és la festa 
gastronòmica que belluga 
més diners d’Espanya. I no 
m’ho invento, si hi ha 101 
colles i cadascuna té una 

mitjana de 9.000 euros su·
men vora els 900.000 euros, 
més els 200.000 euros que 
posa la Fecoll i la part que 
posa l’Ajuntament que són 
de 250.000 euros, ja els te·
nim.

A. V. 
Com ha anat al Caragol 
Tour d’aquesta edició?

X. P. 
Estem molt contents de 
com ha anat perquè el Ca·
ragol Tour és la gran pro·
moció exterior de la festa. 
Quan sortim fora el que fem 
és parlar de la festa, de Llei·
da i del territori. Veiem que 
aquest degoteig cada vega·
da funciona millor, ja que ve 
molta gent de fora.

A. V. 
Respecte a altres loca-
litats, en quina posició 
creus que es troba la gas-
tronomia lleidatana?

X. P. 
Lleida és molt rica gastro·
nòmicament. A Catalunya 
tenim la gastronomia medi·
terrània, la gastronomia de 
muntanya, la gastronomia 
de l’horta i la gastronomia 
de secà. Amb poques regi·
ons podem trobar tant as·
sortiment.

A. V. 
Després de 21 anys al cap-
davant, has pensat a reti-
rar-te?

X. P. 
Sí, aviat ho faré. Ja em volia 
retirar pel següent Aplec i 
la Junta em va dir que per 
tema d’eleccions em que·
den encara dues edicions 
més. Hem de ser tenir clar 
que hem de deixar entrar a 
la gent jove. Quan vam co·
mençar teníem 40 anys i ara 
molts ja passen dels 70.

A la mateixa hora, la penya 
d’Els Forasters celebrarà un 
concurs d’Alliolli. A les 18.30 
h els Castellers de Lleida aixe·
caran la seva torre més alta i a 
les 20.00 h la Cobla Municipal 
de Lleida oferirà una audició 
de sardanes. A la vegada les 
penyes celebraran mil i una 
activitats per fer de la vetllada 
única i rocambolesca. A par·
tir de les 00.00 h, l’orquestra 
Nova Saturno protagonitzarà 
la Gran Revetlla i diferents 
colles acolliran música en di·
recte com els Catxipanda que 
tindran Star 3 o Lo Caragol 
Atrapat la banda Contraband.  
El cos haurà d’aguantar tota 
la nit i part de la matinada 
per arribar, encara que sigui 
sense ser persona, a la cerca·
vila pels carrers de la ciutat. A 
les 08.00 h les colles es con·
centraran a l’avinguda de Dr. 
Flemig i a les 09.00 h comen·
çaran a circular fins a arribar 
al Pont Vell. A les 10.00 h, 
les colles rebran l’escarapel·
la del XXXVI Aplec, al penó 

de cada colla, per prosseguir 
amb la tradicional desfilada a 
les 10.45 h. La festa, però, en·
cara continua amb el concert·
vermut 25è aniversari de la 
colla Caragolillo a les 12.30 h 
i el Ball del Vermut a les 13.30 
h. Després de l’últim dinar 
de germanor, tindrà lloc el 
concurs de Samarretes i Cal·

çotets Mullats a les 17.00 h, i 
s’acomiadarà l’Aplec cap a les 
18.30 h amb les Xarangues 
de Fi de Festa, on totes les 
xarangues i penons de totes 
les colles es concentraran per  
dir adéu a un altre Aplec que 
se suma a la història de Lleida 
amb una gran traca final.

www.fincacanestella.com

www.cafesbatalla.com

El cafè de l’Aplec!
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Això ho canvia 
tot

Estem davant d’un canvi 
d’era i potser encara no 
ho entenem. La mà invisi-
ble que guia el comporta-
ment del cos electoral no 
s’ha comportat de manera 
uniforme en les darreres 
eleccions municipals. Fi-
xem-nos si no en els dos 
grans partits tradicionals 
de Catalunya. CiU perd 
Barcelona però guanya a 
Catalunya i conserva Giro-
na. El PSC davalla força en 
general però manté amb 

aplom Tarragona i gua-
nya Viella. Tot apunta que 
allò més valorat té a veu-
re amb la personalitat del 
candidat...
On s’ha produït un gran 
canvi de dimensió històri-
ca és a la ciutat de Lleida. 
L’alcalde i candidat so-
cialista, Àngel Ros, gua-
nyador sense reserves de 
les eleccions, ha estat el 
principal perjudicat per 
una reacció compulsiva de 
l’electorat que ha pena-
litzat a l’últim moment el 
desgast per la seva estada 
d’anys al govern local, així 
com molt probablement 
per la crisi de model dels 
socialistes a nivell de Ca-
talunya i, més del que s’es-

perava, per la crisi interna 
derivada de la venjança 
política i personal execu-
tada fins al darrer minut 
per la seva antiga mà dre-
ta, Marta Camps. La gent 
no vol ni sentir parlar de 
corrupció i el mer fet de 
l’escàndol ha acabat de-
bilitant Ros. La seva peti-
ció, en principi raonable, 
de tenir una majoria sòlida 
per no aturar els projectes 
en curs a Lleida no ha es-
tat prou valorada i ara fer 
política a Lleida serà una 
cosa completament dife-
rent del que havia estat 
fins ara.
La conseqüència del resul-
tat del diumenge és una 
Paeria fragmentada en 

partits i microformacions 
on el consens no serà sen-
zill ni descomptable i on 
creiem que la millor part 
se l’emportarà CiU i el seu 
candidat, Toni Postius, que 
presumiblement jugarà un 
rol d’àrbitre que li atorga-
rà un lloc clau en la futura 
governabilitat de Lleida. 
Postius no deixarà passar 
l’oportunitat de liderar un 
gran bloc per a la rectifi-
cació total de la manera 
en què ha estat dirigida 
fins ara la Paeria. Per tant, 
ens inclinem a pronosticar 
que Ros serà alcalde però 
en minoria i que haurà de 
compondre consensos i 
pactes puntuals per tirar 
endavant els temes de ciu-

tat, la qual cosa no sem-
bla a hores d’ara una tasca 
lleugera.
Aquest resultat, doncs, ho 
canvia tot i no permet in-
tuir un temps tranquil per 
al guanyador, Àngel Ros, 
ja que, per a més ingre-
dients, Postius comptarà 
amb el suport que suposa 
que la seva formació, CiU, 
conservi amb majoria la 
Diputació de Lleida. Can-
vis d’arrel per inaugurar 
una nova era en la història 
política del nostre poble.

EDITORIAL 7ACCENTS
25/05/2015
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
L’enfonsament del Titanic
Qui no ha plorat amb el tràgic 
final de l’idíl·lic viatge d’Ange-
lardo DiCaprio i Kate Mínguez 
a bord del seu particular Titanic 
polític, naufragat en les tèrboles 
aigües del Segre la nit del 24 al 
25 de maig de 2015? Majestuós 
i opulent, amb la contundèn-
cia, força i grandiloqüència del 
famós transatlàntic, el Titanic 
socialista navegava pel secà llei-
datà sabent-se indestructible, 
infranquejable per les forces de 
la naturalesa. Però la col·lisió 
amb l’iceberg i la falta de bots 
(o vots?) salvavides s’ha produ-
ït de la mateixa manera que en 
el naufragi original, la qual cosa 

ha donat lloc a la desaparició 
de diversos passatgers. A la llis-
ta oficial de víctimes hi trobem 
noms com Dolors Arderiu, Txe-
ma Alonso, Jesús Castillo o Ma-
ria Rosa Ball. No hi havia vots (o 
bots?) per a tots...
Hores abans del naufragi, a la 
proa del vaixell, ella obria els 
braços de bat a bat mentre ell la 
prenia amb força per la cintura i 
xisclava: “Sóc lo rei de Lleida!”. 
Així era. I així continuarà sent. 
Però no vivim temps de titans, 
sinó de petits grans de sorra. 
Perquè cada tità té el seu par-
ticular iceberg. I cada iceberg, 
el seu tità.

Marta Camps va esdevenir el 
primer iceberg per al Titanic 
del PSC, que, a priori, només va 
partir danys superficials gràcies 
als seus tripulants, que van albi-
rar a temps l’obstacle per donar 
el cop de timó pertinent. A pos-
teriori hem sabut que l’aigua 
s’ha anat escolant poc a poc a 
través d’una imperceptible fis-
sura al casc del transatlàntic fins 
inundar-ne els compartiments 
inferiors. L’embarcació pirata 
del Comú, víctima de l’ostra-
cisme per part dels mitjans de 
l’època, o el creuer de CiU, més 
nou, modern i segur, entre d’al-
tres, han actuat a mode d’ice-

bergs per a un Titanic desgastat 
pel pas dels anys.
De totes maneres, el xoc contra 
50.586 petits icebergs en forma 
de votants que han considerat 
que no hi ha lloc per a “Tita-
nics” en una societat, l’actual, 
més castigada que mai ha re-
sultat determinant. Uns votants, 
però, que han decidit tornar 
a posar Angelardo DiCaprio i 
Kate Mínguez al capdavant d’un 
vaixell per tal que, com a bons 
servidors públics, guiïn els pas-
satgers i la resta de la tripulació 
fins al destí desitjat. Ara, però, 
en comptes d’un transatlàntic, a 
bord d’un veler. 
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Un abans i un des-
prés a la política
Per una vegada deixo de 
banda els articles d’opinió 
d’esports i parlaré del que re-
alment ha centrat tot el cap 
de setmana, la política. Emo-
ció màxima en tot moment, 
sobretot el diumenge, quan 
els resultats es donaven a 
conèixer. D’aquesta manera, 
la Paeria tornarà a reflectir el 
que és la societat plural i amb 
diversitat d’opinions i postu-
res.
Amb una participació del 
54,43%, la ciutadania ha res-
post a les situacions d’adver-
sitat que han viscut fins al mo-
ment, tot i que considero que, 
malgrat l’increment, encara 
estem davant d’un percentat-
ge baix. De fet, sembla que 
la majoria dels votants s’han 
cansat d’una majoria absoluta 
i volen que els partits polítics 
lluitin i compleixin les seves 
propostes. En aquest sentit, 
les promeses electorals s’han 
de complir. Els ciutadans de 
Lleida ens mereixem que, go-
verni qui governi, el progra-
ma electoral es compleixi al 
100%. Idíl·lic seria que si així 
no fos, se sancionés de ma-
nera exemplar impedint-li al 
polític de torn i al seu equip 
tornar a la política per poca-
vergonya.
D’altra banda, amb l’amplia-
ció del color polític, tot apun-

ta que una nova forma de fer 
política arriba a la capital del 
Segrià. Les esquerres de veri-
tat, les que estan al costat de 
les persones i les defensen, 
ha mostrat que en ple segle 
XXI encara tenen molt a dir, 
ja que les persones, sobretot 
les més vulnerables, es merei-
xen tot el suport de l’Ajunta-
ment, perquè el poble és so-
birà. Per tant, desitjo que en 
aquesta segona part d’una 
jornada de reflexió de més 
de 24 hores els pactes siguin 
els més adients. Així doncs, 
el que està ben clar és que 
entrem en una nova era de la 
política, la qual suposarà un 
abans i un després.

ÒSCAR BUETAS

L’hòstia

Com tot bon alumne que re-
cull les notes al final de tri-
mestre, els candidats a entrar 
a la Paeria han recollit aquest 
diumenge els fruits (o les hòs-
ties) després d’unes setmanes 
intensives d’estudi. Tot i que 
la majoria ha passat l’ave-
rage, n’hi ha hagut tres que 
han comprovat com ha fallat 
l’estratègia i, a contracor, han 
vist diluir-se minut a minut les 
expectatives inicials.

Un dels menys acostumats 
a perdre, el socialista Àngel 
Ros, ha hagut d’assumir que, 
tot i haver guanyat matemàti-
cament les eleccions, perd la 
meitat de regidors i, en fun-
ció de com vagin les negoci-
acions, podria, fins i tot, dir 
adéu a l’alcaldia.
Tampoc ha superat la prova 
Dolors López. Amb una cam-
panya poc arriscada, la can-
didata popular ha vist com 
el seu partit s’ha encongit de 
manera flagrant fins dividir-se 
per tres.
La derrota més dolorosa l’ha 
protagonitzat el candidat 
per Entesa, Eduard Baches. 
L’ecosocialista no només no 
ha aconseguit representació 
al consistori, sinó que, des-
prés d’anys de presentar-se a 
la repesca, se li han acabat les 
convocatòries. Uns resultats 
desencoratjadors que han 
suposat la seva retirada de la 
vida política.  
El consistori lleidatà veurà 
d’aquí poc una explosió de 
noves cares. Així, dels 27 
regidors que conformen el 
nou Ajuntament, només 10 
repetiran. Un panorama re-
vitalitzador que aportarà aire 
fresc a una Paeria amb olor 
a resclosit. Un Ajuntament 
que, tot i que és evident que 
ha donat moltes alegries als 
lleidatans que han vist com la 
seva ciutat creixia i renaixia, 
ara feia temps que clamava 
a crits una renovació. És mo-

ment que les esquerres i les 
noves formacions demostrin 
el que fa temps que predi-
quen. És moment de veure-
les en acció.

LAIA DOLCET

El pacte
“Germans, ja us podeu do-
nar la pau”. Sense conèi-
xer-te gaire amb la persona 
que tens a la vora, l’Església 
t’obliga a estrènyer la mà 
amb ella per desitjar-li “que 
la pau estigui amb vós” i per-
què tu li responguis “i amb el 
vostre esperit”. Si tens sort, 
la persona amb què hauràs 
d’entrellaçar els teus dits i 
oferir-li una espècie de som-
riure serà coneguda, però si 
no te les hauràs de veure amb 
un individu amb què no tens 
res en comú, més que pel 
simple fet de creure en el va-
lor de l’Església o ser parent 
dels nuvis de la boda a la qual 
assisteixes.
Àngel Ros, Toni Postius, Án-
geles Ribes, Carles Vega, 
Pau Juvillà, Carlos González i 
Dolors López són set perso-
nes desconegudes que estan 
obligades a donar-se la mà. A 
diferència dels valors de l’Es-
glésia, ells poden triar amb 
qui entrellaçaran els seus dits. 

