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L’actuació de l’àrea de 
comunicació del Lleida 

Esportiu, menystenint la 
major part de mitjans, 

ha resultat nefasta

ALBERT
ESTEVE

Els periodistes d’esports 
de la ciutat s’uneixen 
per defensar un tracte 
més igualitari per part 

del Lleida Esportiu

LA PREMSA 
ESPORTIVA

obert
ACCENT

editorial
Els valors de l’esport
TV3, Catalunya Ràdio, COPE, 
Ua1, La Mañana, Nació Digital i 
nosaltres, en solidaritat amb la 
resta de mitjans de comunica-
ció de la ciutat, vam optar per 
“plantar” l’entrenador i el direc-
tor esportiu del Lleida Esportiu 
en la roda de premsa convocada 
el passat dimecres al Camp d’Es-
ports. I no vam ser els únics: diaris 
digitals, emissores radiofòniques 
i periodistes freelance van resse-
guir el mateix camí. Segons Dani 
Badia, periodista esportiu de Ca-

talunya Ràdio, es tracta de la pri-
mera vegada que la majoria de 
mitjans de Lleida s’uneixen per 
fer front comú a una injustícia. De 
fet, la “plantada” té la seva raó 
de ser: després de la desfeta del 
Lleida Esportiu al camp del Cor-
nellà, l’equip es quedava fora del 
play-off d’ascens a Segona Divi-
sió, la qual cosa va dur la premsa 
esportiva a demanar la comparei-
xença pública de l’entrenador de 
l’equip, Imanol Idiakez, que no 
només no es produïa, sinó que, 

per a sorpresa de tothom, el diari 
Segre publicava una entrevista en 
exclusiva amb Idiakez, denotant 
el favoritisme del club envers un 
diari en concret i menystenint la 
resta de companys de la premsa. 
Que quedi clar que els periodis-
tes critiquem l’actuació del Lleida 
Esportiu, en cap cas del Grup Se-
gre, que tan sols va fer allò que 
s’espera d’un mitjà de comuni-
cació: publicar una informació 
rellevant i d’interès per a tots els 
aficionats del Lleida Esportiu i, 

també, per a la ciutadania en ge-
neral. Les trucades del president 
o bé del cap de comunicació del 
club a la majoria de redaccions, 
entre les quals la nostra, dema-
nant disculpes és un primer pas, 
però no s’hauria de quedar aquí. 
I és que la premsa esportiva llei-
datana s’ha fet seu un del valors 
més bàsics i definitoris del món 
de l’esport: el “companyerisme”. 
Parafrasejant un expresident del 
Barça, avui resulta adequat excla-
mar el famós “Que n’aprenguin!”.
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l’Accent Gràfic Lupe Ribot
Mentre tinguem camí, s´ha de caminar, sempre
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La pallissa a un 
jove a la Borde-
ta independen-
tista per part de 
quatre neonazis 
posa en alerta la 
societat i les ins-
titucions, que es 
manifesten per 
mostrar el seu 
rebuig

Lleida torna a 
ser escenari 
d’una agressió 
neonazi



DIVENDRES 5 de JUNY DE 2015 5

 ARES
VALDÉS

 LLEIDA
www.7accents.cat

“Quan van aparèixer els altres 
dos per darrere i em van co-
mençar a increpar, ja sabia que 
anaven per mi. Em van donar 
un fort cop a la boca amb un 
mosquetó i vaig començar a 
córrer. Em vaig trobar a un 
home i li vaig demanar ajuda, 
però en veure que quatre nois 
venien per mi, no va voler. Fi-
nalment em van agafar i em 
van continuar pegant mentre 
m’insultaven a pocs metres 
de casa”. Aquest és l’esgarri-
fós relat d’una víctima del ne-
onazisme. Es tracta d’un jove 
de només 18 anys que quan 
tornava a casa un dimarts a 
les deu de la nit va ser agredit 
per quatre neonazis, tots ells 

de Lleida, per ser partidari 
de la independència de Ca-
talunya al barri de la Bordeta. 
Els Mossos d’Esquadra defi-
neixen aquest tipus de casos 
com “anecdòtics”, ja que “es 
tracten de fets molt puntuals 
i molt aïllats”, segons explica 
un dels portaveus dels Mos-
sos d’Esquadra de Lleida. 
El cos policial assegura que 
aquest hauria estat el primer 
cas d’aquestes característi-
ques en els últims tres anys. 
Tot i que no va ser un atac 
similar, Lleida encara recorda 
la persecució d’un jove de Lo-
gronyo i estudiant de Medici-
na a la UdL, que va perseguir 
i atacar cinc persones amb 
un ganivet el passat mes de 
setembre. El cas d’Alejandro 
R.V. va ser considerat un atac 
racista i d’ideologia neonazi. 
Actualment es troba tancat a 
la presó de Ponent de forma 
provisional després d’haver 
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Els quatre 
neonazis van 
destrossar-li 
la mandíbula 

a cops

confessat ser l’autor de l’apu-
nyalament de cinc persones 
el 21 de setembre del 2014.  
El Jutjat Penal número 2 de 
Logronyo el jutjarà el pròxim 
22 de juny per un altre delicte 
de lesions i agreujant racista i 
xenòfob pel qual el fiscal de-
mana  tres anys i sis mesos. 

Dos germans a la presó
Els quatre neonazis van ser 
detinguts el passat dimarts 26 
pels Mossos d’Esquadra per 
un delicte de lesions i tempta-
tiva de robatori amb violència 
i motivació ideològica, des-
prés que la víctima denunciés 
els fets. El jove de 18 anys va 
haver de ser operat a l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova 
després que els 
agressors li 
destrossessin 
la mandíbu-
la. Actual-
ment dos 
dels quatre 
n e o n a z i s 
es troben a 
presó sota 
una fiança de 
3.000 euros, 

després que el jutge de guàr-
dia ordenés l’ingrés el passat 
dimecres. Concretament, els 
dos detinguts són germans 
de la família Priego, Damián 
i Andrés, nois que la víctima 
coneixia per haver estat ve-
ïns quan eren petits, els quals 
se’ls considera els autors ma-
terials de l’agressió. El tercer 
va quedar en llibertat amb 
una ordre d’allunyament res-
pecte a la víctima i la quarta 
persona implicada en l’agres-
sió és un menor d’edat, que 
no es va arribar a detenir però 
que està imputat com els al-
tres tres. Segons va informar 
la policia, un dels germans 
empresonats, ja va ser detin-

gut l’any 2013 per un 
delicte d’incitació 

a l’odi i la dis-
c r im inac ió . 
La policia 
autonòmica 
i n v e s t i g a 
ara si els 
s o s p i t o -
sos perta-

nyen al par-
tit d’extrema 

dreta Democra-

cia Nacional Joven, ja que els 
tres van negar que en formes-
sin part però van afirmar que 
n’eren simpatitzants. A més, 
el Jutjat d’instrucció número 
1 de Lleida està investigant si 
els arrestats van introduir a la 
bústia d’un amic de la víctima 
una llista amb els seus possi-
bles objectius amb taques de 
sang. Uns dies després de la 
detenció, diversos carrers de 
Lleida van aparèixer 
amb pintades on 
es podia llegir 
“Cap agres-
sió sense 
re spos ta . 
Nazis fora 
de Lleida” 
i “Feixisme 
mai més, 
enlloc contra 
ningú.”
A banda de les 
lesions provocades i 
la por cap a una possible 
represàlia, el jove agredit ha 
hagut d’ajornar els seus exà-
mens de la selectivitat. En el 
moment dels fets, el jove es 
trobava estudiant els perti-
nents exàmens de segon de 

b a t x i l l e r a t 
per poder fer 

la selectivitat 
la setmana vinent. 

“Els professors estan 
fent ara els exàmens, per la 
qual cosa no em podré pre-
sentar a la selectivitat fins al 
setembre”, explica el jove, a 
la qual li costa parlar per les 
molèsties que encara sofreix 

Concentració 
de rebuig al 

feixisme 
divendres a la 
plaça Paeria a la boca. Fa quinze dies que 

ha tornat a “fer vida normal”, 
però la preocupació no desa-
pareix. L’únic que vol la família 
és que es faci justícia i “s’obli-
di” el més aviat possible.