Inclús tenen un temps per fer-
ho. El 13 de juny serà el dia 
clau que marcarà un abans i 
un després.
El líder socialista va guanyar 
les eleccions, però no amb 
la suficient força, per la qual 
cosa necessita donar-se de la 
mà amb algú si vol governar 
amb força. Fins ara era ell qui 
decidia, però ara són la resta 
de forces les que decideixen 
amb qui s’ha de donar la mà 
Ros. I, a primera vista, cap es 
troba disposat a fer-ho. Pos-
tius (CiU) es nega a convertir 
la Paeria en una sociovergèn-
cia, per tant, la clau es tro-
baria en els altres dos partits 
més votats: Ciutadans, que 
ha aconseguit 4 regidors, i 
Esquerra Republicana, amb 
3. C’s descarta d’entrada, 
també, un pacte amb Ros i 
ERC ho veu poc probable, ja 
que estaria disposat al pacte 
si Ros renunciés. La Crida, el 
Comú de Lleida i el PP, amb 
dos regidors cadascun, tam-
poc es mostren disposats a 
unir les seves forces, sobretot 
per part dels dos nous partits, 
que es van crear justament 
per acabar amb el mandat 
del socialista. Així que només 
queda dir “que la pau estigui 
amb tots vosaltres”.

ARES VALDÉS
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Novel·les en lloc de col·lumnes
Acostumo a llegir tots els 
dies vàries columnes de 
diaris. M’agrada saber 
què opinen de les co-
ses més diverses la gent 
que ens envolta i els es-
criptors mediàtics. Llegei-
xo amb atenció el que diuen 
els companys de 7accents, 
l’Amat, els nous fitxatges, no 
em perdia mai el que deien 
la Ceci i l’Alfonso, el que ex-
pliquen les veïnes del pis de 
baix, la Maria i la Laura, en 
Víctor, Miquel, Meritxell, els 
becaris i, com no, el que di-
uen els set de plantilla, el di-
rector i equip. 
També llegeixo amb gran 
atenció el que opinen els arti-
culistes de la ciutat a d’altres 
diaris, començant pel director 
de Segre, en Juan Cal, el meu 
antic professor de filosofia 
Camats, la Marta, etc. No hi 
ha dia que no llegeixi bones 
opinions. Després busco el 
director de La Vanguardia, 
veterà articulista ara amb 
càrrec, que escriu extraordi-
nàriament, i l’imprescindible 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

Monzó. Na Rahola depèn de 
com ha bufat el vent la trobo 
encertada, d’altres vegades 
l’abandono al primer parà-
graf. Alguns dies, especial-
ment en festius, cauen també 
alguns dels nacionals de gran 
tirada (Segarra, Risto...).
L’escriptor periodista colum-
nista ha de sintetitzar una opi-
nió regularment en un espai 
prefixat, feina entretinguda i 
molt creativa. Quelcom molt 
intens, concís i clar. Això ha 
fet que em sorprenguessin 
gratament els dos darrers lli-
bres que he llegit. El primer 
és el llibre del Màrius Carol, 
Un estiu a l’Empordà, que em 
va regalar en Josep, el del 

restaurant Tiell. El segon, el 
del veterà director de Segre, 
El exilio de la Mona Lisa, que 
em vaig regalar jo mateix. 
Es tracten de llibres molt di-
ferents. El primer és la histò-
ria d’un veterà periodista que 
hereta una masia a l’Empordà 
en un moment de canvi per-
sonal. Allà fa una amigueta, 
amb la qual ens explicarà al-
guns dels llocs més sibarites 
que deu haver conegut l’au-
tor, amb històries humides a 
la piscina, i ens mostrarà que 
bé es viu en una gran masia 
envoltat de vinyes, especial-
ment si hom té cuinera, jar-
diners, diners per pagar-ho i 
molt de temps per gaudir-ho, 
quelcom que em sembla que 
no fa el seu director dirigint 
La Vanguardia, encara que ho 
somiï.
El segon és sobre exiliats ca-
talans a França, gent apassi-
onada que marxà per evitar 
una mort segura. Té dos per-
sonatges centrals, un militar 
republicà artista que treballa 
falsificant documents en silen-

ci gràcies a l’acolliment d’una 
família i un cura ben especi-
al, que desperta certs recels 
entre els seus compatriotes, 
però que també és un lluita-
dor i que no dubta en afirmar 
que al llarg de la seva vida ha 
ajudat gent amb qui mantenia 
profundes discrepàncies polí-
tiques, religioses i filosòfiques 
sense detenir-se a pensar-ho. 
Uns personatges captivadors 
que desperten interès i ganes 
de conèixer com van seguir 
les seves històries, així que 
preveig una bona continuació 
per un futur Sant Jordi de la 
ma d’un columnista que en la 
novel·la afirma que no pot ro-
mandre al marge de la realitat 
social en la qual viu, que és la 
que l’obliga a denunciar les 
injustícies.
Si dos directors poden fer 
bons llibres de ficció, he pen-
sat en un altre d’un setmana-
ri que desconec si en la seva 
intimitat està treballant una 
cosa lenta, molt més pausa-
da i extensa que una redacció 
periòdica. Què fa a les nits? 

 “M’han sorprès 
gratament els 
darrers llibres dels 
periodistes Màrius 
Carol i Juan Cal”

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

Els lladres ja no són el que eren
Ja m’ho deia ma mare: organit-
za’t, prepara’t les coses abans 
de marxar... Potser els lladres 
actuals no escoltaven les 
seves mares, perquè si ho 
haguessin fet, segurament 
el “cop” els hauria sortit mi-
llor. L’altre dia, a Seròs, van 
entrar tres encaputxats a una 
entitat bancària amb la intenció 
de robar la caixa forta, però no 
van comptar que hi havia un sis-
tema de seguretat que retarda 
l’obertura deu minuts. No van 
poder esperar tant, havien de 
fugir i només es van poder en-
dur un feix de bitllets que van 
trobar per allà. Quina decepció 
per a les seves mares... Un altre 
fill que no va escoltar mai els 

seus progenitors va ser jutjat a 
finals d’abril a Lleida perquè tot 
i que tenia la intenció de robar 
la caixa forta d’un bar del carrer 
Templers, en veure’s sorprès pel 
propietari va fugir enduent-se 
el que va poder (una tablet i un 
mòbil). Però el seu despropòsit 
no va acabar aquí. El van enxam-
par perquè va decidir quedar-se 
el mòbil per fer-se fotografies, 
unes imatges que es descarre-
gaven automàticament a l’ordi-
nador del propietari legítim de 
l’aparell. Va, l’últim exemple: fa 
cosa d’un mes, un jove de 21 
anys va robar unes ulleres de 
sol d’una botiga. En comptes 
de marxar cames ajudeu-me, va 
anar a fer un cafè al costat i va 

amagar el seu botí a la cisterna 
del vàter del bar. Segurament 
esperava que el seu còmplice 
les passés a recollir, però qui 
va arribar va ser la policia, que 
el va detenir. Davant aquests 
fiascos, em pregunto on ha 
quedat l’esperit i el bon saber 
fer de Bonnie i Clyde o de Vin-
cenzo Peruggia, que va passar 
a la història per robar la Mona 
Lisa. I del Dioni, que un bon matí 
va decidir robar els 298 milions 
de pessetes que duia al furgó 
blindat que custodiava? Va fu-
gir al Brasil i, encara que el van 
detenir i extradir per passar uns 
anys a la presó, ningú va tornar 
a saber res de part dels diners, 
ja que només se’n van recuperar 

175 milions. Recordeu també el 
robatori al Centre de Diamants 
d’Amberes, a Bèlgica? Van ro-
bar 100 milions de dòlars en di-
amants i van condemnar a deu 
anys de presó l’italià Leonardo 
Notarbartolo, que va quedar en 
llibertat l’any 2009 sense que 
s’hagi recuperat encara el botí. 
I el robatori d’obres d’art valora-
des en 300 milions de dòlars del 
Museu Isabella Stewart Gardner 
de Boston? Els lladres van acce-
dir-hi vestits de policies i no els 
van detenir mai. Segur que tots 
aquests tenien unes mares com 
cal que els recordaven que ha-
vien de fer els deures abans de 
sortir de casa. Els lladres ja no 
són el que eren...
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Gerard Virgili 
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Prostituint l’ofici
No m’estranyaria veure’ls fre-
qüentant les cantonades, amb 
minifaldilla i un cigarret, men-
tre esperen algun àvid lector 
que necessiti satisfer la seva 
dosi de morbositat diària. Ben 
mirat, sovint es comporten de 
tal manera que no me’ls ima-
gino a cap altre lloc. Les notí-
cies, per a ells, han adquirit un 
significat que es desfà del rigor 

i la professionalitat, i justifica 
tot allò que suma audiència. 
Han trobat en la premsa gro-
ga un esquer per als consumi-
dors i, sense manies, s’hi han 
llançat de bomba esquitxant 
a tort i a dret. Un clar exem-
ple d’aquestes pràctiques és 
el conegut i reconegut Josep 
Cuní, que fa de “8 al dia” un 
espectacle que es presenta 

com a programa informatiu i 
es converteix en un desplega-
ment de sensacionalisme de 
dimensions còsmiques. El seu 
tractament dels recents ca-
sos de l’accident de l’avió de 
Germanwings i els incidents 
de l’institut de Barcelona sal-
ten qualsevol codi ètic que el 
periodisme pugui tenir. Do-
nant crèdit a les opinions que 

apareixien a les xarxes socials, 
fent judicis (sentències) sense 
conèixer els fets amb clare-
dat, i dosificant les dades amb 
les quals comptava com si es 
tractés de “Sálvame Deluxe”. 
Espero que, algun dia, tots 
decideixin abandonar les can-
tonades i, de camí a la redac-
ció, s’adonin que han prostitu-
ït l’ofici fins a més no poder.

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
Anar en bicicleta és una sen-
sació extraordinària. Està com-
provat que la gent que munta 
en bicicleta pateix menys ma-
lalties psicològiques i depressi-
ons. Pedalar és un dels millors 
antidepressius que existeix. És 
un plaer, fins que et menges 
un arbre, un cotxe o ets bru-
talment atropellat. Aquesta 
setmana hem decidit pedalejar 
per Lleida. No sé si hem millo-
rat la nostra salut, ni tampoc si 
som més feliços, però hem vist 
com una cosa tan senzilla es 
pot convertir en un gran rep-
te. M’explico. Dilluns, amb la 
cançó de Verano Azul de fons, 

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

passejàvem per la Mitjana. Fe-
liços per trobar un carril ben 
senyalitzat, tranquil i respectat. 
Felicitat que no va durar  gaire 
en endinsar-nos al centre. Allà 
el carril bici es converteix en 
una cursa d’obstacles. Un de-
sastre. No és normal que hagis 
d’estar pendent de si algun 
cotxe envaeix el carril o treu el 
morro. Sabem que la construc-
ció és cara,  no és la ciutat més 
rica del món, però potser qui 
va fer aquell carril no va pen-
sar que era necessari una mica 
de marge entre cotxe i carril, o 
potser, havia de visitar un ocu-
lista aquells dies. Seguint amb 

a i x ò , 
també vam 
trobar un carril bici dins d’una 
parada de bus, o una parada 
de bus dins d’un carril bici, o 
un carril bici bus, o un bus bici, 

o un... Què 
coi era allò? En fi, 
això no és tot. També es po-
den trobar zones de càrrega 
i descàrrega dins dels carrils 
bici, arbres, fanals i passos de 

vianants. Tot un 
luxe anar en 
bici aquí... 
Però la gran 
p a t a c a d a 
(literalment) 
ens la fo-
tem diven-

dres quan, 
de sobte, 

mentre anàvem 
tranquil·lament pel 

carril, apareix l’arbre 
més gran de la ciutat. I pa-

tapam! Me’l menjo. Igual que 
algú, en el seu dia, es va men-
jar la seguretat dels carrils bici 
de Lleida. Bon profit, per cert.

Lleida sobre rodes. 
Sembla atractiu fins que 

et menges un arbre.



         Quatre joves imputats per agredir 
un noi de 18 anys i destrossar-li la cara
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Persecució policial a 
un vehicle robat amb 
dos atropellaments

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir diumenge un me-
nor de 16 anys d’edat, de 
nacionalitat espanyola i veí 
de Lleida com a presumpte 
autor de dos delictes d’in-
tent homicidi, un delicte de 
robatori i furt d’ús de vehi-
cle, un delicte de conduc-
ció temerària i per conduir 
sense haver obtingut mai el 
carnet. Cap a dos quarts de 
nou una patrulla va detec-
tar un turisme que constava 
com a sostret mentre circu-
lava pel barri del Secà de 
Sant Pere de Lleida. Imme-
diatament es va muntar un 
dispositiu per tal d’aturar el 
vehicle que el conductor va 
detectar, per la qual cosa va 
iniciar una fugida.
 El vehicle escàpol va fer cas 
omís a tots el requeriments 
policials per tal d’aturar-se i 
es va dirigir cap a Torrefar-
rera per la N-230. Posteri-
orment, va tornar en direc-
ció a la ciutat de Lleida, on 
es va veure sorprès per un 
control policial. 
En arribar-hi va pujar da-
munt de la vorera amb el 
vehicle i va atropellar un 
mosso d’esquadra i una vi-
anant. Com a conseqüèn-
cia de l’envestida, les dues 
persones van patir ferides 
greus a les extremitats i van 
ser traslladades a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Llei-
da.
Finalment, una dotació po-
licial va aconseguir aturar 
el turisme i detenir el seu 
conductor, un menor de 16 
anys.