Concentració de rebuig a les 
agressions feixistes
Tot i així, institucions, agru-
pacions i el conjunt de la so-

Imatges de pin-
tades a Lleida i 
Alpicat, la con-
centració de 
l’Ajuntament, els 
cartells de la con-
centració i la dels 
dos neonazis.
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cietat demanen que es con-
demnin aquest tipus d’atacs 
feixistes i xenòfobs. Per això 
per avui divendres a les 20.00 
hores, la Unitat contra el Fei-
xisme i el Racisme i la Coordi-
nadora Antifeixista de Lleida 
han organitzat una concentra-
ció a la plaça Paeria per con-
demnar l’atac, sota el lema 
“No volem nazis! Ni a Lleida 
ni enlloc i cap agressió sense 
resposta!”. Des d’Arran i des 
del Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC) tam-
bé han volgut mostra la seva 

solidaritat tot recordant altres 
víctimes contra el feixisme, 
per la qual cosa denuncien 
també “la tolerància dels po-
ders polítics amb l’extrema 
dreta quan permeten que es 
passegin pels carrers de les 
nostres viles”. 
El dimecres ho va fer l’Ajunta-
ment de Lleida amb la lectura 
d’un manifest elaborat per to-
tes les formacions polítiques, 
en què es condemnaven tots 
els atacs de caràcter ideo-
lògic. L’alcalde en funcions, 
Àngel Ros, va transmetre el 

seu suport en solidaritat a la 
família del noi, oferint també 
suport econòmic: “Li dona-
rem el suport que calgui i, si 
cal, aquest també serà eco-
nòmic, a banda d’oferir su-
port moral”. En aquest sentit, 
tota la corporació municipal 
donarà el suport necessari a 
les accions judicials endega-
des i a l’acusació particular de 
la família “per tal que siguin 
considerats i jutjats com a de-
lictes molt greus, més enllà 
del propi delicte de lesions”. 
En aquest sentit, consideren 
que no és només un atemp-
tat contra un noi, “sinó contra 
tota la ciutadania, contra la 
mateixa democràcia i contra 
els valors que la sostenen”. 
L’Ajuntament no es presenta-
rà com a acusació particular, 
“ja que sempre hem cregut 
que la Fiscalia ja fa la seva 
tasca”, va declarar l’alcalde 
en funcions, després que di-
verses formacions polítiques 
demanessin que es presentés 
com acusació particular. 

El gran tabú
Tot i la informació esdevingu-

da, el neonazisme continua 
sent un tabú per la societat. 
Segons Arran i SEPC, el fei-
xisme està agafant ales en el 
context socioeconòmic actu-
al. De la mateixa manera pen-
sen des de la Unitat contra el 
Feixisme i el Racisme (UCFR), 
que asseguren que tot i que 
no hi ha gaires feixis-
tes, es fan sentir i 
donar a conèi-
xer a través 
de les aju-
des, majo-
ritàriament 
de menjar, 
que ofe-
reixen a fa-
mílies espa-
nyoles sense 
recursos. “Re-
corren al discurs 
fàcil i enreden la realitat 
per aquella gent que no està 
informada”, explica l’actual 
responsable d’UCFR a Lleida. 
Només cal recordar que els 
neonazis del partit Amane-
cer Dorado de Grècia es van 
convertir en el tercer partit 
més votat en les eleccions  
parlamentàries del passat ge-

Els Mossos 
consideren 

aquest tipus 
d’atacs poc 
freqüents

ner, assentant 17 diputats  al 
Parlament, tot i que la majo-
ria dels seus líders es troben 
a la presó a l’espera del liti-
gi. En aquest sentit, des del 
moviment d’UCFR celebren 
“que el partit Plataforma per 
Catalunya no hagi aconseguit 
regidors a Catalunya”. La pla-

taforma assegura tam-
bé que a Lleida no 

hi ha molts ne-
onazis, però 
que els que 
hi ha es re-
uneixen al 
Casal  Gas-
par de Por-
tolá. “Mal-

grat tot, 
encara hi ha 

grups feixistes. 
Veiem agressions, 

comentaris i actituds 
racistes i xenòfobes i no ho 
podem permetre”, comenta 
el Ximi. En un temps no molt 
llunyà, es va aconseguir aca-
bar amb el nazisme. Veurem 
ara que passa amb el neona-
zisme.
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Habitants incansables a la ribera del riu, el 
mosquit comú i la mosca negra proliferen 
amb la calor. Comença l’època de molestes 
picades en què les administracions uneixen 
esforços per a disminuir la plaga; uns insec-
tes en el punt de mira per la seva capacitat 
transmissora de malalties

Piquen, piquen
(i mosseguen)
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L’Aplec del Caragol de Llei-
da va cloure aquest cap de 
setmana amb un gran èxit de 
participació i satisfacció per 
part dels collistes. Festa, re-
trobament amb amics, cara-
gols i... Uns protagonistes in-
desitjables que també van fer 
acte de presència: els mos-
quits. I és que la Creu Roja va 
haver d’efectuar 175 assistèn-
cies fins diumenge al migdia, 
més de la meitat a causa de 
les picades d’aquests insec-
tes. 
Amb l’arribada de la calor, 
augmenta considerablement 
la presència del mosquit 
comú que fa dels passejos a 
la fresca una tasca complica-
da per a totes aquelles per-
sones víctimes preses per la 
seva atenció. 
Per evitar les molèsties que 
poden causar i amb l’objectiu 
de minvar les picades sobre 
la població, l’Ajuntament de 
Lleida realitza periòdicament 
un tractament per eliminar el 
màxim possible les larves del 
mosquit comú, el més habitu-
al a la zona del Segrià. Aquest 
passat dissabte, per exemple, 

mosquit
comú

mosca
negra
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operaris de la Regidoria de 
Medi Ambient van realitzar 
un tractament contra els mos-
quits a la zona de Pardinyes 
i de la Mitjana. Per a fer-ho, 
utilitzen un insecticida biolò-
gic anomenat BTi que només 
afecta les larves dels mos-
quits i que quan l’ingereixen 
els provoca la mort. El perío-
de de control s’inicia entre fi-
nals d’abril i començament de 
maig i s’allarga fins setembre-
octubre, segons les necessi-
tats que els operaris detecten 
en funció de les prospeccions 
que realitzen a la zona. 

La mosca negra
Un dels altres cavalls de ba-
talla a combatre és la prolife-
ració de la mosca negra. En 
aquest cas, l’insecte no inser-
ta l’agulló sinó que mossega. 
El tractament contra la mosca 
negra consisteix en un seguit 
d’abocaments en diversos 
punts del riu d’un insecticida 
larvicida biològic selectiu per 
aquest tipus d’insectes que 
elimina la possibilitat que les 
larves, dipositades a les al-
gues pels exemplars adults, 
arribin a  desenvolupar-se. 
Segons el director 
de l’Àrea de Sa-
lubritat pública 
del Copate 
( C o n s o r c i 
de Políti-
ques Am-
bientals de 
les Terres 
de l’Ebre)  i 
responsable 
de les tasques 
de fumigació a 

Lleida, Raul Escosa, en el cas 
del tram del Cinca català i el 
del Segre s’actua en una tren-
tena de punts d’abocament 
en els quals s’hi distribueix 
fins a un miler de litres d’in-
secticida en cadascuna de les 
fumigacions previstes.
Tal com passa amb els mos-
quits, el tractament pot arri-
bar a eliminar fins a un 95% 
el nombre de larves del riu. 
En són factors determinants 
les condicions meteorològi-
ques, el cabal del riu, la major 
o menor presència d’algues i 
la temperatura de l’aigua. Se-
gons els tècnics, però, l’era-
dicació absoluta de la mosca 
negra és “pràcticament im-
possible”. 
L’objectiu dels tractaments 
és mantenir l’afectació de la 

plaga en uns nivells 
tolerables i reduir 

de forma sig-
nificativa les 
m o l è s t i e s 
que causen 
les mosse-
gades a la 
població.

El tracta-
ment

En el cas del 

tractament al riu Segre cal 
fer-se en funció dels trams ja 
que és diferent segons l’aigua 
que hi circula i les estratègi-
es per aplicar el tractament 
varien. De Lleida a Seròs, 
per exemple, hi ha entre 4 i 
5 metres cúbics per segon, 
però, després, quan s’ajunta 
l’aiguabarreig, aquesta velo-
citat augmenta de 40 o 50 
metres cúbics per segon 
i el tractament ha de 
ser superior. 
Segons Esco-
sa, aquest fet 
també té una 
a v a n t a t -
ja que el 
seu efec-
te aga-
fa més 
t r a m : 
“En tres 
p u n t s 
de trac-
tament 
de Se-
ròs a 
l ’ a igua -
b a r r e i g 
en tens 
prou, i són 
12 quilòme-
tres. De Se-
ròs cap amunt 
la quantitat és 
menor i només es 
pot fer cada quilòme-
tre o quilòmetre i mig”. 
D’aquesta manera, apun-
ta Escosa, “t’obliga a fer 24 

L’eradicació 
de la mosca 

negra és 
pràcticament 

impossible

Imatges del 
tractament al 
riu Segre que 
es duen a terme 
aquest 2015.
Foto: Generalitat 
de Catalunya

Un pla de prevenció 
bianual de més de 

dos milions d’euros
El Govern ha aprovat el Pla d’actuació per a la prevenció i control de 
les plagues de mosquits i mosca negra a les comarques afectades de 
l’Ebre, el Segre i el Ter per al període 2015-2017. El pla preveu, en-

tre d’altres, realitzar prospeccions als trams dels rius afectats, utilitzar 
tractaments larvicides amb un insecticida biològic i selectiu, amb una 

efectivitat superior al 98% per cent, i realitzar un seguiment dels factors 
ambientals. En total, es destinaran 2,126 milions d’euros.

 En el cas de Lleida, el tractament es realitza al llarg del riu Segre fins 
a la zona catalana del riu Cinca, a Massalcoreig. Ara bé, tot i els alts 
nivells d’eficàcia, la Diputació General d’Aragó no realitza cap tipus 

de tractament; un fet que suposa que, malgrat la dedicació del 
govern català, sempre hi hagi un cert contagi (aquests insec-

tes sobrevolen un ràtio d’uns 20 quilòmetres a la rodona). 
Segons el delegat del govern, Ramon Farré, és un tema 

que ve de lluny i és qüestió de voluntats ja que “els 
recursos per poder-ho fer, amb els coneixe-

ments i la tecnologia hi són”.
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punts”. Aquesta necessitat 
justifica l’ús de l’helicòpter 
que gestiona la Generalitat i 
que llança fins a quinze litres 
de producte. A la zona de 
l’Ebre fa 10 anys que s’apli-
ca el tractament. En el cas de 
Lleida i el Segre es combat la 
plaga des de fa 8 anys.
Ara bé, a la capital del Segrià, 
de moment, no hi ha indicis 
de mosquit tigre, l’espècie 
que sí que afecta més a les 
terres del Delta i de la costa 
catalana.  

La incidència
Per norma general, els ciuta-
dans no estan acostumats a les 
plagues i les reaccions davant 
d’una mossegada de mosca 
negra acostumen a ser fortes. 

Segons el biòleg, al Delta les 
reaccions al·lèrgiques “potser 
ja no són tant fortes perquè la 
població ja està més habitua-
da a la seva convivència”. Es-
cosa vol deixar clar que, tot i 
els esforços per combatre les 
plagues, “mentre les condici-
ons del riu siguin les que són 
tindrem mosques negres”. 
A més, tota la zona hortifruc-
tícola “és meravellosa per a la 
mosca”. 
Tot i que podem veure-les du-
rant tot l’any (a l’hivern s’ama-
guen entre la vegetació  i a 
la riba), és durant la primera 
quinzena de juliol que hi ha 
el pic més alt de població. 
Aquest passat dimecres els 
tècnics analitzaven l’eficàcia 
del tractament i, en dues set-

manes, està planificat un altre 
mostreig i l’aplicació de més 
producte per matar les larves. 
L’efecte acostuma a ser im-
mediat: 24 hores.  

Combatre amb els efectes
La directora de l’Agència de 
Salut Pública a Lleida, Mercè 
Bieto, exposa que les varie-
tats més habituals a les terres 
de Lleida són la mosca negra 
i el mosquit comú, present 
també a la resta de Catalunya. 
En el cas del mosquit tigre, 
de moment, no hi ha incidèn-
cia a la demarcació: “Només 
hi va haver un cas a Maials 
en un centre de reciclatge de 
pneumàtics i no s’ha repetit 
ja que des de l’Agència es va 
activar un dispositiu per era-

dicar la plaga 
concentrada”. 
En aquest sen-
tit - apunta Bieto 
- “tenim avantatja 
respecte la  resta de Cata-
lunya ja que tota la costa té 
mosquit tigre”. 
A banda dels seus efectes 
com la coïssor i la inflama-
ció fruit de les picades, Salut 
manté un protocol d’actuació 
per aconseguir controlar les 
plagues perquè la principal  
preocupació recau en què 
són insectes que poden ser 
potencials transmissors de 
malalties.  “El mosquit tigre, 
per exemple, és transmissor 
del dengue”.
Per a estudiar a fons la seva 
incidència existeix una Co-
missió interinstitucional per a 
la prevenció i control del mos-
quit tigre a Catalunya. Fa dos 
anys, per exemple, es va pas-
sar una enquesta als ajunta-
ments per avaluar la incidèn-

cia sobre 
la població. 

Segons la 
directora de 

l’Agència de Salut 
Pública, “la resposta de 

Lleida va ser baixa ja que el 
problema no ha anat a més i 
està estabilitzat”. 

Per què piquen a uns si i als 
altres no?
Hi ha moltes llegendes al vol-
tant del per què  els mosquits 
piquen més a unes persones 
que a d’altres.
El motiu principal i acceptat 
per Salut és que el factor més 
determinant radica en l’olor 
corporal de les persones.  En 
concret, els mosquits escullen 
les seves víctimes en funció 
de la quantitat de diòxid de 
carboni (CO2) que emeten en 
respirar i no, com diu la cre-
ença popular, per la “dolçor” 
de la sang. 

Els mosquits 
piquen atrets 

per l’olor
 corporal de 
les persones
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El ‘networking’   
pren importància 
a Lleida
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El Govern de l’expresident 
José Luis Rodríguez Zapate-
ro va dictaminar, a través del 
Reial Decret 13/2010, que 
les quotes de la Cambra de 
Comerç havien de ser volun-
tàries, la qual cosa va obligar 
a aquestes a adaptar-se a un 
nou panorama. Els mesos van 
transcórrer fins que al març de 
2014 es va aprovar una nova 
llei on es dictaminava que les 
Cambres de Comerç s’havi-
en de finançar a través de la 
prestació de serveis, l’encàr-
rec de serveis per part de les 
administracions i aportacions 
voluntàries de les empreses.
Això va propiciar que el de-
sembre de 2014 nasqués el 
Club Cambra Lleida, per do-
nar un millor suport a tot tipus 
de negocis, des de les grans 
corporacions fins a la petita 
empresa, els emprenedors 
i els treballadors autònoms, 
oferint oportunitats de ne-
goci, descomptes en Serveis 
Cambra, eines de promo-
ció i avantatges a tercer. En 
aquest sentit, també serveix 
per apropar l’activitat de la 
Cambra de Comerç de Lleida 
a empresaris i autònoms de la 
demarcació, per tal d’erigir-se 
com a un punt de referència a 
l’hora de fer negocis i, a més, 
permet l’accés a una xarxa 
de 1.500 cambres d’arreu del 
món, presents a 180 països.

Aconseguir una bona xarxa 
de contactes és de vital 
importància per als 
empresaris i la Cambra de 
Comerç de Lleida ho facilita 
a través del seu Club Cambra
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La Cambra de Comerç de Lleida dóna suport a l’empresa

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

Dirigit a totes les empreses
Basant-se en el concepte 
doing business, la finalitat 
també és promoure el networ-
king i l’activitat empresarial, 
així com fomentar la inter-
nacionalització, la competiti-
vitat i la formació mitjançant 
productes i serveis prestats 
per les cambres i també per 
part de tercers, en condicions 
avantatjoses. Per tant, el Club 
Cambra Lleida està dirigit a 
les empreses que estan a la 
Cambra de Comerç de Lleida, 
la qual cosa va obligar en el 
seu moment a pensar en els 
diferents  segments existents 
pel que fa a quotes i adaptar 
els avantatges a les necessi-
tats. 
La Bàsic s’adreça als nous em-
prenedors que poden gaudir 
de formació, accés gratuït en 
jornades de competitivitat i 
de networking, i descomptes. 
Per la seva banda, la quota 
Business es dirigeix a empre-
ses industrials i de serveis que 
cerquen fer networking i con-
solidar la seva marca. A més, 
la quota Export va cap aque-
lles empreses que ja s’han ini-
ciat en l’àmbit de l’exportació 
i que busquen augmentar i 
millorar la seva presència en 
els mercats internacionals i re-

forçar el lobby del sector ex-
portador lleidatà. Finalment, 
la quota VIP se centra en 
convenis personalitzats amb 
institucions i gran empreses 
patrocinadores.
“El que pretenem és que el 
Club Cambra sigui una eina 
que ajudi les empreses a fer 
negoci. A més, també hem 
dissenyat una sèrie d’actua-
cions que ho permeten, com 
per exemple els Esmorzars 
Cambra o les Nits Cambra a 
la Llotja”, explica el secretari 
general de la Cambra de Co-
merç de Lleida, Josep Ramon 
Paris. A més, argumenta que 
actualment les empreses no-
més paguen una quota si hi 
ha una contraprestació i, per 
tant, “era una necessitat i és 
una eina de fidelització. La 
Cambra de Comerç s’ha ha-
gut de reinventar”.
Bona mostra de la seva im-
portància és que actualment 
el Club Cambra compta amb 
cinquanta socis i uns deu pa-
trocinadors. Un d’aquests so-
cis és sp.activa. La gerent de 
la zona de Lleida, Blanca Rius, 
exposa que “el Club Cambra 
ens pot facilitar la possibilitat 
de donar-nos a conèixer a al-
tres empreses del nostre terri-
tori i fer-nos presents en l’ac-
tivitat econòmica del mateix”. 
En aquest sentit, apunta que 
“ens oferia oportunitats de 
negoci aprofitant les trobades 
empresarials que organitzen i 
els esdeveniments de networ-
king. També ens permet gau-
dir de diferents descomptes 
en els seus serveis, com per 
exemple, eines de promoció 
i de competitivitat, directori 
d’empreses i la comunitat on 
line, disponibilitat de consul-
tes tècniques o la cessió de 
sales de reunions a Lleida i 
Barcelona. Així, ofereix mol-
ta varietat d’avantatges per a 
l’empresa”, conclou.