22
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Dos dels implicats són germans i han ingressat a presó. El tercer acusat va quedar en lli-
bertat però amb una ordre d’allunyament i el quart és menor i no va ser detingut

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir aquest dimarts tres 
joves d’ideologia neonazi 
acusats d’apallissar brutal-
ment un noi de 18 anys al 
Parc de l’Aigua, al barri de la 
Bordeta de Lleida, a principis 
de mes. També n’han imputat 
un quart per un delicte de le-
sions i temptativa de robatori 
amb violència i motivació ide-
ològica. 
Els fets es van produir el pas-
sat 5 de maig quan un grup de 
persones van agredir i inten-
tar robar un jove després d’in-
sultar-lo per la seva ideologia 
independentista, contrària a 
la dels presumptes agressors. 
La víctima, a qui li van trencar 
la mandíbula i li van produir 
diverses contusions, va de-
nunciar l’agressió davant els 
Mossos d’Esquadra.
Els agents de la policia au-
tonòmica van iniciar una in-
vestigació arran de la qual es 
va poder identificar els pre-
sumptes agressors, que van 
ser reconeguts per la víctima. 
Tots quatre han estat imputats 
per una temptativa de roba-
tori amb violència i un delicte 

de lesions amb l’agreujant de 
motivació ideològica.

Dos d’ells ingressen a presó
Dos dels tres presumptes 
agressors neonazis romanen 
tancats a presó des de dime-
cres després que el jutge de 
guàrdia de Lleida ho ordenés 
sota una fiança de 3.000 eu-
ros. 
Els acusats són dos germans 
A.P. i D.P. Tot i que no va ser 
enviat a presó, el tercer acu-

Imatge del centre 
penitenciari de 
Ponent.
Foto: Cadena Ser
 

sat va quedar en llibertat amb 
una ordre d’allunyament de la 
víctima. 
La quarta persona implica-

da en l’agressió és un menor 
d’edat, que no es va arribar a 
detenir però que està impu-
tat com els altres tres per un 
cas de temptativa de robatori 
amb violència i un delicte de 
lesions amb l’agreujant de 
motivació ideològica.
Un dels presumptes agressors 
ja va ser detingut l’any 2013 
per un delicte d’incitació a 
l’odi i la discriminació. A la 
resta no els consten antece-
dents.

25·5

DIVENDRES 29 de MAIG DE 201536

SOCIETAT

Un agent de la Guàrdia Urbana i un 

 L. D.
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida va registrar dimecres 
dos atropellaments amb mit-
ja hora de diferència al centre 
de la ciutat. El primer va te-
nir lloc a les 8.34 hores en un 
pas de vianants regulat per 
semàfor a l’avinguda Prat de 
la Riba. L’accidentat va ser un 
agent de la Guàrdia Urbana 
que va resultar ferit lleu. 
El segon atropellament va 
tenir lloc a les 8.50 al pas de 
vianants de Pius XII, a l’alça-

da del carrer Bisbe Irurita. La 
persona atropellada va ser 
un nen de 6 anys que anava 
acompanyat de la seva mare. 
El menor també va ser tras-
lladat a l’Hospital Arnau amb 
ferides lleus i va romandre 
unes hores en observació a 
Pediatria. En poques hores, 
però, tots dos van ser donats 
d’alta. 
Segons la Guàrdia Urbana, 
tot apunta que la causa dels 
accidents va ser un descuit 
dels conductors, als quals no 
va fer falta realitzar-los la pro-
va d’alcoholèmia.
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CULTURA

La Seu Vella vol ser  escenari de 

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El turó de la Seu Vella vol ser 
escenari de pel·lícula. Des-
prés de ser Lleida espai de 
21 rodatges durant el 2014, 
el Consorci ha entregat un 
dossier a l’espai Catalunya 
Film Comission (CFC) de la 
Generalitat de Catalunya per 
tal que les productores i la in-
dústria cinematogràfica i au-
diovisual catalana coneguin 
tots els espais de què dispo-
sa la fortificació, on es mostra 

la Seu Vella, el Castell del Rei 
i les muralles, així com túnels 
i espais amagats.
El director del Consorci del 
Turó de la Seu Vella, Pep Tort, 
va explicar que “Lleida no te-
nia la fitxa completa i el que 
hem fet és afegir la part que 
ens toca amb l’objectiu que 
tiri endavant, perquè a dife-
rència d’altres serveis la Seu 
Vella és pública”. En aquest 
sentit, Tort va confirmar que 
ja han rebut un parell de con-
sultes de dues productores, 
però que no van seguir per la 
dificultat del desplaçament. 
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POLÍTICA

               CiU perd la 
majoria absoluta a 
la Diputació i ha de 
pactar

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

CiU ha perdut la majoria 
absoluta a la Diputació de 
Lleida amb dos regidors 
menys i ara la formació hau-
rà d’arribar a acords amb 
altres grups per governar. 
Segons el president de la 
corporació, Joan Reñé, la 
davallada s’ha produït per 
la pèrdua del diputat de 
Convergència Democràtica 
Aranesa (CDA) per 14 vots. 
Per contra, ERC passa de 2 
diputats a 6 i el PSC es que-
da amb només 4. Ciutadans 
i CUP entren per primera 
vegada a la Diputació amb 
un diputat cadascun, men-
tre que el PPC també perd 
representació aquí i es que-
da amb un sol diputat. 
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               Eduard
Baches es retira de 
la política amb un 
“adéu definitiu”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El candidat per Entesa, co-
alició formada per ICV-EUiA 
i MES, Eduard Baches, ha 
decidit retirar-se de “tota 
vida política” després dels 
mals resultats electorals, 
que no li van donar repre-
sentació a l’Ajuntament de 
Lleida en no arribar al 5% 
mínim de vots. L’ecosocia-
lista va agrair totes les mos-
tres de suport i va exposar 
que “en aquest món un ha 
de saber detectar els seus 
límits”, topalls que va afir-
mar haver-se trobat la pas-
sada nit electoral. ”Aquest 
cop no és un fins a la prò-
xima, és un adéu definitiu 
dins de la política instituci-
onal”, va assegurar.

SOCIETAT

        La Paeria acorda adquirir 
l’antiga farinera la Meta i els Docs

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Lleida ha 
arribat a un acord de volun-
tats amb la propietat de la 
farinera la Meta i els Docs 
del costat de l’estació so-
bre les línies d’actuació que 
permetran a la ciutat poder 
disposar dels terrenys i edi-
ficis que actualment ocupen 
aquests dos edificis. 
El final d’aquest procés, se-
gons va explicar aquest diven-
dres l’alcalde en funcions de 
Lleida, Àngel Ros, “represen-
tarà per a la ciutat no només 
recuperar per a l’interès públic 
els edificis de l’antiga farinera i 
dels Docs, sinó, a més, tenir el 
control del desenvolupament 
urbanístic del Pla de l’Estació”. 

“L’aposta és que l’únic edifi-
ci del modernisme industrial 
de Lleida pugui ser desen-
volupat i rehabilitat des de 
l’Ajuntament, i és un exemple 
de col·laboració públic i pri-
vat que vull agrair als actuals 
propietaris”, va afegir Ros. 
En aquest sentit, va explicar 
que “a banda del valor patri-
monial d’aquests dos edificis 

industrials quan es materialitzi 
l’acord, l’Ajuntament passarà 
a ser dominant dintre del con-
junt del pla de l’estació”.
Ros també va comunicar al 
president de l’Associació de 
Veïns de Noguerola-Mag-
dalena l’acord que perme-
trà que l’Ajuntament tingui 

la propietat de dos edificis 
singulars i patrimonials del 
barri, la Meta i els Docs. 
Aquesta operació se suma al 
desenvolupament definitiu 
del pla de l’estació ,que ha de 
convertir tot aquest entorn en 
un centre de dinamització al 
voltant de les comunicacions, 
la mobilitat i l’activitat econò-
mica.
L’edifici modernista de la 
Meta, obra de Francesc P. 
Morera i Gatell, és l’única 
mostra d’arquitectura indus-
trial d’aquest estil a Lleida. 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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SOCIETAT
                 Dos incendis 
de vegetació a la Granja 
i a les Avellanes i Santa 
Linya

 REDACCIÓ
 LA GRANJA D’ESCARP

www.7accents.cat

Els Bombers de la Genera-
litat van treballar el passat 
dimarts en un incendi de 
matolls a la Granja d’Escarp 
(Segrià) que va afectar una 
superfície de 9 hectàrees. 
L’incendi, als marges nord 
del camí de Maials (al pa-
ratge de Los Tancats), va 
ser controlat des de les 
16.15 hores. Els Bombers 
hi van enviar nou dotacions 
terrestres i no es va requerir 
fer cap evacuació. 
Per altra banda, en el muni-
cipi de les Avellanes i Santa 
Linya (Noguera) dos dotaci-
ons dels Bombers de la Ge-
neralitat van treballar des 
de les 17.20 hores en un 
altre incendi que va afec-
tar 1 hectàrea de vegetació 
(mitja d’un bosc de roure i 
alzina i mitja més de vege-
tació agrícola) a la Serra del 
Ferràs.

L’accident va tenir lloc divendres cap a tres quarts d’onze de la nit. 
El noi, equatorià, caminava per la via acompanyat d’un grup d’amics   

 REDACCIÓ
 ROSSELLÓ

www.7accents.cat

Un jove de 18 anys, Marvin 
V. Z., va morir aquest passat 
divendres a la nit en ser atro-
pellat al punt quilomètric 9,5 
de l’N-230, entre els munici-
pis de Torrefarrera i Rosselló. 
El noi, de nacionalitat equa-
toriana i veí de Torrefarrera, 
anava acompanyat d’un grup 
de joves caminant per la via 

quan, en un punt del trajecte, 
van decidir canviar de banda. 
Tots van aconseguir creuar la 
carretera però aquest últim 
va ser envestint per un cotxe 
causant-li la mort.
Tot i que els causes de l’acci-
dent s’estan investigant per 
determinar la causa dels fets, 
la policia catalana va assegu-
rar d’entrada i a falta d’una 
investigació més exhaustiva, 
que tots els indicis apunten a 
què el conductor del vehicle 

En l’accident van treballar-hi quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra. 

no va tenir cap responsabilitat 
en el sinistre,  del qual van re-
bre l’avís a les 22.48 hores.
En l’accident van treballar-hi 
quatre patrulles dels Mossos 
d’Esquadra i dues ambulàn-
cies del Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM). 
La incidència va causar res-
triccions en tots dos sentits 
de la marxa, que va poder ser 
restablerta amb normalitat als 
voltants de la una de la mati-
nada.

SOCIETAT
                 El quart Vi per 
Vida agrupa més de 200   
persones per la recerca  
de la metàstasi

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

Més de 200 persones van 
participar dissabte en el 
4t Tast Solidari Vi per Vida 
que, promogut pel somme-
lier Xavi Ayala, amb l’objec-
tiu de recaptar fons per a la 
investigació de la metàstasi 
a través de l’Institut de Re-
cerca Biomèdica. 

CULTURA
             Tàrrega s’internacionalitza com a focus 
d’art urbà amb un mural del mexicà Sens OC

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

El projecte de divulgació de 
l’art urbà de Tàrrega, STREE-
TRRG, s’internacionalitza. El 
jove mexicà Edgardo Ortiz, 
conegut sota el nom artístic 
de Sens OC, ha plasmat du-
rant els darrers tres dies un 
mural a la capital de l’Urgell, 
en una de les parets que flan-
quegen l’accés al pàrquing 
municipal de l’avinguda de 

Catalunya de Tàrrega. El gra-
fit ocupa 25 m2 i consta de di-
verses figures humanes que, 
aplegades, formen un rostre 
humà. Es tracta de la figura 
d’un indi mexicà de l’època 
prehispànica, guarnit com els 
dansaires d’un dels pobles in-
dígenes del país. 
Aquest és el cinquè mural de 
nova creació i de gran format  
a Tàrrega que impulsa la Re-
gidoria de Cultura mitjançant 
l’STREETRRG des del passat 
mes de febrer.

SOCIETAT
              Agramunt acollirà la tercera edició 
de la Mostra de Vins i Caves de Proximitat

 REDACCIÓ
 AGRAMUNT

www.7accents.cat

Agramunt acollirà aquest dis-
sabte 30 de maig la tercera 
edició del D-Vins, la Mostra 
de Vins i Caves de Proximitat. 
Enguany, el marc escollit ha 
estat el passeig del Sió, con-
cretament la zona que queda 
més a prop del pont romànic. 
El certamen comptarà amb la 
presència de 35 expositors 
que donaran a conèixer els 

seus productes de proximi-
tat. A més, seguint la filosofia 
de la mostra, els participants 
podran degustar vins i caves 
i acompanyar-los amb de-
gustacions gastronòmiques. 
Concretament, hi haurà vint 
bodegues, tres productors 
de cava i dotze establiments 
gastronòmics. Es realitzaran 
tasts de vi en llocs emblemà-
tics com el refugi antiaeri, el 
Parc de Riella, els safareigs o 
el Pou de Gel i la Cisterna del 
Convent.
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                 El 83% del 
sòl urbanitzable a 
l’entorn de l’A-2 està 
buit a la demarcació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

De les 1.420 hectàrees de 
sòl urbanitzable d’activitat 
econòmica dels municipis 
lleidatans a l’entorn de l’A-
2, un 83% estan buides i 
pendents d’urbanitzar. Així 
ho posa de manifest l’estu-
di “Nivell de consolidació 
del sòl urbanitzable d’acti-
vitat econòmica dels muni-
cipis de l’eix A-2”, realitzat 
per la Càtedra Repsol de 
Competitivitat i Desenvo-
lupament Territorial de la 
Universitat de Lleida. 
Segons l’estudi, 33 dels 52 
municipis situats en un radi 
de 5 quilòmetres d’aquest 
eix tenen reservat sòl urba-
nitzable per a aquesta acti-
vitat. 
Els autors de l’estudi diri-
git pel professor de la UdL 
Joan Ganau conclouen que 
l’eix A-2, important centre 
econòmic i poblacional de 
les terres de Lleida, es con-
figura com una reserva de 
sòl important per a futurs 
desenvolupaments econò-
mics de Lleida i com un dels 
eixos amb un considerable 
potencial de Catalunya. 
Alerten però, que l’oferta 
està molt per sobre de la 
demanda i que cal plante-
jar-se quin ha de ser el seu 
ús en un futur, així com la 
necessitat d’altres actua-
cions de creació de sòl al 
territori.                                                               
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        Mor un jove de 18 anys en ser 
atropellat quan creuava l’N-230 
entre Torrefarrera i Rosselló
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SALÓ
               Fira de 
Lleida promociona 
Municipàlia 2015 
a Alemanya

 REDACCIÓ
 BERLÍN

www.7accents.cat

Una delegació de Fira de 
Lleida, encapçalada pel 
seu director general, Ori-
ol Oró, va estar present al 
saló Metropolitan Solutions 
de Berlín per promocionar 
la pròxima edició de Mu-
nicipàlia (Saló Internacional 
d’Equipaments i Serveis 
Municipals), fira que tindrà 
lloc del 13 al 16 d’octubre 
del 2015 al recinte firal de 
Lleida. Els representants 
lleidatans van disposar d’un 
estand i van portar a terme 
diversos contactes amb re-
presentants institucionals i 
d’empreses del sector amb 
l’objectiu d’establir aliances 
amb associacions del sector 
municipalista i captar em-
preses europees. Oró es va 
reunir amb representants 
de l’ICLEI (Consell Interna-
cional per a les Iniciatives 
Ecològiques Locals).

eco
no

mia
El jutge ha anunciat que ja hi ha dues empreses interessades en adquirir 
la firma, una de les quals s’ha compromès a subrogar 50 treballadors

 REDACCIÓ
 TÀRREGA
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L’empresa Incryen (antiga In-
dox) va dur a terme el passat 
dimecres dia 27 l’acomia-
dament definitiu de 72 dels 
142 treballadors que encara 
quedaven a l’empresa. Això 
va estar així perquè segons 
l’administrador concursal afir-
més que “el marge de mani-
obra” és cada cop menor per 
poder fer front a les nòmines, 
segons va explicar el comitè 
d’empresa. Així doncs, en 
aquests moments a l’empresa 
només queden 70 treballa-
dors. Però no es pot oblidar 
que després de la signatura 
de l’ERO per part de la planti-
lla, fa unes setmanes ja es van 
acomiadar 35 treballadors 
mitjançant prejubilacions o 
baixes voluntàries.
D’altra banda, el comitè 
d’empresa d’Incryen es va 
reunir a Barcelona amb el jut-
ge del concurs de creditors 
José Maria Fernández Seijo, 
que els va anunciar que dues 
empreses han presentat les 
seves corresponents ofertes 
per tal d’adquirir la firma, una 
de les quals amb seu a Munic 
i amb capital de Qatar que 
s’ha compromès a subrogar 
50 treballadors tot i que el 

comitè voldria que poguessin 
arribar a 70. Tot i així, l’oferta 
no serà ferma fins al pròxim 6 
de juliol. L’altra empresa inte-
ressada és holandesa, encara 
que aquesta no ha especifi-
cat quants contractes estaria 
disposada a subrogar. Preci-
sament, el jutge va destacar 
que tindran prioritat les firmes 
interessades que estiguin dis-
posades a absorbir un major 
nombre de treballadors.
A més, s’ha de dir que la pun-
tuació per subrogació de con-

Façana de l’empresa Indox, de Tàrrega

tractes i per ocupació se situa 
per sobre de la mateixa oferta 
econòmica. En aquest sentit, 
fa poc més d’una setmana el 
jutge va ampliar el termini per 
adjudicar els actius d’Indox. 
D’aquesta manera, l’objectiu 
és aconseguir una millora.
Fent una repassada ràpida al 
calendari, el passat 6 de maig 
els treballadors van acordar 
firmar l’expedient de regula-
ció d’ocupació d’acomiada-
ment per facilitar l’entrada 
d’un nou inversor.

XERRADA
               Benedito 
anima la Cambra de 
Comerç a fer front 
les situacions difícils

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La doctora en psicologia, 
formadora, coach i profes-
sora de psicologia, Núria 
Benedito, va ser l’encarre-
gada de realitzar la confe-
rència corresponent a l’es-
morzar de la Cambra de 
Comerç de Lleida del mes 
de maig. En l’acte va parlar 
de com afrontar les situa-
cions amb força, a més de 
descobrir eines i habilitats 
socials.

28·5  
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INVERSIONS

              Les obres de 
la carretera de 
Llimiana, en la seva 
recta final

 REDACCIÓ
 LLIMIANA

www.7accents.cat

La Diputació de Lleida fi-
nalitzarà properament les 
obres de la carretera LV-
9121 a Llimiana, que enlla-
ça amb la C-13. L’actuació  
ha permès la correcció del 
traçat, eliminant revolts 
tancats en un tram de gai-
rebé 1.800 metres. S’ha de 
dir que aquestes obres su-
posen una inversió superior 
als 840.000 euros i s’execu-
ten dins els terminis previs-
tos. 

25·5        Indox acomiada 72 dels 
142 treballadors que encara 
continuaven a l’empresa

28·5
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Guerra domèstica
Hi ha una guerra domèstica davant nos-
tre.  Una guerra silenciosa i intangible 
que poc a poc i sense que ens n’ado-
nem està afectant tots els aspectes 
de la nostra vida. Després d’aquestes 
eleccions ha quedat patent que hi ha 
una part de la població sorollosa i amb 
ganes de canvi, aquesta massa de per-
sones està disposada a votar, a partici-
par, a sortir al carrer i  fer-se sentir. Però 
què hi tenen a dir la majoria silenciosa a 
la qual agrada el clàssic diumenge de 
passeigs i pastissos, la calma, la tranquil-
litat i sobretot l’ordre i el respecte cap a 
la tradició i les bones maneres. Doncs 
per ser honest amb vosaltres la supervi-

vència d’aquest model està en joc i no 
serà fàcil. És necessari que tots i cadas-
cun de nosaltres defensi a casa seva, a 
la feina i els diumenges que toca votar 
els nostres valors. Es just i necessari que 
defensem la nostra estimada societat i 
tradició dels atacs que està sofrint. 
Hi ha maneres de canvi polític que no 
han de passar per partits nous però 
amb receptes velles i caduques en el 
fons. En la meva opinió, el canvi polític 
no s’ha de traduir en més impostos i 
més poder pel sector públic, ans el con-
trari. Propostes com la prohibició de 
pujar impostos indiscriminadament per 
part de l’administració, per tal de no 

generar despeses fiscalment irrespon-
sables amb els diners del contribuent. 
Reduir els pes de les factures que ha 
de sufragar el poble amb esforç i  suor 
podria donar més vots a un partit polític 
que la campanya més cara i sentida de 
la història. Donar liquiditat a la gent, do-
nar llibertat  a la gent. Deixar de recap-
tar impostos de manera decimonònica 
i arbitraria sense importar-li a ningú si 
al ciutadà, que al final és el més impor-
tant, li va bé pagar-los, els paga a gust o 
vol pagar-los, és el que molta gent està 
patint per falta de consideració dels 
nostres representants electes. La lliber-
tat és el més important. Llibertat que en 

l’àmbit en què parlo no existeix.  Com 
deia un famós polític i pensador,  més 
val tenir un estat pobre i un poble ric 
que un estat ric i un poble pobre. 
Així, l’única manera de lluitar i guanyar 
és amb els nostres vots i les nostres 
accions constructives cap a nosaltres 
mateixos, cap als demés i cap la soci-
etat i institucions en general. Si no re-
accionem, la nostra vida deixarà de ser 
com era fins ara, i el nostre país deixarà 
de ser tal com l’havíem conegut.  És el 
compte enrere per defensar un estil de 
vida, un model de convivència i de pro-
grés.  Nosaltres som els soldats i la par-
ticipació democràtica, la nostra arma. 

Jordi Panades Vega economista
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El futur del Força Lleida, 
supeditat a Paeria i Diputació
26·5

El club té previst augmentar el pressupost en un 20%
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Força Lleida vol conver-
tir-se en un dels cinc millors 
clubs de la LEB Or. Però per 
aconseguir-ho és bàsic que es 
signi el conveni amb l’Ajunta-
ment de Lleida i la Diputació 
de Lleida a tres anys, el qual 
reportaria 75.000 euros més 
anuals, va manifestar el pre-
sident del club lleidatà, Félix 
González. En aquest sentit, el 
màxim dirigent va argumen-
tar que de cara a la propera 
campanya es farà un incre-
ment del 20% del pressupost, 
de la mateixa manera que la 
següent temporada, però 
ha advertit que per tal que 
l’equip torni a competir tot 
haurà d’estar signat abans del 
dia 3 de juliol, límit per pre-
sentar-ho tot a la Federación 
Española de Baloncesto.
D’altra banda, González va 
admetre que l’ACB “està 
lluny. No tenim cap tipus de 
pressió”, però és important 
aspirar a estar entre els clubs 
capdavanters de la compe-
tició. Per això, mantenint un 
“rigor pressupostari per tenir 
tranquil·litat”, en els propers 
contractes a jugadors i mem-
bres del cos tècnic hi haurà 
retribucions fixes “no molt al-
tes i extres per resultats”, de 

El president del 
Força Lleida, 
Félix González, 
durant la roda de 
premsa.
Foto: Ò. Buetas

TENNIS

Rodríguez Nieto, 
nou director tècnic 
de la FCT Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El lleidatà Marc Ivan Rodrí-
guez Nieto s’ha convertit 
de forma oficial el nou di-
rector tècnic provincial de 
la representació territorial 
a Lleida de la Federació 
Catalana de Tennis (FCT), 
càrrec on ha agafat el re-
lleu de Miqui Moreno, que 
ha passat a dirigir el Cen-
tre de Tecnificació de la 
FCT a Cornellà.
Rodríguez té 26 anys i és 
monitor nacional de tennis 
i director de tennis. Com a 
entrenador, ha estat direc-
tor de l’Escola Tennis Club 
Tennis Barà, coordinador 
de l’Escola Base Tennis 
Tortosa i de l’Escola de 
Competició del Tennis Tor-
tosa, entrenador del Grup 
de Competició Eurostage 
(Maresme) i tècnic de la 
FCT Lleida des del passat 
mes de setembre. 
L’ilerdenc té experiència 
com a àrbitre a nivell in-
ternacional, en tornejos 
de primer nivell, com la 
final de la Copa Davis a 
Barcelona, deu anys arbi-
trant el Godó, tres Masters 
1000 de Madrid, un Mas-
ters de Shanghai i l’Open 
500 Beijing, entre d’altres. 
Ara està al capdavant del 
Centre de Tecnificació de 
la Caparrella, on treballa 
el grup d’entrenament i 
seguiment 2003, format 
per Paula Arcarons (Síco-
ris Club), Claudia Borbón 
(Club Natació Lleida), Dani 
Martínez (Club Natació 
Lleida) i Alejandro Vicente 
(Club Tennis Lleida). 
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HOQUEI

Esteve Pujals es converteix en el nou 
jugador de l’ICG Software Lleida

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El davanter Esteve Pujals s’ha 
convertit en la nova incorpo-
ració de l’ICG Software Llei-
da de cara a la temporada 
2015-2016, un nou fitxatge 
que arriba al club de la capi-
tal del Segrià amb la intenció 
de sumar esforços per tal que 
el conjunt lleidatà estigui a la 
zona alta de la classificació. A 
més, també es va materialit-

25·5

la mateixa manera que “una 
clàusula doble amb la qual 
es podrà rescindir el contrac-
te amb cost baix durant una 
època de l’any, sent aquesta 
més alta en un altre període 
de la temporada”.
En aquest sentit, s’aposta per 
la continuïtat de l’equip i del 
cos tècnic. De fet, ja se li ha 
transmès a diversos jugadors 
que rebran una oferta del 
club lleidatà i ja s’ha redactat 
un contracte de tres anys per 
a l’entrenador Joaquín Prado. 
A més, el màxim dirigent de 
l’entitat va remarcar que l’en-
trenador “és una peça clau 
del projecte”.

zar la renovació de l’entrena-
dor Albert Folguera per una 
temporada més, la qual cosa 
confirma les noves aspiracions 
del conjunt ilerdenc. “L’Albert 
Folguera m’ha donat la seva 
confiança i tinc molta confi-
ança. L’oportunitat de jugar 
a la millor lliga del món, l’OK 
Lliga, ha pesat molt”, va es-
mentar el jugador, que ja està 
entrenant amb la resta d’in-
tegrants de la formació. Per 
tant, es va comprometre a en-
tregar-se plenament a l’equip. Moment de la presentació del jugador. Foto: M. C.

La signatura 
de la Fundació 

Lleida 
Bàsquet és 
important
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Arnau Farré es 
queda sense el 
suport de Gas Gas

27·5

L’empresa, en concurs de creditors
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El jove pilot de Vilanova del 
Segrià, Arnau Farré, s’ha que-
dat sense el suport de Gas 
Gas després que l’empresa 
gironina hagi paralitzat el seu 
equip de competició de trial i 
el d’enduro en entrar en con-
curs de creditors pels deutes 
que acumula. Amb només 16 
anys, el lleidatà s’ha convertit 
en una gran promesa del trial 
espanyol que ja ha debutat en 
la categoria elit del Campio-
nat d’Espanya, lluitant inten-
sament amb esportistes refe-
rents com Toni Bou o el seu 
company de formació i actual 
líder del campionat estatal, 
Adam Raga, i està immers en 
el Mundial júnior.
En aquest sentit, el seu pare, 
Joan Farré, va manifestar que 
“la situació és críti-
ca, però som op-
timistes”. Cal 
esmentar que 
al desembre 
l ’ e m p r e s a 
ja va co-
municar a 
la família 
que no po-
dia fer front 
a les despeses 

del contracte de l’Arnau. Tot 
i així, es va arribar a l’acord 

que Gas Gas conti-
nuaria oferint les 

seves motos, 
així com as-
s i s tènc i a . 
Per això, la 
família va 
començar 
a buscar 

f i n a n ç a -
ment privat. 

S’ha de dir 

Foto de l’equip 
oficial de Gas 
Gas, amb l’es-
portista lleidatà 
Arnau Farré i l’ex-
perimentat pilot 
Adam Raga, actu-
al líder del Cam-
pionat d’Espanya. 
Foto: Gas Gas

que fer tota la temporada té 
un cost de 80.000 euros i, fins 
al moment, s’han aconseguit 
40.000 euros. 