En la imatge su-
perior, catàlegs 
on hi els avan-
tatges pel socis; 
a la dreta Josep 
Ramon Paris, i en 
fotografia inferior, 
Blanca Rius.
Fotos: Dani Martí-
nez / B. R.



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



DIVENDRES 5 de JUNY DE 201516

Viure el somni 
americà de
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El tanquista lleidatà 
Arnau Erta s’ha 
consolidat en dos 
temporades com un 
dels millots atletes 
universitaris dels 
Estats Units, sent així 
un exemple del que 
suposa competir a 
alt nivell i estudiar 
lluny de casa en 
una prestigiosa 
universitat americana

 ÒSCAR
BUETAS

 LLEIDA
www.7accents.cat

Estats Units sempre s’ha con-
siderat la terra de les opor-
tunitats. Per aquesta raó, el 
concepte del somni americà 
es va estendre ràpidament 
des de 1931, quan l’historia-
dor nord-americà James Trus-
low Adams el va encunyar, i 
pot definir-se com la igualtat 
d’oportunitats i llibertat que 
permet que els habitants 
nord-americans aconseguei-
xin els seus objectius en la 
vida amb esforç i determi-
nació. Aquesta filosofia ha 
evolucionat fins a l’actualitat, 

fent referència a que la pros-
peritat depèn de les habilitats 
d’un mateix i del seu treball. 
Moltes persones han intentat 
triomfar en el també anome-
nat “país de les oportunitats”, 
entre elles els esportistes, so-
bretot els més joves, que han 
vist en els Estats Units un bon 
destí per formar-se i créixer 
en el pla professional, a més 
de seguir vinculat intensa-
ment a l’esport d’alt nivell.
L’atleta lleidatà Arnau Erta 
és un clar exemple. Amb 23 
anys s’ha fet un nom com a 
saltador de tanques gràcies 
als seus resultats amb l’equip 
universitari de la West Texas 
A&M University. Per segon 
any consecutiu ha estat a 
l’All-American, mentre que 

l’esport
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“A Estats 
Units, les 

competicions 
les viuen 

molt més”

Arnau
Erta

la temporada 
passada va 
aconseguir 
l’anell de 
c a m p i ó 
de la Lone 
Star Con-
ference per 
haver acon-
seguit el Cam-
pionat Atlètic 
Indoor 2014 amb la 
seva formació.
Però tot això no és fruit de 
la casualitat. El currículum 
esportiu d’Erta en l’àmbit 
nacional és impecable, amb 
nombrosos èxits que fan que 
molts el vegin com el substi-
tut de Jackson Quiñónez, tot 
unit amb bons estudis. Volent 
estudiar a la meca del cine-
ma, Estats Units, i després 
d’estar dos anys a Barcelona, 
on no tenia gaire temps per 
entrenar, va tornar a Lleida 
per preparar-se bé i ara porta 
dos anys a Amèrica fent Mass 
Comunication Broadcasting.

Els estudis, punt important
Cal pensar que el sistema 
educatiu d’Espanya no facilita 
la perfecta compatibilització 
dels estudis amb l’esport. Les 
beques del Ministeri d’Educa-
ció han disminuït i això ha fet 
que compaginar una carrera 
esportiva amb l’acadèmica 
sigui difícil. En canvi, a Estats 
Units tot és diferent, ja que 
d’agost a desembre es fa la 
pretemporada i el segon se-
mestre s’entrena i es fan les 
competicions. “Les competi-

cions a Estats 
Units són di-
ferents, les 
viuen molt 
més i que 
sigui per 
equips fa 
que les cites 

siguin més 
animades. És 

més professional. 
En canvi, a Espanya 

cadascú fa la competició 
d’una manera més individu-
al”, comenta Arnau Erta. A 
més, explica que allà, a l’ins-
titut, tothom fa esport, però 
no tothom pot ser atleta uni-
versitari, la qual cosa fa que 
estiguin molt ben valorats per 
les seves qualitats i el talent.
La seva família sempre ha 
estat a favor d’aquesta situa-
ció, propiciant-la, enviant-lo a 
través de l’agència Athletes-
USA, que treballa per trobar 
una beca adient sempre que 
el currículum esportiu sigui 
bo, tot i que també es pot 
fer per lliure, “ja que ara hi ha 
més espanyols i és més fàcil 
informar-te”, indica l’Arnau, 
l’únic lleidatà universitari als 
Estats Units en aquests mo-
ments, mentre que hi ha una 
cinquantena d’espanyols. Els 
seus pares són entrenadors 
d’atletisme i són conscients 
de les dificultats que hi ha a 
Espanya. “Li vam facilitar el 
camí, perquè pensàvem que 
era la millor sortida esporti-
va i acadèmicament era molt 
positiu”, explica el seu pare, 
Quim Erta, que entre altres 

coses és entrenador nacional 
d’atletisme.
D’altra banda, les ajudes arri-
ben a cobrir les despeses de 
la carrera universitària. Per 
començar, els esportistes no 
cobren diners per competir, 
la qual cosa impedeix que 
siguin professionals. “Aquí, 
amb una mica de sort et pa-
guen el viatge o et donen una 
mínima ajuda i, si el professor 
vol, et canvien algun examen. 
Tot està supeditat a la classe”, 
argumenta el Quim, mentre 
que a “Estats Units són cons-
cients de tot, perquè pertanys 
a l’equip de la universitat i no 
hi ha problemes”, afegeix el 
seu fill. Tot i així, a l’esportis-
ta se li exigeixen uns resultats 
acadèmics. “Perquè et donin 
beca has de tenir un cinc de 
mitjana i aprovar uns dot-
ze crèdits al semestre. Si no 
aproves, al següent semestre 
et retiren la beca i la Federa-
ció no et permet competir. De 
fet, es pot treure per resultats 
acadèmics, però no per es-
portius, ja que poden passar 
mil coses, com per exemple 
lesions. Si no tens beca, t’ho 
has de pagar tu tot”, explica. 
Però reconeix que hi ha infi-
nitat de beques i aquestes 
s’entreguen en funció del que 
realment necessita la universi-
tat. “Cal pensar que hi ha un 
director esportiu que ha de 
fer un equip i en funció d’això 
també donarà unes beques”, 
comenta Quim Erta.
També en instal·lacions hi ha 
una gran diferència entre Es-

panya i Estats Units, i això que 
hi ha universitats que compe-
teixen en la Divisió I i altres en 
la Divisió II, com la de l’Arnau, 
amb estadis amb capacitat 
per 20.000 persones, un pa-
velló per 5.000 aficionats i 
diferents espais per fer altres 
esports com l’atletisme, a 

En les imatges 
superiors es pot 
comprovar com 
el lleidatà Arnau 
Erta està com-
petint a un bon 
nivell, mentre que 
en una es veu el 
seu anell de cam-
pió. Fotos: A. E.
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“Madures 
molt ràpid 

per obligació, 
perquè t’has 
d’espavilar”

part de les instal·lacions per 
preparar-se, com gimnasos o 
fisioteràpia. “Qualsevol uni-
versitat com la meva és com 
el CAR de Sant Cugat. Per 
exemple, els grans jugadors 
de l’NBA han sortit d’univer-
sitats que tenen instal·lacions 
com les del Barça”, comenta 
l’Arnau. Precisament, el seu 
pare afirma que “és una al-
tra filosofia. La societat nord-
americana veu l’esport d’una 
manera diferent de la nostra i 
està molt ben tractat”.