ATLETISME

Carulla, Ribalta, 
Butt i Cebrián es 
coronen a Corbins

 REDACCIÓ
 CORBINS

www.7accents.cat

La Lliga Ponent va viure 
una nova cita dins el seu 
atapeït calendari prima-
veral, la Cursa de Corbins-
Memorial Jaume Florensa, 
una prova jove que en-
guany celebrava la seva 
segona edició però que, 
com en la primera, va de-
mostrar que compta amb 
un gran suport popular, ja 
que van ser uns 400 els at-
letes que s’hi van aplegar 
sota una climatologia es-
plèndida. Els guanyadors 
en els 10 quilòmetres van 
ser Antoni Carulla i Núria 
Ribalta, mentre que en els 
5 quilòmetres es van  im-
posar Bashir Butt i Yolanda 
Cebrián. Cal esmentar que 
la propera cita de la Lliga 
Ponent es portarà a terme  
el dissabte dia 30 de maig, 
amb la segona edició de la 
Cursa de les Cassoles de 
Juneda.

24·5

NATACIÓ

El CN Lleida guanya la sisena edició 
del Circuit de Lliga Provincial

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

El CN Lleida es va adjudicar 
la victòria en el VI Circuit de 
Lliga Provincial, cita que va 
tenir l’acte de cloenda a Tàr-
rega. S‘ha de recordar que 
aquest circuit s’ha disputat 
en dotze jornades al llarg de 
la temporada, des de octu-

bre fins a maig. En aquest 
sentit, cal indicar que pel 
que fa a la classificació final 
per equips, el CN Lleida va 
sumar un total de 110.153 
punts, seguit del CN Cer-
vera amb 101.638, el CEN 
Balaguer amb 56.962, CN 
Tàrrega amb 56.672, Club 
Inefc-Lleida amb 28.933 i 
CN Mollerussa amb 1.737 
punts.

24·5

El jove pilot 
necessita 

40.000 euros 
per acabar la 
temporada

DIRT TRACK

David Giménez, 
líder de la Copa 
Rodi Michelin

 REDACCIÓ
 RUFEA

www.7accents.cat

El pilot lleidatà David Gi-
ménez va guanyar la pri-
mera cita de la Copa Rodi 
Michelin de Dirt Track 
2015, que es va disputar 
al circuit de Rufea. Els tres 
pilots del Suzuki Grau Ra-
cing es van classificar per 
la Super Final.

23·5

TRIATLÓ

Damián Vindel fa 
un bon resultat a 
Lanzarote

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El lleidatà establert a Se-
villa, Damián Vindel, va fer 
un bon resultat a l’Ironman 
de Lanzarote, una cita en 
la qual van estar els triat-
letes més forts del pano-
rama internacional. L’iler-
denc va aconseguir acabar 
en la posició número 44 de 
la general, després de fer 
els 3,8 quilòmetres nedant 
en un temps d’1:03:47, els 
180 en bicicleta en 5:56:16 
i els 42,2 quilòmetres cor-
rents en 3:08:48, que es va 
traduir en un total de 10 
hores, 18 minuts i 20 se-
gons fent la dura cita.

23·5

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

VENDA i REPARACIÓ 
de MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general

Electricitat
Diagnosi d’avaries

Climatització
Pneumàtics

Canvi de llunes
Regeneració de fars

Muntatge d’enganxalls
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Llegendes
del futbol

‘Afro’, un rebel 
al futbol alemany

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

Està força consensuat entre 
els historiadors del futbol que 
en els quatre anys que van 
des del Mundial de Mèxic’70 
al d’Alemanya’74 es va passar 
de l’època antiga a l’època 
moderna. Dos països, i el mi-
llor club de cadascun d’ells, 
són la millor representació 
d’aquest canvi. D’una banda, 
Holanda i el seu Ajax d’Am-
sterdam; de l’altra, Alemanya 
i el seu Bayern de Munich. 
Allò, cadascú en el seu estil, 
era una altra cosa a nivell pro-
fessional, es va començar a 
treballar molt més, es va exi-
gir una preparació física que 
mai s’havia vist; en fi, canvi 
de paradigma. Entre 1971 
i 1976, només aquests dos 
equips van guanyar la Copa 
d’Europa. Hi ha també, per 
descomptat, el recordat par-
tit que li donava legitimitat a 
la nova manera de jugar, la fi-
nal del Mundial’74. Alemanya 
jugant a casa contra Holanda. 
Totes les estrelles al camp i 
entre elles un lateral alemany 
que marcava gols i que sabia 
defensar sense deixar d’ata-
car. Una delícia jugant però, a 
més, una personalitat desbor-
dant; polèmic, rebel, que mai 
va deixar indiferent.
Paul Breitner, nascut el 1951 
a Kolbermoor, Baviera, és 
avui adorat a Munich i a Ale-
manya, encara que en el seu 
temps també era rebutjat. 
Va guanyar tot el que es pot 
guanyar i va ser un autèntic 
talent sobre el camp. Va co-
mençar de lateral esquerre 
corrent com un cavall, però 
tenia tanta tècnica que va 

passar al migcamp, on exercia 
una influència decisiva en tot 
l’equip. Només ell, Vavá, Pelé 
i Zidane han marcat gol en 
dues finals mundialistes. I el 
va fer sens dubte especial la 
seva imatge i la seva contro-
vertida manera de ser; mai va 
amagar res, ni tan sols les se-
ves simpaties polítiques en un 
context difícil (per exemple, 
era seguidor del Che Gueva-
ra a la RFA).
Des de petit va jugar a futbol i 
als 19 anys va fitxar pel Bayern 
de Munich de Müller, Maier i 
Beckenbauer. El 1972 va gua-
nyar la primera lliga i, ja sent 
convocat des de feia temps, 
l’Eurocopa amb Alemanya. 
Això va semblar joc de nens 
quan el 1974 va endur-se la 
tercera lliga consecutiva, la 
Copa d’Europa i el Mundial, 
en aquella final de què par-
làvem abans i en la qual va 
marcar un penal 
quan ningú vo-
lia tirar-lo i el 
marcador 
assenya-
lava 1-0 
per a Ho-
landa. 
Amb 22 
anys ja 
era un 
mite però 
no va durar 
molt a Alema-
nya; les elits eren 
conservadores 
i no els agra-
dava veure un 
futbolista molt 
mediàtic fer-
se fotos sota 
cartells de Mao, 
així que va mar-
xar després de tots 

aquells èxits. Per descomptat 
que el destí va ser sorprenent: 
el Real Madrid.
Un comunista a l’equip 
de Franco!!, 
deien els 
comenta -
ris a cau 
d’orel la . 
Semblava 
s o r p r e -
nent, el 
d i c t a d o r 
era viu enca-
ra, però ell era 
un trencador i tampoc 
va amagar-se, com aquella 
vegada que va donar 500.000 
pessetes a uns vaguistes. 
L’any anterior Cruyff va fitxar 
pel Barça i va guanyar la lliga, 
però quan Breitner va arribar 
al Madrid les lligues, dues se-
guides, van ser pels blancs. 
En el seu tercer any ja no va 
anar bé, el club el va declarar 

“conflictiu” i va enviar-lo de 
nou a Alemanya.

Va estar una tem-
porada al modest 
Braunschweig al 
final de la qual 
va disputar-se el 
celebre Mundi-
al’78, disputat en 
plena dictadura 

de Videla. Mesos 
abans, Breitner va 

publicar una car-
ta als mitjans 

de comuni-
cació en la 
qual ataca-
va la Junta 
Militar ar-
gentina i la 
Federac ió 

A lemanya , 
deia que els 

futbolistes no 

havien de ser uns “eunucs 
polítics” i demanava als seus 
companys que escenifiques-
sin la seva repulsa als diri-
gents argentins. Ell va ne-
gar-se a anar-hi.
Després del Mundial va tornar 
al Bayern de Munich, on va 
guanyar més lligues i va for-
mar una societat imparable 
amb un davanter magnífic, 
Karl-Heinz Rumenigge, gua-
nyador el 1980 i 1981 de la 
Pilota d’Or. El 1981, Breitner 
va ser segon i Schuster ter-
cer, completant un podi que 
mostrava el poder alemany. 
Havien guanyat l’Eurocopa 
de 1980 (on no va estar Breit-
ner) i es presentaven al Mun-
dial’82 (aquí ja sí) com un dels 
favorits, encara que estava 
Brasil com a màxim aspirant. 
Després d’un inici vacil·lant 
davant Algèria, Alemanya va 
començar a rutllar encara que 
a la gran final, tot i marcar un 
gol, van caure davant d’Itàlia.
Va jugar un any més i malgrat 
rebre oferta de renovació i es-
tar en gran forma va retirar-se, 
dient simplement que 13 anys 
de professional eren sufici-
ents. No va ser entrenador 
però mai va deslligar-se del 
futbol i encara avui treballa 
com a representant i ambai-
xador al Bayern de Munich.

: 1970_ Fitxa pel 
Bayern de Munich.
: 1972_ Guanya 
la primera lliga 
amb els bavaresos 
i l’Eurocopa amb 
Alemanya.
: 1974_ Amb el 
seu club s’im-
posa a la Copa 
d’Europa i amb la 
selecció guanya el 
Mundial.
: 1974_ Fitxa pel 
Real Madrid, on 
guanyarà dues 
lligues.
: 1977_ Se’n 
va al modest 
Braunschweig.
: 1978_ Torna al 
Bayern on es reti-
ra al 1983.

Va negar-se a 
participar en 

el Mundial’78 
com a protesta 
a la dictadura

En l’Espanya 
franquista, 

va ajudar uns 
treballadors 

en vaga

Paul 
Breitner

TRAJECTÒRIA
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Busqueu una paraula de 8 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 7 de les 8 lletres.

criptograma

sudoku fàcil

solucions

els 8 errors

sudoku difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILO-

Cal trobar les 8 diferències del dibuix de sota respecte al de dalt.

Poseu els números de lʼ1 al 9 dins
dels tres grups de color i a cadas-

cuna de les tres columnes verticals.

HORITZONTALS: 1. Deixar-se portar per una crispació. En-
trada. 2. Gata maula molt desordenada. Que pot ser unit. 3.
Consonant. Coses que roben espai per obrar. Fan nusos. 4.
Forma de manifestar-se un fenomen periòdic. Esquerda pro-
duïda per contusió. El Priorat, per exemple. 5. Un déu. La del
segon primera. Dany moral. 6. Adopto. Afectat per la xafo-
gor. 7. Rucs. Caràcter en blanc. Consonant. 8. Un vent. Me-
surar amb la mà oberta. Lʼacusat en el judici. 9. Llenguado.
Fent-se lloc en alguna part. 10. El de Sant Martí. Parla molt.
Clergue tornat a lʼestat laïcal. 11. Tremolaré. Més i més. 12.
Antiga moneda catalana. Deshidratat.
VERTICALS: 1. Vergonya que es nota a la cara. En forma de
creu. 2. Nota que puja. Plantes de les crucíferes. Interjecció
bestial. 3. Capacitat creadora de la sang. Destaques el més
remarcable. 4. Cap de casa. Persona astuta, múrria. Mig
home. 5. Coneixen nous sabors. Dʼaquesta guisa. 6. Enmig
del mar. Posem els pèls de punta. Secció dʼun text legal. 7.
Empren. Plural dʼos que forma la part posterior de la pelvis.
8. Prefix. Asprar. Migjorn. 9. Aprovat. Pua sense cap. Juga-
dor de bàsquet. 10. Les tres del cub. Un altre nom de la llú-
cera. Símbol químic al revés. 11. Incrementat. Lavativa. 12.
Pertanyent a la vellesa. Rentat del tot.
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ÀNGEL ROS GUANYA 
LES ELECCIONS PERÒ 
PERD 7 REGIDORS 

Lleida no aposta per cap 
canvi i després veus la gent 
indignada pels carrers, en fi, 
sempre tindrem el que ens 
mereixem.
Arnau Martín

ADA COLAU GUANYA
LES ELECCIONS A 
BARCELONA

Cadascú fa la lectura que li 
interessa. Que a Barcelona 
ERC tingui els mateixos regi-
dors que C’s no em sembla 

una cosa com per tirar coets 
precisament...
Fèlix Urruticoechea

No sé perquè tant d’enre-
nou, per primer cop a Bar-
celona hi ha una alcaldessa 
que no pertany a la casta i 
que procedeix de moviments 
populars, que va votar Sí-Sí 
al 9-N i que si bé no és favo-
rable a una DUI, recolza el 
procés sobiranista. A més els 
partits indepes han obtingut, 
en suma, un gran resultat, 
el PPSOE cada vegada és 
més residual i C’s ha tret uns 
resultats que s’allunyen molt 
de les expectatives. Jo crec 
que en aquestes municipals 
la gent humil i treballadora 
en surt molt beneficiada.
Carlos Murias 

Uffffff Pobra ciutat!!! Ha 
guanyat el populisme 
barat que pot dur la 
ciutat a la ruïna.
Jordi Busquets

EL CANDIDAT PER EN-
TESA, EDUARD BACHES, 
DEIXA LA POLÍTICA

Doncs és una pena, perquè 
és del més digne d’ICV no 
com el tontet del Joan 
Herrera i la seva colider.
Pep Moragas 

LA POPULAR DOLORS 
LÓPEZ VOTA DUES 
VEGADES  

El nivell de la 
candidata 
és molt 
alt 

vamos! El màxim que sap de 
Lleida és anar a la Tugues a 
fer un cafè i menjar paste-
lets, per a ella Lleida és això. 
Eva Calvés

La culpa la tiene el presiden-
te de mesa, hasta 
saber si 
vota 

en esa mesa no puede dejar 
votar a nadie, eso es una 
incidencia por parte del pre-
sidente de esa mesa.
Maria Carmen Martínez

ÀNGEL ROS SERÀ DE 
NOU INVESTIT ALCAL-
DE DE LLEIDA

C’s i PP prefereixen que #Ros 
continui com a alcalde Lleida, 
tot i el possible “acord de 
transparència” de CIU, ERC, 
CUP i Comú.
@JoanComaposada

S’ha acabat el ball a Lleida. 
Ha durat poc. Àngel Ros serà 
investit alcalde.
@AlvarLlobet

INTENTEN 
LOCALITZAR UN 
REGIDOR FANTASMA

El Cogul no sap com loca-
litzar el regidor del PSC de 
Mataró d’una llista fantasma. 
Jo l’obligaria, per llei, a anar-
hi cada 2 dies. 
@joanteixidopau

ICV EN HORES BAIXES

Si fa 3 anys em pregunten 
quin partit creus que és més 
a prop de desaparèixer? 