Passat, present i futur
Després de dos anys compe-
tint amb l’equip de la seva 
universitat, són molts els re-
cords que atresora ara l’Arnau 
Erta. Els inicis no van ser fà-
cils, ja que en l’àmbit esportiu 
va arribar a Estats Units amb 
una pubalgia, però més dur 
va ser parlar anglès. “Va ser 
difícil comunicar-me, però mi-
llores ràpid, perquè estàs en 

tot moment comunicant-te. 
També és una formació per la 
vida. Quan vaig arribar estava 
sol, coneixent només a l’en-
trenador i una noia de Barce-
lona però amb la qual no co-
incidíem gaire. Madures molt 
ràpid per obligació, perquè 
t’has d’espavilar”, argumen-
ta l’Arnau, que llavors tenia 
21 anys. Però tot esforç té la 
seva recompensa i “en cap 
moment vaig pensar en tirar 
la tovallola”. Paral·lelament, 
el seu pare apunta que “està 
per entrenar i estudia, sap 
quines són les seves fites i, 
per això, està aconseguint te-
nir bones notes”.
Així, una altra de les que co-
ses que més recorda és la 
seva evolució constant, aca-
bant setè en la primera tem-
porada a la final dels 100 
metres tanca en la NCAA DII 
Outdoor Track & Field Natio-
nal Championship a Allende. 
“No m’ho esperava”. A més, 
el seu equip de la West Texas 
A&M University va aconse-
guir l’anell de campió de 
la Lone Star Confe-
renc per haver 
aconseguit el 
Champions-
hip Athle-
tic Indoor 
2014. “Des 
del principi 
tot m’ha sor-
tit rodat, amb 
marques per-
sonals i aconse-

guint objectius, 
la qual cosa 
m’omple de 
confiança. 
Hi ha una 
e v o l u c i ó 
clara en 
aquest se-
gon any”, 
apunta l’atle-
ta lleidatà.
Però la Federació 
dóna cinc anys per 
competir per la universitat. En 
haver-ne fet dos a Barcelona i 
un a Lleida, amb aquests dos 
anys a Estats Units se li acaba 
la beca, però encara li queda 
un any d’estudis. Parlant amb 
el director tècnic d’atletisme 
de la seva universitat i, apro-
fitant que l’assistent de tan-
ques acaba, li van dir que es 
podia quedar en el seu lloc, 
a entrenar a joves i a ell ma-
teix. “Serà més feina, però 
tinc moltes ganes, perquè a 
la meva família hi ha entrena-
dors i crec que puc ajudar a 
que els nois millorin”, comen-

ta. Un cop finalitzats 
els estudis torna-

rà. A més, ara 
ha acabat la 

competició 
americana 
i té dos 
mesos per 
competir 
en el Cam-

pionat de 
Catalunya i 

en el d’Espa-

nya, on la inten-
ció és demos-

trar el seu 
potenc ia l , 
la fortalesa 
i el que ha 
après bus-
cant el títol 

del Campi-
onat de Ca-

talunya, i en el 
Nacional, lluitar 

per les medalles, a 
més de baixar de 14:00. Així, 
“el meu únic objectiu pel pro-
per any és seguir millorant, 
tant a nivell personal com at-
lètic”, comenta el tanquista.
Per la seva banda, Quim Erta 
argumenta que “sempre va 
per davant de les expectati-
ves perquè treballa molt, as-
solint tots els objectius que 
s’ha marcat fins al moment”. 
Per tant, no descarta que en 
un breu període de temps si-
gui capaç de millorar els seus 
registres. “La seva evolució 
ha estat bona i encara no s’ha 
acabat”, manifesta.

Molt de camí per recórrer
La visió d’un pare engloba 
molt terreny. Quim Erta té as-
similat el que li explica el seu 
fill i, d’altra banda, pateixen 
pels atletes als quals entrena. 
“Crec que no agafarem mai 
aquell nivell, perquè ens falta 
estructura, cultura esportiva 
i voluntat. En el món univer-
sitari no crec que hi hagi vo-
luntat per fer una estructura 

d’aquest tipus”, manifesta 
rotundament, ja que “en la 
nostra cultura, a l’esport uni-
versitari no s’hi dóna la impor-
tància que es mereix i que els 
alumnes compaginin els seus 
estudis acadèmics amb un 
esport perquè enriqueix a la 
persona. Les universitats no 
tenen afany de crear lligues 
universitàries i competir entre 
elles, i es cobreix amb el mí-
nim l’expedient. Per això, no 
ens ha de sobtar que en nivell 
esportiu els Estats Units està 
a on està”. Sense oblidar els 
recursos que s’ha de donar a 
l’esport i el reconeixement.
Així doncs, segons Quim Erta, 
actualment s’ha obert molt 
camí, molt més que fa uns 
anys, sobretot amb el tema 
de la crisi, ja que aquesta pot 
ser una de les poques sortides 
que els queda als joves per 
compaginar l’esport d’alt ni-
vell amb els estudis. “A Espa-
nya no es facilita que la gent 
pugui tenir les coses fàcils per 
arribar a l’alt rendiment i l’elit. 
No és estrany que molta gent 
vegi Estats Units com una sor-
tida a la situació de crisi, de 
manca de recursos, de clubs 
i instal·lació. Per això jo ho 
recomano, perquè el més im-
portant és el futur dels joves, 
ja que allí valoren que l’esport 
és una part molt important de 
la formació de la persona”, 
sentencia.

Segons el 
pare de 

l’Arnau, “no 
agafarem mai 
aquell nivell”
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Meritxell Gené i Poca és cantautora i mes-
tra de música de les terres de Ponent. La 
poesia és la seva essència i la seva passió

 JUDIT
GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

JUDIT GÓMEZ
Per què vas decidir dedi-
car-te al món de la música?

MERITXELL GENÉ
Si faig això que faig és per-
què, d’alguna manera, és  una 
necessitat vital que tenia dins 
meu. El meu món és la música 
i la poesia. Sempre m’agrada 
explicar que és un privilegi 
poder canalitzar d’aquesta 
manera. Poder treure el que 
tinc a dins cantant és excep-
cional. 

J. G.
Per què la poesia?

M. G.
Sempre he utilitzat la poesia 
com a vehicle d’expressió. 
Amb la poesia m’he deixat 
portar. He tingut moments de 
recolliment buscant la seva 
essència. Perquè el més im-
portant de la poesia és la seva 
essència. Aquesta essència és 
la que et permet buscar molt 
endins. Dins teu. Des de pe-
tita he portat la música dins, 
només faltava trobar aquella 
essència. Sempre m’agrada 
explicar que la poesia l’he tro-
bat pel camí. He anat trobant 
els poemes i els poetes. He 
anat trobant aquest maridat-
ge amb la música, que per mi 
ha estat molt important. 

J. G.
Què ens aporta aquest nou 
disc, Branques?

M. G.
“Branques” és la conseqüèn-
cia natural del disc de Màrius 
Torres. Ha sortit a partir d’una 
conseqüència. I és la conse-
qüència natural d’aquestes 
lectures que jo he anat fent, 
a més del Màrius. Màrius va 
ser un referent molt impor-
tant que em va fer obrir una 
finestra nova. M’ha fet desco-
brir molts altres poetes que 
he anat llegint i que, d’alguna 
manera, tenia la necessitat de 
cantar-los, de reivindicar-los, 
per  reafirmar que  formem 

part d’una cultura viva i d’un 
país. En aquest cas, els països 
catalans, perquè en el disc 
apareixen dotze poetes dels 
països catalans.

J. G.
Quina relació tens amb Jordi 
Gasion?

M. G.
El Jordi ha estat la perso-
na que m’ha acompanyat en 
aquesta recerca musico-po-
ètica. Amb ell hem vestit els 
poemes. Ell ha fet de produc-
tor del Màrius Torres i també 
del disc Branques.  Treballar 
amb ell, colze a colze, per mi, 
ha estat  una experiència molt 
bona i un aprenentatge molt 
gran. Perquè el Jordi em va 
ajudar molt a trobar aquestes 
cançons dins meu, i sobretot 
a fer-les meves.

J. G.
Aquest últim disc ha rebut 
aportacions per microme-
cenatge.  L’havies fet algun 
cop?

M. G.
És el segon cop que faig 
l’experiència de rebre un mi-
cromecenatge a partir de la 
plataforma Verkami. És una 
experiència per mi molt po-
sitiva. És el segon cop que 
ho fèiem i m’he quedat molt 
sorpresa. Perquè a part que 
t’obre moltes portes i et per-
met el contacte directe amb 
els mecenes, no esperava 
que després del primer, que 
va funcionar i nosaltres es-
tàvem molt contents, doncs 
amb aquest últim també 
hem seguit la mateixa 
línia, i jo m’he que-
dat molt sorpresa i 
molt agraïda.