Hagués respost 
PSC o UDC. 
Avui la meva 
resposta seria 
ICV.
@XaviGarros

ESCAL-
FANT MO-
TORS PER 
L’APLEC

Ei, ajudeu-me! 
Expliqueu-
me l’aplec en 
dos conceptes, 
per exemple: 
Alifara amb los 
colegues a una 
torre + Festa cap 
d’any = Aplec del 
Caragol
@PostureigLleida

Así somos en Lleida, 
con un par de toneladas 
de caracoles y algo de al-
cohol montamos un fiestón! 
#AplecDelCargol
 @aresteixido

LES PROPOSTES 
(POSSIBLES?) D’ADA 
COLAU

M’agraden moltes propostes 
de la Colau. Quan el TC les 
tombi totes s’adonarà que 
la independència és l’únic 
camí. No trigarà massa...
@Jordi_Strummer

raigdellum

gemsca85

enricv79

jordilarosa

ververbla

oriolginesta

mati.garcia.7564

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!

DIVENDRES 29 de MAIG DE 201544



classificats
COMERCIAL FORMACIÓ I 
CARDIOPROTECCIÓ
Municipi: Lleida
Empresa: Pyme Solutions 365
Ref. FA02446834

ASSESSOR
Municipi: Lleida 
Empresa: APS - Aigües Purifi-
cades Saludables
Ref. FA02429689

TÈCNIC EN RRLL
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02446937

GERENT D’ESTABLIMENT
Municipi: Lleida 
Empresa: INTAC VIC S.L.
Ref. FA02446933

ÀREA MANAGER
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02275172

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

COMERCIAL JOIERIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama Selec-
ció
Ref. FA01517529

DEPENDENT BOTIGA MODA 
INFANTIL
Municipi: Lleida 
Empresa: Infants
Ref. FA02445775

ASSESSOR/A COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Compañía Fabri-
cante de Productos Químicos
Ref. FA02446903
 
NUTRICIONISTA
Municipi: Lleida 
Empresa: Nutripharma
Ref. FA02446853

CUINER/A
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02445837

PROFESSORS/RES D’AN-
GLÈS
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02445836

CUINER/A
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02445829

INSTRUMENTISTA INDUS-
TRIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02280454

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

RESPONSABLE COMERCIAL 
DE PRODUCTE
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama Selec-
ció
Ref. FA01766295

FORMADOR AUTÒNOM DE 
RISOTERÀPIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestió Patrimonial 
Formació
Ref. FA02444544

METGE
Municipi: Lleida 
Empresa: Fundació Hospital 
de Puigcerdà
Ref. FA02447408

PROGRAMADOR WEB
Municipi: Lleida 
Empresa: ArayoWeb
Ref. FA02446907

DIRECTOR/A COMERCIAL 
FRANQUÍCIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Mail Boxes ETC.
Ref. FA02446895

CONSULTOR FINANCER I 
ASSEGURADOR
Municipi: Lleida 

Empresa: Grup Financer
Ref. FA02446890

GESTOR DE PRODUCTES 
FINANCERS I ASSEGURA-
DORS
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Financer
Ref. FA02445850

ESPECIALISTA EN MEDICINA 
AERONÀUTICA
Municipi: Lleida 
Empresa: Centre d’Estudis 
Aeronàutics
Ref. FA02444556

VENEDORS/RES DE COSMÈ-
TICA I NUTRICIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Cosmètica Cervel
Ref. FA02444552

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

REPARTIDOR/A PUBLICITAT
Municipi: Lleida 
Empresa: Linkinkard S.L.
Ref. FA02443891

ANALISTA TÈCNIC IT
Municipi: Lleida 
Empresa: Serinsa SL
Ref. FA02443883

TÈCNIC/A DE SISTEMES IN-
FORMÀTICS
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02441736

BACKOFFICE FRAGA
Municipi: Fraga
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02441712

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

OPERADOR/A CENTRAL RE-
CEPTORA D’ALARMES
Municipi: Lleida 
Empresa: Central receptora 
d’alarmes
Ref. FA02440607

ASSESSOR/A DE COSMÈTI-
CA NATURAL, NUTRICIÓ I 
COMPLEMENTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02443489

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02443464

COMERCIAL DE VEHICLES 
INDUSTRIALS
Municipi: Lleida 
Empresa: Epos Spain ETT, 
S.L.U.
Ref. FA02443447

MAÎTRE
Municipi: Lleida
Empresa: Hotel El Castell
Ref. FA02442230

GERENT COOPERATIVA 
AGRÍCOLA
Municipi: Lleida
Empresa: Aula Centre de For-
mació
Ref. FA02440705

DEPENDENT/A BOTIGA DE 
TELEFONIA MÒBIL
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Català de Tre-
ball, ETT
Ref. FA02440704

PROFESSOR/A DE FRANCÈS
Municipi: Lleida
Empresa: Centre de Formació
Ref. FA02437602

DOCENT EXPERT EN NETE-
JA I TRACTAMENT DE SU-
PERFÍCIES
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02441702
 
MYSTERY SHOPPER
Municipi: Lleida
Empresa: Grupo SGS España
Ref. FA02441697

ASSESSOR IMMOBILIARI
Municipi: Lleida
Empresa: Grup Immobiliari
Ref. FA02441680

AGENT COMERCIAL IMMO-
BILIARI
Municipi: Lleida
Empresa: Xarxa Immobiliària i 
Financera
Ref. FA02441676

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Noawork ETT, S.L.
Ref. FA02441665

MANIPULADORS ENVASA-
DORS DE FRUITA
Municipi: Lleida
Empresa: Noawork ETT, S.L.
Ref. FA02441662

OFICIAL DE 1ª MECÀNIC 
AUTOMÒBIL
Municipi: Lleida
Empresa: Noawork ETT, S.L.
Ref. FA02441660

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

amb la
col·laboració de:

breusanuncis

DIVENDRES 29 de MAIG DE 2015 45



www.7accents.cat

els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5
6

Galleda
i pala

1.  La crema solar s’ha con-
vertit en imprescindible per 
anar a la platja. Si no vols aca-
bar vermell com una gamba, 
recorda que com més alta és 
la protecció, menys perill.

2. Les ulleres de sol són im-
portants, ja que impedeixen 
que ells ulls rebin directament 
la llum procedent del sol, 
sent una protecció més. 

3. Una tovallola és més que 
necessària si no volem arribar 
a casa plens de sorra, ja que 
en estirar-nos-hi el cos no 
està en contacte amb el terra. 

4. El para-sol permet que hi 
hagi certa ombra i que el sol 
no ens toqui de manera di-
recta. A més, hi ha gent que 
agraeix que estigui present.

5. És molt incòmode anar amb sabatilles (en 
lleidatà, keds). Per aquesta raó, unes sandà-
lies són l’element imprescindible per tal de 
caminar de manera correcte.

6. Sempre s’ha dit que el cap s’ha de prote-
gir per tal de que no pateixi danys irreversi-
bles, i a la platja no pot ser menys. Per tant, 
una gorra o un barret és necessari.

7. Si tens nens, portar una galleda i una 
pala, elements als quals se’ls pot sumar un 
rasclet, és vital perquè els adults puguin 
descansar durant una estona, mentre que els 
més petits gaudeixen fent castells de sorra o 
construccions indescriptibles. 

destaquem 
un total de 7 elements impres-
cindibles que qualsevol lleidatà 
i lleidatà s’hauria d’endur a la 
platja ara que arriba el bon 
temps i la calor comença a ser 
més que evident.

Ulleres
de sol

Tovallola

Para-sol

Gorra o barret

Sandàlies

Crema solar
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Les bosses es fabriquen amb 
dues fibres molt resistents: 

el cànem de Manila, que 
li dóna resistència, i fibra 
termoplàstica, que ser·
veix per segellar la bossa. 

Es col·loquen en dues ca·
pes aquoses separades.

? Per què els 
karatekes
trenquen 
els maons??

El secret d’un bon karateka és intentar transmetre 
la major quantitat d’energia sobre la superfície més 
petita possible, com poden ser uns maons, amb 
l’objectiu de provocar una deformació màxima. En 
rebre l’impacte de la mà, la seva cara superior es 
comprimeix i la inferior s’estira, i aquesta desigual·
tat és la que provoca la seva ruptura per la zona 
inferior.

els 7
perquès ?

Per què podem veure en el cinema 
imatges en tres dimensions??

Si po·
d e m 
veure pel·
lícules amb 
una sensació 
tridimensional és gràcies a la 
nostra visió binocular. Aquest 
tipus de visió, també ano·

menat estereoscòpica, 
consisteix en la ca·

pacitat d’integrar 
les dues imatges 
que veiem una a 
cada ull en una 
sola per mitjà 
del cervell, que 

és l’encarregat 
de percebre les 

sensacions i enviar 
una resposta única i en 

tres dimensions. Malgrat 
tot, cal tenir present que les 
pel·lícules han de ser filma·
des amb aquest fi. En aquest 

procés de filmació s’utilitzen 
dues càmeres simultàniament 
que permeten obtenir imat·
ges amb dues perspectives 
diferents. També durant la 
projecció és necessari mante·
nir aquesta doble perspecti·
va, la qual cosa s’aconsegueix 
que els espectadors utilitzin 
un filtre que separi les imat·
ges superposades. En aquest 
sentit, cal esmentar que cada 
ull rep les imatges per separat 
i l’escorça visual les interpreta 
afegint la sensació de profun·
ditat de camp.

Per què els lleidatans ens estimem 
tant l’Aplec del Caragol??

L’Ap lec 
del Ca·
r a g o l , 
cita que 
se cele·
bra a finals 
del mes de 
maig, posa 
la rúbrica de la 
temporada amb 
més programació fes·
tiva de l’any a la capital del 
Segrià. Cal esmentar que 
aquesta està declarada Festa 
d’Interès Turístic Nacional i 
Festa Nacional d’Interès Tra·
dicional, sent la més multitu·
dinària de la ciutat i una de 

les ce·
lebracions 

lúd ico·gast ro·
nòmiques més importants 
de Catalunya. Els Camps Eli·
sis acullen durant tres dies 
12.000 lleidatans organitzats 
en nombroses penyes que, en 
les seves respectives parcel·

les, centren la seva festa en el 
consum de 12 tones de cara·
gols. Els visitants poden acce·
dir a una zona de restauració 
habilitada dins del mateix re·
cinte on s’ofereixen diversos 
tipus de menú, així com la 
possibilitat de degustar diver·
sos tipus de caragols a preus 
populars. Originals concursos 
com les carreres de caragols, 
o més tradicionals com el tir 
de corda, i la presència cons·
tant de xarangues donen un 
ambient d’alegria del que es 
contagia tota la ciutat. A més, 
milers de visitants de les més 
variades procedències acu·
deixen curiosos a la cita per 
descobrir ells mateixos per·
què la gent gaudeix tant. La 
desfilada de les penyes, l’úl·
tim dia de la festa, és molt 
colorista, sent una de les fites 
més recordades.

Per què s’entelen 
els vidres 
dels cotxes? ?

L ’ a i r e 
conté vapor d ’ a i ·
gua. A més, l’aire pot dissol·
dre major quantitat de vapor 
d’aigua com més alta és la 
temperatura. També l’aigua 

està en estat de vapor sem·
pre que es trobi per sobre 
d’una certa temperatura. Indi·
car que en entrar en contrac·
te amb el fred vidre, el vapor 
d’aigua de l’aire es refreda 
i es condensa en forma de 
minúscules gotes. Per últim, 
la humitat que hi ha dins del 
cotxe procedeix de nosaltres 
mateixos, ja que expulsem 
aire amb vapor quan estem 
respirant.

Per què es classifica 
la sang de les 
persones en grups??

En el segle VXII es van dur a 
terme les primeres transfusi·
ons de sang serioses. Algunes 
van tenir èxit, però la majoria 
van ser letals, així que es van 
prohibir. Van passar diversos 
segles perquè aquest proble·
ma mèdic es resolgués. Va ser 
Karl Landsteiner qui, el 1900, 
va barrejar sang de diferents 

persones i va descobrir que 
alguns tipus de sang eren 
compatibles i d’altres no. La 
seva investigació el va condu·
ir a la teoria que tota la sang 
es divideix en quatre grups: 
A, B, AB i 0. Amb aquest des·
cobriment, la ciència va fer un 
pas de gegant que va perme·
tre salvar vides.

Per què els 
gats tenen 
la llengua 
aspra??

El principal propòsit de la llengua dels animals és 
remoure el menjar de la boca. La llengua dels gats, 
que és aspra per la presència de nombrosos i dimi·
nuts nòduls endurits, és adequada per raspar fins a 
l’última resta de carn dels ossos i per netejar·se el 
seu propi pelatge o el de les cries. Cal pensar que 
són animals solitaris i han de practicar·se ells matei·
xos aquestes mesures de neteja.

Per què no es 
desfan les bosses 
emprades en 
les infusions?
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Ferran Miret guanya 6.000 
euros de Fira de Mollerussa

Fira de Mollerussa lliura el premi de 6.000 euros per la compra 
d’un cotxe a la Fira de Sant Josep al veí de la localitat, Ferran 
Miret, guanyador del sorteig realitzat entre tots els compradors.

26·5
dimarts

Lleida celebra la inauguració 
del nou espai La Saleta
El divendres passat Lleida va inaugurar La Saleta, un petit espai 
de cultura de proximitat on es podran celebrar des d’exposici-
ons fins a obres de teatre. La preestrena va ser el dijous passat.

22·5
divendres

Si veieu aquesta boja pel 
carrer, feliciteu-la!

Sabem d’una que li tocarà pagar la ronda de “xupitos”... Mol-
tíssimes felicitats, Alba! Gaudeix d’aquests dos patitos i mai 
deixis de somriure, perquè el teu és únic i ens il·lumina a tots. 

30·5
dissabte

Moltíssimes felicitats, brillaneta! 25 espelmes que 
bufaràs, quasi 25 anys que anem agafades de la mà!
La noia més bonica de Lleida fa anys i no qualsevol, que en bufarà 25! Moltíssimes felicitats, 
brillaneta! Així que si la veieu aquest cap de setmana per l’Aplec no dubteu a convidar-la o a 
remullar-la una mica. T’estimo molt, Laury, sempre juntes. 

Gràcies a L’Autentica pizza italiana se’ns va fer la 
vetllada més lleugera! Boníssimes!!

L’Autentica pizza italiana ens va obsequiar a tota la redacció de 7accents amb tres pizzes fami-
liars per passar la vetllada amb millor humor. No sabríem dir quina de les tres era més bona, ja 
que totes estaven per llepar-se els dits! Moltes gràcies, companys!

25·5
dilluns

30·5
dissabte
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dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

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

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

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

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

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

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

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

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

POLICIA LOCAL
Alcarràs 973 791 755

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

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

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

farmàciesde guàrdia

29 MAIG DIA DE 9 A 22
Freixinet Passeig de Ronda, 70 
Lleida 973-261125
Villalonga Rambla de Ferran, 34
Lleida 973-238070
 
29 MAIG NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

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

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

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

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

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

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

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

3 JUNY DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Simó Príncep de Viana, 99
(Pl.Europa) Lleida 973-233765

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

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

d’interès

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

mercolleidacotitzacions

CEREAL

Blat farratger
nacional

Blat de moro
francès scd Lleida =

Ordi 
nacional

Granulat
Alfals 1a =

PORC

Porc normal
o de Lleida

Cerra 
esvieje

Porcell 20 kg 
Base Lleida 

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta
=



AGE
NDA

diven
dres
29
XV Congrés 
d’Arxivística de 
Catalunya 
LLOC: Palau de congressos 
La Llotja
HORA: 09.00 h
En un món en xarxa, on l’ac-
cés a la informació s’ha con-
vertit en una necessitat i al-
hora en un dret ciutadà, la 
conservació de les dades i els 
documents ha esdevingut el 
principal factor per garantir 
aquest accés. Del 28 al 30 se 
celebrarà a Lleida aquest con-
grés amb diferents taules ro-
dones i plenaris. Consultar el 
programa.

‘Estels de cine’ 
sobre l’escenari
LLOC: Teatre Municipal de 
Balaguer
HORA: 16.00 h
L’Associació l’Estel ens pre-
senta l’obra Estels de cine. Un 
repàs del món del cinema des 
de principis del segle XX fins 
a l’actualitat.

3r Mercat del 
Vehicle d’Ocasió

LLOC: Parc Esportiu de 
Tàrrega
HORA: 17.00 h
Tàrrega organitza els dies 29, 
30 i 31 la tercera edició del 
seu Mercat del Vehicle d’Oca-
sió. El públic tindrà a l’abast 
uns 300 models de segona 
mà, quilòmetre 0 i seminous 
de les principals marques, 
amb vehicles de gamma alta. 
També s’habilitarà una zona 
outlet amb preus assequibles.

dis
sabte
30
Visita guiada “Co-
bla dels Joglars” 

LLOC: Turisme de Lleida
HORA: 11.30 h
Visita guiada organitzada per 
Turisme de Lleida. La ruta 
d’aquest divendres serà: Cos-
ta del Jan, La Cuirassa, Car-
rer dels Cavallers, El Peu del 
Romeu, Oratori dels Dolors, 
Font del Roser, Dipòsit de 
l’Aigua, La Panera i Església 
de Sant Martí. El preu de l’ac-
tivitat és de 5 euros. 

Taller familiar 
“H2O laboratori 

creatiu”

LLOC: Campanent de la Cana-
diense
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 lectu-
ra amb contes sobre l’aigua i 
una petita mostra.

36è Aplec de la 
Sardana
LLOC: Parc Municipal de Mo-
llerussa
HORA: 18.30 h
Ballada de tarda de la Cobla 
Jovenívola d’Agramunt i la 
Bellpuig Cobla en el marc de 
la celebració del 36è Aplec 
de la Sardana. A les 10.00 h 
hi haurà el Matinal de l’Aplec 
amb sardanes i jocs infantils i 
a les 21.30 h sopar i ballada 
de nit.

diu
menge
31

L’Aplec del Caragol
LLOC: Camps Elisis
HORA: Dissabte i diumenge
Arrencarà l’Aplec de divendres a diumenge amb les 
habituals activitats musicals, concursos i tallers di-
vertits, sense oblidar el gran protagonista, el cara-
gol, que estarà present a totes les colles. Enguany, 
l’Aplec ocuparà més espai als Camps Elisis, ja que 
s’ha adequat l’esplanada que fins ara ocupaven les 
firetes, i comptarà amb més serveis com una zona 
més d’aparcament. Així, s’ha incorporat la Colla As-
pavil, amb uns 150 membres.
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1a Marxa pel Pla 
de Ponent

LLOC: Pavelló Onze de Se-
tembre de Lleida
HORA: 08.00 h
Lleida celebra la primera Mar-
xa solidària del pla de Ponent 
per celebrar el cinquanta ani-
versari de Sant Joan de Déu. 
Hi haurà dues curses, una de 
24 km que sortirà des del pa-
velló Onze de Setembre i una 
altra de 14 km des del Parc 
del Graó d’Alpicat a les 10.00 
h. Totes dues finalitzaran al 
centre assistencial Sant Joan 
de Déu d’Almacelles.
 

12a Trobada de 
Puntaires
LLOC: Plaça del Mercadal de 
Balaguer
HORA: 10.00 h
Balaguer celebra la dotzena 
edició de la Trobada de Pun-
taires. A les 10.00 h hi haurà 
la concentració de totes les 
puntaires, per continuar amb 
un esmorzar popular pels par-
ticipants i una demostració. 
També hi haurà una ballada 
de sardanes a càrrec de la Co-
lla Sardanista Santa Maria de 
les Franqueses.

Sortida familiar 
amb BTT
LLOC: Centre BTT Lleida
HORA: 10.00 h
El Centre BTT Lleida organit-
za sortides familiars amb bici-
cleta els diumenges de 10.00 
h a 13.00 h. Més informació i 
inscripcions al 628 081 616.

Matins Llotja 
plens d’activitats
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 11.00 h
Tots els diumenges, la Llotja 
organitza activitats familiars 
gratuïtes que consisteixen en 
animació amb el mag Magí, 

música de Blue Rain, màgia 
d’Òscar de la Torre i titelles, 
contes i jocs de Sac Espec-
tacles. Vermuts a disposició 
dels pares. 

Anem a la moda?
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 12.00 h
Visita dinamitzada amb male-
ta didàctica que aproparà les 
famílies al món de la moda de 
començaments del segle XX. 
Cal inscripció prèvia al 973  
283 075.

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.

Tresors del Ba-
rroc Alemany
LLOC: Auditori Municipal En-

Lluna plena al claustre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.00 h
Vols inspirar-te, meditar, o simplement relaxar-te 
mentre gaudeixes de la lluna plena? La Seu Vella 
obre les nits de lluna plena fins a les 24.00 h per-
què poetes, astrònoms o malenconiosos trobin un 
lloc de reflexió. A més, hi haurà una activitat sor-
presa al voltant del teatre, la música, la poesia o 
el cinema. L’entrada té un preu de 2 euros, que es 
destinarà a la restauració de les campanes.

ric Granados
HORA: 19.00 h
Al costat de la gran obra de 
Bach hi ha autèntics tresors 
dels seus predecessors a la 
capella de Sant Tomàs de 
Leipzig: Schütz i Schein. Con-
cert de Jesu meine Freunde 
de Bach i, també, de Motets 
de Schütz i Schein amb Jordi 
Reguant.

Aragonian, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.30 h
Grup de música instrumental 
que fusiona el folklore ara-
gonès amb el jazz i la música 
moderna. El resultat d’aques-
ta fusió arriba amb l’ajuda de 
diversos músics aragonesos, 
al mateix temps que aspira 
a apropar la música tradicio-
nal  des d’un punt de vista del 
món del jazz i la música mo-
derna.

dilluns
1
Teatre llegit
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.00 h  
Taller pràctic per treballar di-
versos aspectes de la lectura 
expressiva en veu alta a partir 
d’un text teatral. Per assistir-hi 
cal inscripció prèvia al correu 
bplleida.cultura@gencat.cat.

Taller de 
batucada
LLOC: Parc Científic i Tecno-
lògic Agroalimentari de Lleida
HORA: 20.00 h  
L’Associació de percussionis-
tes eclèctics de Lleida organit-
za un taller de batucada.

di
marts 
2
Entrada gratuïta 
a la Seu Vella, al 
Castell del Rei i al 
Museu de  Lleida

LLOC: Seu Vella, Castell del 
Rei i Museu de Lleida
HORA: 10.00 h 
Com cada primer dimarts de 
mes es pot visitar de forma 
gratuïta el conjunt monumen-
tal del turó de la Seu Vella, 
així com al Museu de Lleida. 

dime
cres
3
Xerrada “Joan 
Comorera: de 
Cervera al penal 
de Burgos”
LLOC: Sala Francesc Buireu
HORA: 19.00 h
Xerrada “Joan Comorera: de 
Cervera al penal de Burgos”, 
a càrrec de la historiadora M. 
Teresa Salat. 

dijous
4
Narcís Bonet amb 
el Quartet Teixidor
LLOC: Auditori Enric Granados
HORA: 20.30 h
L’obra està dedicada al 
Quartet Teixidor, que en 
farà l’estrena per cloure la 
segona temporada com a 
quartet resident a l’Auditori.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Tomorrowland
Units pel mateix destí, un 
adolescent ple de curiositat 
científica i un antic nen pro-
digi inventor s’embarquen 
en una perillosa missió per 
desenterrar els secrets d’un 
enigmàtic lloc situat en al-
gun lloc del temps i l’es-
pai conegut com Tomor-
rowland.

Nuestro último verano en 
Escocia
Jay, de 18 anys, té la seva 
primera trobada sexual amb 
el seu xicot a la part posteri-
or d’un cotxe. En despertar, 
el jove li explica que ho va 
fer per espantar una sèrie 
d’esperits que l’assetgen.

MAJÈSTIC Tàrrega
_Tomorrowland (7)

dv. 22.15, ds. 18.00, 20.20, 22.40, 
dg. 18.00, 20.20, dl. 19.15, 22.15
_Txarango: Tota la vida és ara (Apta)

dv. 22.15, ds. 22.30, dg. 19.15, dl. 
19.15
_Minúsculos: El valle de las hormi-
gas perdidas (Apta)

ds. 18.30, dg. 17.45
_Poltergeist (16)

ds. 20.15, dg. 20.35, dl. 22.15

AJUNTAMENT Balaguer
_Suite francesa (12)

ds. 19.00, dg. 19.45, dl. 22.00
_Txarango: tota la vida és ara (Apta)

ds. 22.15, dg. 17.30

ARMENGOL Bellpuig  
_Meñique (Apta)

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

ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt  
_Disney Junior Party (Apta)

ds. 18.15, dg. 17.00
_Vengadores: La era de Ultrón (7)

ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

LA LIRA Tremp  
_El nostre últim estiu a Escocia 
(Apta)

ds. 22.15, dg. 17.30, 19.45, dl. 
22.00

PARIS Solsona
 

_El maestro del agua (16)

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

ds. 18.30, dg. 17.15

EL CASAL Almacelles  
_La historia de Marie Heurtin (7)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_La oveja Shaun (Apta)

ds. 18.15, dg. 17.00
_Suite francesa (12)

ds. 22.00, dg. 19.30, dl. 22.00

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Tomorrowland (7) 16.10-18.30-20.50-23.10 11.30-11.50-16.10-18.30-20.50 16.10-18.30-20.50  
ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (Apta) 15.35 12.05-13.50-15.35 15.35  
ALPICAT Tomorrowland (7) 17.20-19.40-22.00 17.20-19.40-22.00 17.20-19.40-22.00  
ALPICAT El gurú de las bodas (16 00.20   
ALPICAT Nuestro último verano en Escocia (Apta) 16.50-18.40-20.30-22.20-00.10 11.20-13.10-15.00-16.50-18.40-20.30-22.20 16.50-18.40-20.30-22.20  
ALPICAT It follows (12) 15.30-17.25-19.30-21.35-23.30 11.40-13.35-15.30-17.25-19.30-21.35 15.30-17.25-19.30-21.35  
ALPICAT El viaje más largo (7) 17.35 13.25-17.35 17.35  
ALPICAT Superpoli en Las Vegas (Apta) 15.40 11.30-15.40 15.40  
ALPICAT Fast and Furious 7 (16) 19.50-22.15-00.40 19.50-22.15  19.50-22.15  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta)  11.35-13.10-14.45  
ALPICAT Caza al asesino (12) 16.20-18.30-20.40-22.45-00.50 16.20-18.30-20.40-22.45 16.20-18.30-20.40-22.45  
ALPICAT La señal (12)  11.45-13.30  
ALPICAT La deuda (7) 17.00-18.50 15.15-17.00-18.50 17.00-18.50  
ALPICAT Sweet home (18) 20.35-22.10-23.45 20.35-22.10 20.35-22.10  
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  12.25-14.25  
ALPICAT Con la mágia en los zapatos (12) 16.30-18.25-20.20-22.30-00.25 16.30-18.25-20.20-22.30 16.30-18.25-20.20-22.30  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (Apta) 16.00 12.40-16.00 16.00  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (CAT) (12) 17.40 14.20-17.40 17.40  
ALPICAT A cambio de nada (12) 19.15 19.15 19.15   
ALPICAT La familia Bèlier (Apta) 21.00 21.00 21.00  
ALPICAT Cómo sobrevivir a una despedida (16) 22.55-00.50 22.55 22.55  
ALPICAT Los caballeros del Zodíaco (12)  11.50   
ALPICAT Lecciones de amor (Apta) 15.35-17.40 13.30-15.35-17.40 15.35-17.40  
ALPICAT El maestro del agua (16) 19.45 19.45 19.45  
ALPICAT La pirámide (16) 21.50-23.25 21.50 21.50  
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 Mad Max: Furia en la carretera  (16) 16.00-18.15-20.30-22-10-00.55 16.00-18.15-20.30-22-10 16.00-18.15-20.30-22-10  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (16) 16.40-19.15-21.50-00.25 16.40-19.15-21.50 16.40-19.15-21.50