J. G.
D’on provenen 
aquestes apor-
tacions?

M. G.
Estan molt escam-
pades. Gent que co-
neixes, gent que no... 

Trobo de tot. Aquests dies 
estic preparant els sobres i 
les recompenses, i és graciós 
perquè  veus gent que és de 
tot arreu.

J. G.
Has fet de mecenes 
per algun projecte 
que no era el teu?

M. G.
Sempre que puc,  
m’interessa la pro-
posta i crec que he 

de donar, 
d o n c s 

c l a r 

que sí.  A mi també m’agrada 
molt fer de mecenes.

Jordi Gasion 
m’acompanya 

en aquest
projecte

“Branques” 
va aconseguir 

4.529 € via
mecenatge

Sòn nou anys 
component 
amb quatre 

discs al mercat

Meritxell Gené:
“La poesia és 
el meu vehicle 

d’expressió”
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El disc ‘Branques’ pro-
posa un fresc de dotze 
poetes d’arreu dels Paï-
sos Catalans del segle 
XX. Units per una espe-
cial sinceritat i intensitat 
de viure. Cants a la terra 
i l’amor.

J. G.
Tornaries a demanar un mi-
cromecenatge per un altre 
projecte?

M. G.
Si. Però ara penso que hem 
de deixar una mica de temps, 
i treballar a fons aquest últim 
disc. Però, sincerament, no 
em faria res tornar-ho a fer. Ho 
hauria de pensar, això sí, però 
tot és possible en aquesta 
vida i no descarto res.

J. G.
El micromecenatge, és una 
solució a la situació que viu 
actualment la cultura en el 
nostre país?

M. G.
És una solució molt bona, 
moltíssim. És una manera de 
connectar directament amb 
el públic, i penso que no hi 
ha forma més directa que 
aquesta. La gent és partícip 
d’aquest treball i això és molt 
agraït, i ells també ho agraei-
xen.

J. G.
Creus que es pot triomfar 
aquí a Lleida?

M. G.
Aquesta pregunta no me la 
plantejo. Perquè el que bus-
co és anar fent, pas a pas, 
no busco grans expectatives, 
sinó d’alguna manera anar flu-
int amb el que vaig fent. Si en 
aquest camí, la gent m’acom-
panya, doncs més que millor. 
Estaré encantada.

J. G.
En la teva carrera professio-
nal, has viscut algun moment 
màgic?

M. G.
Molts moments, moltíssims. 
Penso que hi ha molts mo-
ments, però pot ser el que 
valoro més és el camí que he 
anat seguint. És un camí que 
m’ha aportat moltes experi-
ències, molts moments i m’ha 
dut fins aquí. Tota aquesta 
suma de moments. Sempre hi 
ha moments més bons i altres 
més dolents, però en defini-
tiva, sempre m’he sentit molt 
privilegiada de seguir aquest 
camí. Per tant, el moment mà-
gic és la suma de molts mo-
ments i moltes experiències 
que m’han dut fins aquest disc 
que estic presentant avui.

La cantautora 
Meritxell Gené, 
en la presentació 
del seu quart disc 
‘Branques’ en el 
Café del Teatre de 
Lleida.
Foto: Carlos Bon-
fill



Verkami ha 
subvencionat 
dos dels meus 

discos

Divulgo la 
poesia d’autors 

dels Països
Catalans
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J. G.
Tens projectes de futur?

M. G.
Sempre n’hi ha, però pre-
fereixo viure aquest mo-
ment. El cap mai para de 
donar voltes i sempre hi 
ha nous projectes 
en ment, i can-
çons. Però 
ara per 
ara, pre-
f e re i x o 
e s t a r 
t o c a n t 
amb el 
B r a n -
q u e s , 
que pen-
so que es 
mereix que 
estigui per ell. 

Seguir presentant-lo i 
donant-lo a conèixer 
és el que em toca fer 
ara.

J. G.
Com veus el futur de 

la música? Està 
canviant la 

c u l t u r a 
m u s i -

cal?

M. G.
És un tema molt complex. Te-
nim per una banda l’IVA cultu-
ral, després per altra banda... 
És molt ampli aquest tema. 
Veig una pila de propostes 
culturals, que són molt inte-
ressants i a les quals caldria 
donar suport. Per això, des 
d’aquí convido a tota la gent 
que vagi als concerts, que vis-
qui la cultura d’aprop, que la 
llegeixi, que la escolti i que la 
canti. 
Que sigui espectador, per-
què val molt la pena. I per-
què la cultura forma part de 
la  vida, del nostre dia a dia, 
i si no en forma part, hauria 
de formar-ne. Crec que hau-
ríem de ser conscients de que 
li hem de donar a la cultura, i 
sobretot a la música,  el valor 

que té. La cultura és la suma 
de molts factors, factors que 
nosaltres mateixos en formem 
part. I amb aquesta suma es 
fa evident que la cultura ens 
fa ser persones senceres. 

J. G.
Si tornessis a néixer, tornari-
es a ser tu mateixa?

M. G.
No ho sé, la veritat. Mai se 
sap. Però jo estic molt con-
tenta amb el que estic fent. 
Si tornés a néixer? Qui sap, 
aquestes coses són una 
mica... Però no em faria res 
tornar a ser  Meritxell Gené, 
tornar a ser músic i tornar a 
fer el que faig.

Poesia i cançó 
s’uneixen en 

perfecta
harmonia
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

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

Assessors Fiscals
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Després de l’èxit 
de ‘Silent Agony’, 
Espuga engega el 
segon curtmetrat-
ge professional, 
‘CondAmned’, 
però per fer-lo 
realitat necessita 
4.600 euros, que 
demana a través 
del micromece-
natge

El cineasta de les Borges, Octavi Es-
puga, posa en marxa el seu segon 
projecte professional, ‘CondAmned’.
Foto: Ares Valdés

El setè art 
del misteri 
torna a renéixer
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Jack, un home vell i feble, viu 
reclòs en una fosca i lúgubre 
capella subterrània. Turmen-
tat pels fantasmes del seu 
passat, intentarà escapar cap 
al món exterior, però un terri-
ble secret sortirà a la llum per 
impedir la seva sortida. Jack 
haurà de lluitar amb totes les 
seves forces per aconseguir 
fugir d’aquest maleït lloc i 
també de si mateix. Aquest és 
l’argument de CondAmned, 
el segon curtmetratge del 
borgenc Octavi Espuga, que 
gravarà a Lleida una vegada 
aconsegueixi els 4.600 euros 
que demana a través de la 
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L’Octavi 
necessita 

4.600 euros 
per gravar el 
curtmetratge

plataforma de micromecenat-
ge Indiegogo. En vint dies el 
jove cineasta i autor del curt-
metratge Silent Agony, film 
seleccionat i nominat en més 
de cinquanta festivals de gè-
nere  fantàstic arreu del món, 
ja ha aconseguit 1.495 euros. 
CondAmned és un curtme-
tratge de terror que té una 
durada de vuit i deu minuts, 
en el qual es pretén submer-
gir a l’espectador en un vi-
atge claustrofòbic i fosc, on 
les pors i l’ambició humana 
compartiran escenari en una 
atmosfera diabòlica de terror 
gòtic. L’escena es traslladarà a 
la ciutat de Londres del segle 
XIX, tot i que l’equip tècnic no 
es mourà de Lleida durant els 
quatre dies que es pretén que 
duri el rodatge. Els espais es-
collits per l’Octavi són la Torre 
don Juan Rey del segle XVIII, 
ubicada al barri de Secà de 
Sant Pere i els túnels de la Seu 
Vella. “Al turó de la Seu Vella 
encara ens falta la confirma-
ció, però ens agradaria molt 
fer-ho allà”, comenta l’Octavi. 