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 La oveja Shaun (Apta)  15.30-17.15 12.00-13.45-15.30-17.15 15.30-17.15  
ALPICAT Cenicienta (Apta) 19.00 19.00 19.00 

ALPICAT Suite francesa (12)  21.15 21.15 21.15  
ALPICAT Una noche para sobrevivir (18) 23.20  

ALPICAT Lo mejor de mi (12)   11.30-13.35  
ALPICAT Lo mejor para ella (12) 15.40-17.55-20.10-22.25 15.40-17.55-20.10-22.25 15.40-17.55-20.10-22.25  
ALPICAT Focus (16)  00.40  

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 Nuestro últiimo verano en Escocia     
FUNATIC Nuestro últiimo verano en Escocia  (CAT)     
FUNATIC Nuestro últiimo verano en Escocia  (AGL)    
FUNATIC Matar el tiempo 

FUNATIC Lost river vose (AGL)  
FUNATIC Mis escenas de lucha (FRA)  
FUNATIC Minúsculos 

FUNATIC Mandarinas  
FUNATIC Mandarinas (ESTONIÀ)  
FUNATIC Lo mejor para ella 

FUNATIC La profesora de historia  
FUNATIC La profesora de historia (FRA) 

FUNATIC Hipócrates 

FUNATIC Una nueva amiga  
FUNATIC Una nueva amiga (FRA) 

FUNATIC El capital humano (ITA) 
 

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    

RAMBLA A cambio de nada (12) 16.00-18.15-22.45 16.00-18.15-22.45 16.00-18.15-22.45  
RAMBLA Vengadores (7) 16.05-17.45-20.00 16.05-17.45-20.00 16.05-17.45-20.00  
RAMBLA Suite francesa (12) 16.35-20.15-22.30 16.35-20.15-22.30 16.35-20.15-22.30  
RAMBLA Mad Max: Furia en la carretera (16) 16.05-20.35-22.15 16.05-20.35-22.15 16.05-20.35-22.15      

  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



The CW mostra el primer 
tràiler de ‘Containent’, el 
seu nou drama apocalíptic
La ficció acordonarà la ciutat d’Atalanta per una epidèmia mortal

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Ningú podrà negar a hores 
d’ara que ha estat un bon any 
per a The CW. La network 
més jove de la televisió nord-
americana arriba als upfronts 
de 2015 amb el cap ben alt. 
I qui no ho faria tenint Arrow, 
The Flash o Jane the Virgin 
entre el millor de la seva gra-
ella? “The CW s’encamina a 
la propera temporada amb 
una fortalesa i una estabili-
tat increïbles, seguint amb la 
seva estratègia d’afegir més 
programació original any a 
any”, afirmava recentment 
Mark Pedowitz, president del 
canal. I és que els seus èxits 
més recents els han donat la 
tranquil·litat suficient com per 
solament presentar tres no-
ves ficcions de producció prò-
pia: Crazy Ex-Girlfriend, que 
s’estrenarà aquesta mateixa 
tardor, així com Legends of 
Tomorrow i Containent, que 
arribaran durant la midsea-
son, ja el 2016. La primera 
és una comèdia musical en 
clau absurda; la segona inclou 
aquest ingredient que tant li 
agrada a The CW... Com es 
deia...? Ah sí, superherois. I la 
tercera, per alguna raó m’ha 
cridat més l’atenció. Tal vega-
da perquè s’allunya una mica 
de la temàtica una mica més 
light a la qual ens té acostu-

Fotograma pertanyent 
al tràiler promocional 
de ‘Containment’, el 
pilot del qual dirigeix 
David Nutter.

La sèrie
s’estrenarà
durant el 

proper any

mats el canal, i ens fica de ple 
en un drama amb totes les se-
ves lletres.
Containment comença des-
prés de l’esclat d’una epi-
dèmia mortal a la ciutat de 
Atalanta, quedant aquesta 
totalment en quarantena. 
Així, la sèrie mostra la vida a 
l’interior d’aquesta ciutat, les 
famílies destrossades i el crei-
xement i evolució de la socie-
tat que viu dins del cordó que 
marca els límits de la quaran-
tena. La tensió, la incertesa, 
però també valors com la hu-

manitat i l’heroïcitat marca-
ran la història de la capital 

de l’estat de Geòrgia.
La sèrie està protago-
nitzada per Alex Car-
nahan, a qui dóna 
vida David Gyasi 
(Interstellar), un im-
portant policia d’At-
lanta, lleial i amb bon 

cor que assumeix la 
responsabilitat de man-

tenir l’estabilitat a la zona 
acordonada. Al costat d’ell 

es troba Jana, interpretada 
per Christina Moses (Without 
You), núvia del protagonista 
que es troba atrapada en un 
gratacel d’oficines de la ciu-
tat. El repartiment ve com-
pletat per Jake, interpretat 
per Chris Wood (The Vampi-
re Diaries), un exrebel que es 

va convertir en policia i és el 
millor amic de Lex, i Katie, in-
terpretada per Kristen Gutos-
kie (Restless Spirits), una jove 
mestra i mare soltera que es 
troba a l’Hospital Midtown 
d’Atlanta.
A l’exterior, la doctora Sabine 
Lommers (Claudia Black) lide-

ra els esforços del govern per 
contenir el brot, mentre Lex 
tracta de fer complir un cor-
dó de seguretat cada vegada 
més inestable. Mentrestant, i 
com a periodista, Leo (Trevor 
St. John) comença a desen-
tranyar una conspiració en-
torn de l’epidèmia, atès que 
alguna cosa no quadra en la 
versió oficial del govern.
La insaciable i omnipresent 
guionista, ja habitual de The 
CW, Julie Plec (The Vampire 
Diaries, The Originals, Kyle 
XY) signa el llibret de Con-
tainment, que és en realitat 
l’adaptació de la sèrie belga 
Cordon, estrenada durant la 
temporada passada.
De la direcció de l’episodi pi-
lot s’encarrega David Nutter, 
prestigiós realitzador en les 
mans del qual han estat ca-
pítols de X-Files, Shameless, 
Game of Thrones i The Sopra-
nos, entre d’altres.

OPiNiÓ
Succedani per matar el temps
Avui m’agradaria començar fent una 
comparativa entre les sèries i el caviar. 
Així, sense més... perquè sí. D’una ban-
da tenim el caviar rus, car de nassos però 
bo com cap, i després està el d’Hacen-
dado... que no té res a veure, però tot i 
així decideixes acabar comprant-lo igual-
ment a l’espera que un dia d’aquests et 
toqui la loteria per poder passar-te al 
que pren el nostre amic Putin. El mateix 
passa amb les sèries. Estic obsessionat 
amb Mulder i Scully, amb els boscos i els 
nans que ballen a l’inrevés. X-Files i Twin 

Peaks tornen! El cas és que encara queda 
un any perquè això es faci realitat. Últi-
mament encenc una espelma al dia per-
què al senyor Lynch no li passi res. És que 
ja està una mica gran...
Ahir vaig començar Wayward Pines, ja 
us vaig parlar d’ella uns nùmeros enrere. 
“La nova Twin Peaks”, prometien els seus 
productors, que es feian prendre serio-
sament contractant Night Shyamalan per 
dirigir el pilot. Ara ja puc dir que de pri-
meres no pinta malament. Crec... Ja que 
amb els succedanis mai se sap, oi?

Dani Martínez realitzador
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La seqüela de ‘World War Z’ que dirigirà 
J.A. Bayona ja té data de estrena en USA

 D. M.

www.7accents.cat

El 9 de juny de 2017 és el 
dia triat per a l’estrena de la 
segona part de World War Z 
als Estats Units. El realitza-
dor J.A. Bayona (Lo Impo-
sible) serà l’encarregat de 
dirigir la seqüela d’aques-
ta cinta que protagonitza-
va Brad Pitt (Fight Club) el 
2013, qui, per la seva banda, 

tornarà a exercir de produc-
tor del projecte. Encara es 
desconeix si l’actor tornarà a 
posar-se en la pell de Gerry 
Lane, encara que fa diversos 
mesos va confessar el seu in-
terès per repetir el paper. 
El guió vindrà signat per 
Steven Knight (Eastern Pro-
mises), qui fa ja un temps 
afirmava que aprofitaria per 
donar un nou començament 
a la història.

J.A. Bayona ja prepara la seqüela de ‘World 
War Z’, que s’estrenarà el juny de 2017.
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Un cop d’ull a ‘The Martian’, el 
nou film de Ridley Scott

Matt Damon. interpretant a Mark Watney en una de les primeres imatges 
de ‘The Martian’, l’esperada nova pel·lícula de Ridley Scott.

 DANI MARTÍNEZ
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El director de cinema Ridley 
Scott (Alien) torna una ve-
gada més a la ciència-ficció. 
Després d’haver-se retrobat 
amb el gènere amb la realitza-
ció de Prometheus, el cineas-
ta escocès tornarà a les sales 
amb The Martian, una adap-
tació de la novel·la homònima 
d’Andy Weir, que transcorre a 
Mart i que protagonitza Matt 
Damon (The Bourne Identity). 
La seva trama gira al voltant 
de l’astronauta Mark Watney 

(Damon), un botànic i engi-
nyer mecànic de la NASA 
que es veu atrapat al plane-
ta Mart quan la tripulació de 
l’Ares 3 ha d’evacuar el seu 
lloc d’aterratge davant d’una 
tempesta de sorra. Sense la 
seva tripulació, es veu obligat 
a trobar la forma de tornar a 
la Terra i sobreviure confiant 
en les seves habilitats cientí-
fiques i tècniques abans que 
se li esgotin els subministra-
ments. Mentre que els seus 
companys astronautes pen-
sen que podria estar mort, 
Watney comença a escriure 

un diari divagant sobre el fu-
tur després de la seva mort. 
Quan la NASA descobreix a 
través del satèl·lit que Mark 
podria estar viu, comencen a 
treballar per rescatar-lo, ocul-
tant-ho a la resta del grup.
Jessica Chastain, Kate Mara, 
Kristen Wiig, Sebastian Stan, 
Chiwetel Ejiofor, Jeff Daniels, 
Sean Bean i Donald Glover 
completen el repartiment de 
la pel·lícula The Martian, l’es-
trena de la qual està prevista 
per al dia 27 de novembre 
d’aquest mateix any a les sa-
les del nostre país.
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Al garrotín, al garrotan
Ha mort Manuel Molina, un dels 
artífexs del nou flamenc que ir-
rompé als 60 i que és del millor 
que li ha passat a la música. Diuen 
que la base americana de Rota hi 
tingué a veure. Es veu que els mi-
litars americans anaven fascinats 
amb el flamenc i que es barrejaven 
amb els joves músics andalusos al 
temps que els donaven a conèi-
xer la música hippy que floria a 
la costa californiana i que no arri-
bava a l’Espanya franquista. El re-

sultat fou explosiu: “cante jondo” 
amb aires de blues, guitarres fla-
menques electritzades, guitarres 
elèctriques tocant per soleares; 
Camarón, Pata Negra, Kiko Vene-
no... O Smash, que amb Molina a 
la guitarra, evoquen Lleida amb 
un “Garrotín” atòmic. Un dels 
components d’Smash, Gualberto 
(que toca el sitar a la Leyenda del 
tiempo), el va portar fa un parell 
de mesos al Cafè de l’Escorxador 
Toni Gorgues dins del MUD. Però 

muts resten, 
lamentable-
ment, tots 
a q u e s t s 
discos so-
bre la Pell 
de Toro 
que devora 
els seus fills 
més il·lustres. 
Per això brindo, pro-
testant, amb aquestes línies per 
l’ànima Manuel Molina. Ole!

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

Dover
Les germanes Amparo (guitarra) i Cristina (veu) Llanos, Jesús Antúnez (bateria) i Samuel Titos (baix) 
presenten Complications, un disc que retorna als seus inicis 

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

1. Amb Complications torneu 
a l’arrel d’aquell rock de fa vint 
anys que us va donar a conèixer. 
Per què tornar a aquell inici?
Amparo Llanos: Tenim un estil de 
rock que ens agrada i ens caracte-

ritza, però Devil came 
to me és un 

disc més dur. Hi ha similituds, però 
hi ha cançons que no hauríem fet 
l’any 1997.
   

2. Va ser quan vau viatjar als 
Estats Units durant dos anys 
que es va produir un canvi en el 

vostre estil. Què 
va succeir?

Cristina Lla-
nos: Vam 
gravar dos

 

discos a Estats Units –Late at night 
i I was dead for 7 weeks in the city 
of angels-, i aquella experiència es 
nota, però no va influir en que fés-
sim un canvi com a Follow the city 
lights. Som persones creativament 
inquietes i, d’aquesta manera, era 
com dir que teníem una bona ex-
periència en el rock i volíem fer una 
altre cosa començant des de zero.

3. Però també vau rebre dures 
crítiques que deien que us havien 
venut. Com es va encaixar allò?
A. L.: A aquelles alçades de la 
nostra carrera teníem cinc discos i 
estàvem acostumats a estar en el 
punt de mira. A més, sabíem que 
hi hauria gent que no entendria un 
canvi con aquell. Però el disc va te-
nir força èxit i va encaixar bastant 
bé. 
 

4. Amb aquest nou disc quines 
sensacions teniu?
A. L.: M’ha sorprès amb la rapidesa 
amb la que els fans i la gent que ve 

als concerts s’ha après el disc, sent 
més ràpid inclús que altres. 

5. Malgrat tot, sí que és cert 
que hi ha alguna entrebancada, 
com I ka kané. Hi ha por que amb 
aquest disc es torni a repetir?
C. L.: Haurem ficat la pota mil ve-
gades, però amb la música no em 
comès fracassos. Hem tingut dis-
cos que comercialment han estat 
un èxit brutal i altres que comer-
cialment han estat un fracàs. Però, 
per nosaltres, haver fet aquell disc 
va ser un èxit rotund i a mesura que 
passa el temps més ens enorgulleix 
haver atrevit a fer el I ka kené.
A. L.: Una cosa és l’èxit comercial 
i una altra el treball en si que fem, 
que és el que queda.

6. Quin és el present i el futur 
de Dover?
C. L.: El present és fer concerts i 
gaudir. El futur no existeix i és in-
cert, no sabem què pot succeir i 
això està molt bé.
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