Alfonso Delgado, protagon-
sita de ‘CondAmned’
El protagonista de la història 
és Jack, un home vell i feble, 
tancat a la capella de la seva 
gran mansió, que estarà inter-
pretat ni més ni menys que 
per l’actor Alfonso Delgado, 
més conegut com a Manuel, 
el protagonista de l’anunci de 
l’anterior campanya de Nadal 
de Loterías del Estado. Des-
prés d’haver-se fet amb el 
bitllet de loteria guanyador, 
ara Delgado haurà d’inten-
tar  sortir de la seva pròpia 
presó personal, però el seu 
pla es veurà amenaçat per 
unes presències que li recor-
daran els seus fantasmes del 
passat.“Encara no havien tro-
bat protagonista quan em van 
ensenyar l’anunci de la cam-
panya de Nadal de Loterías 
del Estado, i vaig dir: aquest 
és l’home que necessito”. 
Després de contactar amb 
ell i explicar-li el projecte, 
“es va interessar i aviat el tin-
drem rodant amb nosaltres”, 

comenta Espuga amb entu-
siasme. Alfonso Delgado  ha 
treballat en cinema, televisió, 
teatre i doblatge apareixent 
en més d’una vintena de pel-
lícules fent petits personat-
ges. Aquest cop compartirà 
escenari amb l’actriu lleidata-
na Aida Qui, que va treballar 
al programa Polònia de TV3 i 
en la pel·lícula Losers. A punt 
d’estrenar Terra de ningú com 
a actriu de doblatge, també 
estrenarà al Festival de Sitges 
la pel·lícula Record. 
L’objectiu de tot plegat és es-
trenar el curtmetratge a l’oc-
tubre, “i si no a finals d’any”. 
Si aconsegueixen els 4.600 
euros que demanen a través 
de la campanya de crowdfun-
ding, CondAmned es comen-
çarà a rodar a finals de juny. 
Tot i així el projecte està en 
marxa des de fa un any i mig 
aproximadament, però “reu-
nir els diners és molt difícil”, 

A la part supe-
rior, els actors 
Alfonso Delga-
do i Aida Qui. I 
la dreta, l’Octavi 
i un de l’equip 
tècnic. Foto: 
CondAmned
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comenta l’Octavi. Per sort, 
el de Borges ha pogut reu-
nir un gran equip que substi-
tueix el xec de diners per la 
col·laboració. “Els diners es 
destinen al lloguer d’equips, 
al vestuari, al quilometratge 
i a l’estada de l’equip durant 
els dies de rodatge”. En to-
tal, el curtmetratge reunirà 
fins a una trentena de perso-
nes, entre els quals destaca 
Salva Sánchez, el guionista, 

Olmo Nebot, el director de 
fotografia i l’Ivan Villamel de 
producció executiva, a banda 
del director, l’Octavi Espuga 
i els actors. La banda sono-
ra anirà a càrrec de Sathorys 
Elenorth, un grup que s’ha 
convertit avui dia, en una re-
ferència dins l’escena fosca 
underground europea. 
Apassionat pel cinema de 
gènere i la realització cine-
matogràfica, l’Octavi afronta 

aquest segon pro-
jecte com un gran 
repte. “Des de 
sempre m’ha 
interessat el 
cinema. Em 
considero un 
videograf”. I és 
que  fa deu anys 
que l’Octavi es 
troba treballant en 
diferents projectes 
audiovisuals. “El 2011, 
amb 26 anys, vaig decidir que 
m’hi volia dedicar professio-
nalment”. Entre els seus tre-
balls més destacats es troba 
Silent Agony (2011), el primer 
curtmetratge professional del 
borgellenc, que ha estat no-
minat en més de cinquanta 
festivals de gènere fantàs-
tic del món, entre els quals 
destaca el Festival Fear Fete 
d’Estats Units el 2013 com 
Best Horror Clasical Short i 
nominat al Méliès d’Argent a 
l’Imagini Film Festival d’Ho-
landa el 2013.
La vida consisteix a anar su-

‘CondAmned’ 
es gravarà a 
la Torre don 

Juan Rey i a la 
Seu Vella

perant eta-
pes i per 

això l’Oc-
tavi no 
es ren-
d e i x . 
O b -
j e c t i u 

2 0 1 6 : 
C o n -

dAmned . 
Objectiu a 

partir de 2016: 
fer un llargmetratge. 

Tot somni d’un cineasta és 
fer la seva pròpia pel·lícula i 
l’Octavi no descarta dur-la a 
terme, però per això ne-
cessita donar-se a co-
nèixer. Aquesta és 
una de les raons 
per la que ha 
triat una plata-
forma de mi-
cromecenatge  
americana, ja 
que “l’objec-
tiu és ser els 
més internacio-
nals possibles” i la 

seva trajectòria l’ha portat a 
endinsar-se en el panorama 
americà i mundial. “Allà te-
nen una visió més diferent, 
són molt més tradicionals. 
Nosaltres som més arriscats”, 
comenta l’Octavi, que asse-
gura que el cinema espanyol 
i el francès són dels millors 
valorats als Estats Units. Tot 
i així, no oblida la seva terra 
i gravarà el seu curtmetratge 
a Ponent. “Lleida és un lloc 
fantàstic per rodar imatges, 
tenim indrets amagats i pai-
satges únics que a Barcelona 
són impossibles”. 

El compte enrere 
ha començat, 

queden  vint 
dies per-

què Con-
dAmned 
es con-
verteixi 
en una 

re a l i t a t 
visual.

“El cinema 
d’aquí és més 

atrevit que 
el que fan els 
americans”
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Fotografies: GERARD MARTÍNEZ

Les imatges de 
l’Aplec
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Lleida va cloure aquest diu-
menge el seu Aplec més par-
ticipatiu, tot remarcant que 

es tracta de la festa gastro-
nòmica per antonomàsia de 
les terres de Lleida. Durant 
tres dies, els Camps Elisis 
van inundar-se de diversió 
i activitats, amb concursos, 
música i ball i van acollir fins 
a 101 colles (amb la nova in-
corporació d’Aspavil), 12.200 

collistes i fins a 200.000 visi-
tants, segons l’organització. 
Unes xifres que donen ales 
als responsables de la Fecoll 
a lluitar per aconseguir el dis-
tintiu de festa d’interès turís-
tic internacional. Tot seguit, 
un recull d’alguns dels millors 
moments de l’Aplec 2015.
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la teva
opinió és 

important

I vostè ens ho 
diu, senyora 
Simó?

En referència a la carta de 
la senyora Cristina Simó, 
publicada el dia 22 de maig 
i titulada “Transparència”, 
en la qual l’esmentada se-
nyora parla de la importàn-
cia i de la solemnitat de ser 
transparent per fer que la 
ciutadania se senti com a 
casa quan entra en contac-
te amb l’administració, la 

secció sindical de la CGT 
de la Diputació de Llei-
da volem manifestar que, 
efectivament, la transpa-
rència és una eina fona-
mental per a totes i tots. 
Podríem coincidir amb la 
senyora Simó, sense que 
això serveixi de precedent, 
que la transparència ha de 
ser, a banda d’un element 
que generi confiança, un 
mecanisme per apropar 
les persones als gestors 
que treballen per ells, una 
eina per controlar què es 
fa amb els nostres diners i, 
finalment, un poderós me-
canisme d’implicació de les 
persones amb allò que ens 
afecta directament, que 
és com i de quina manera 
se’ns governa. És a dir, la 
transparència ha de con-

vertir-se en la necessitat 
per explicar, comprendre 
i reconèixer errors o mala 
praxi, per obrir arxius, 
anotacions i records i per 
descriure fidelment fets i 
circumstàncies. 
Dit això, trobem abso-
lutament insultant –car 
ataca directament a la 
nostra intel·ligència- que 
precisament una senyora 
que entra a treballar en 
una administració pública 
de la manera més opaca i 
clientelar que hom pugui 
imaginar (sense publicitat 
ni lliure concurrència), parli 
d’aquest preuat i desitjat 
per tots element de sa-
lut democràtica que és la 
transparència.
Sobta igualment que, de 
cop i volta, una persona 

que per orígens politico-
familiars (no oblidem que 
el seu pare és precisament 
el president de la Càmbra 
de Comerç i un vell puntal 
de Convergència a Llei-
da), més que no pas per la 
seua desconeguda trajec-
tòria curricular, hagi estat 
la gestora d’unes factures 
en una administració que, 
per opaca i obtusa en el 
seu funcionament, deixa 
tant que desitjar. Des de 
la CGT, hem estat atents 
a la seua tasca i cregui’ns 
senyora Simó que no hem 
pogut esbrinar en que ha 
consistit ni on ha radicat 
el suposat estalvi de la 
despesa que amb la seua 
contractació es volia asse-
gurar. Nosaltres més aviat 
entenem que l’estalvi ha-

gués estat no contractar-la 
a vostè i seguir fent les 
compres des de la unitat 
que ja les realitzava. Parets 
de vidre en diuen vostès? 
Una altra administració diu 
vostè, senyora Simó, que 
és possible?. Oi tant que 
és possible!
Davant el seu cinisme en 
parlar de la transparència 
i en contraposició actuar 
de manera absolutament 
oposada, aquesta secció 
sindical volem dir:  I vostè, 
senyora Cristina Simó, par-
la de transparència? Preci-
sament vostè?

SECCIÓ SINDICAL DE LA 
CGT DE LA DIPUTACIÓ

DE LLEIDA

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Sobredosi de biodramines
La tecnologia ha superat l’és-
ser humà en tots els sentits. Ens 
ho demostren Google, Apple o 
Microsoft dia rere dia. Ja no es 
tracta que un programa infor-
màtic d’escacs guanyi de car-
rer un escaquista professional, 
sinó que el millor escaquista 
professional del món no tingui 
res a fer enfront d’un programa 
informàtic d’escacs. Quan vam 
ser superats per la nostra prò-
pia tecnologia? En el meu parer, 
el dia que reiniciar l’ordinador o 
bufar la ranura del reproductor 
de VHS deixava de ser la solu-
ció per a tots els nostres mals 
de caire tecnològic.

Un exemple pràctic de la meva 
dissertació, en aquest cas pre-
nent Google com a zenit o punt 
culminant de l’evolució tecnolò-
gica: primer va ser Street View, 
que ens permet recórrer els car-
rers de qualsevol ciutat del món 
amb una llibertat i un realisme 
similars al que coneixem com a 
realitat virtual augmentada; des-
prés, Business Photos, que ens 
dóna la possibilitat de recórrer 
l’interior dels establiments que 
s’hi adhereixen. D’altra banda, 
ja s’estan comercialitzant diver-
sos ginys per mitjà dels quals 
podem comprar des de casa 
la camisa de quadres que duu 

el maniquí sense braços d’una 
botiga de Palau de Plegamans 
o reservar una taula concreta 
del restaurant (o dispensador) 
de kebabs que tant ens agrada. 
Nosaltres mateixos, 7accents, 
hem participat en una d’aques-
tes experiències juntament amb 
l’empresa Ponent360. Només 
cal que escriviu el nostre nom 
en el  cercador de Google per 
gaudir d’un delirant tour a les 
nostres oficines...
Però hi ha quelcom que m’ha 
impressionat des del primer 
dia: moure’m dins d’una imatge 
de 360 graus quan, contrària-
ment, en la vida real, sóc inca-

paç de fer el mateix que Regan, 
la dolça i gens malparlada nena 
de L’exorcista, sense patir, mí-
nim, una torticoli de cavall (els 
cavalls pateixen torticoli?). Jo 
vaig créixer a base de biodrami-
nes, gràcies a les quals viatjava 
en cotxe sense vomitar tots els 
àpats del dia, inclosos els que 
encara no havia arribat a ingerir. 
Ara, quan navego per Internet, 
també ho he de fer amb les ma-
leïdes biodramines, i és que la 
tecnologia ha evolucionat molt, 
però les medicines contra el 
mareig, no tant. Així, doncs, un 
toc d’atenció a Google: per a 
quan les “googlemines”?
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la teva 
opinió és 

importantBreu anàlisi
electoral
Un cop païts els resultats de 
les passades eleccions mu-
nicipals de Lleida, primer 
de tot m’agradaria felicitar 
els regidors dels diferents 
partits que han sortit elegits 
per formar part del proper 
ple de la Paeria. També vull 
agrair a la ciutadania la cla-
ra opció a votar formacions 
d’esquerres, clars vencedors 
de les darreres eleccions. 
Se’ns dubte tindrem una Pa-
eria més plural, més partici-
pativa i més progressista, fet 
que, de ben segur, faci que la 
ciutat en surti guanyant. 
A la vegada vull agrair als 
2.419 ciutadans que han 
confiat en nosaltres, l’Entesa 
(coalició de: ICV-EUiA-MES), 
tot i la confusió creada per 
no haver pogut aconseguir la 
unitat més amplia que se’ns 
demanava. Valorem molt la 
vostra confiança i, encara 
que no haguem pogut entrar 
a l’ajuntament, us prometem 
que no us decebrem. Una ve-
gada més, i sense voler fer 
victimisme, hem de lamen-
tar aquest sistema electoral 
injust que tenim. En ell, al-
gunes formacions patim per 
superar aquest fatídic 5% 
sense obtenir cap tipus de 
representació. Aquest sis-
tema ha comportat que en 
les darreres eleccions un re-
gidor de CiU, per exemple, 
sigui escollit amb 1.000 vots 
menys dels que a nosaltres 
se’ns demana.
D’altra banda, estic content 
per la feina feta. Per tenir 
una molt bona llista carre-
gada d’il·lusió i de ganes de 
canviar les coses. I també, 
per tenir un gran candidat 
al capdavant. És una llàstima 

no haver aconseguit el que 
desitjàvem, però això no ens 
aturarà.
També vull lamentar, una ve-
gada més, la forta abstenció 
que es va produir. Un 45% 
de la ciutadania no se sent 
atreta per les representaci-
ons polítiques existents, o 
se sent desenganyada per 
aquesta democràcia light. 
Amb el reduït augment que 
s’ha donat sobre les passades 
eleccions, un 5%, creiem que 
ens queda molt a fer per in-
tentar il·lusionar tota aquesta 
gent. No fa falta fer un anàli-
si profund per destacar-ne a 
primera vista que si hagues-
sin prosperat els intents de 
fer una candidatura unitària 
d’esquerres, avui tindríem 
16.249 vots (la suma d’ERC-
Avancem, Crida, Comú i 
ICV-EUiA-MES). Segurament 
aquesta candidatura unità-
ria hagués pogut engrescar 
més gent per anar a votar 
convençuts. M’aventuro a dir 
que l’esquerra transformado-
ra podria haver governat en 
solitari i amb majoria l’Ajun-
tament de Lleida, superant 
amb escreix els 12.366 vots 
rebut pel partit socialista. 
Crec que, al mateix temps 
que hem de celebrar l’entra-
da de noves formacions que 
de ben segur portaran aire 
fresc i transparència a la Pae-
ria, també hem de valorar la 
necessitat de buscar la unió 
de les esquerres per poder 
fer fora aquells que durant 
tants anys ocupen les ins-
titucions.
Sé de ben segur que els 
regidors i les regidores 
d’esquerres escollits ens 
representaran i seran els 
nostres ulls i la nostra veu a 
la Paeria. Vull donar les grà-
cies per endavant al Carles, 
al Josep Maria i a la Núria 

d’ERC; al Pau i al Francesc de 
la Crida, i al Carlos i al Sergi 
del Comú. Ells ens ajudaran 
a no despenjar-nos del dia 
a dia de la nostra ciutat. Sé 
amb certesa que obriran les 
finestres a una Paeria que 
romangué massa fosca els úl-
tims temps.
Si totes les prediccions es 
confirmen, el proper 27 de 
setembre tenim una nova 
cita electoral. Possiblement, 
es tracti de les eleccions al 
Parlament més importants 
esdevingudes fins ara. Des 
del nostre partit desitgem i 
confiem aconseguir anar ple-
gats en una candidatura con-
junta. Una candidatura que 
lluiti tant per obtenir un estat 
lliure com, al mateix temps, 
molt més social. Iniciativa 
per Catalunya  Verds, i qui 
signa l’article, s’hi deixaran 
la pell per aconseguir aques-
ta unitat que de ben segur 
ens portarà a la victòria. Una 
unitat que ha d’aconseguir 
combinar les formacions po-
lítiques d’esquerres amb el 
suport, sempre atent i crític, 
de les mobilitzacions del car-
rer.
Per acabar, 

m’agradaria que quedés clar 
que ICV continuarà present a 
la nostra ciutat donant suport 
i ajudant en les lluites socials 
i en totes les plataformes de 
canvi que hi ha presents i que 
puguin sorgir. Tot i els resul-
tats electoral assolits o per 
assolir, queda un camí molt 
llarg per aconseguir una soci-
etat més igualitària, feminis-
ta, socialment justa i on ni el 
feixisme ni el racisme, hi pu-
guin tenir cap tipus d’espai.

JOAN MIQUEL BALLESTÉ 
PRESIDENT D’ICV TERRES 

DE LLEIDA

Un agraïment a 
l’Arnau de Vilano-
va i al seu perso-
nal

El passat dia 31 de maig va 
néixer el nostre fill Max a 
l’Arnau de Vilanova. Volem 
agrair al personal de l’Arnau 
l’excel·lent tracte i atenció 
que vam rebre durant el 

part i en l’hospitalitza-
ció posterior. Do-

nem les gràcies 
a les llevadores 

que ens van 
atendre, gi-
necòlogues, 
pediatres , 
infermeres 
i auxiliars 
a planta. 
Com a usu-
aris de la 

sanitat pú-
blica és una 

sort i privilegi 
poder comptar 

amb un equip de 
professionals com el 

que ens ha atès a l’Arnau. 
En un moment tan difícil de 
retallades a la sanitat pú-
blica, som conscients d’una 
precarització laboral crei-
xent dels seus treballadors 
i treballadores, també dels 
perills privatitzadors que 
ens assetgen amb la vo-
luntat de tirar endavant el 
Consorci Sanitari de Lleida. 
És per això que cal valorar 
la capacitat i voluntat de 
tots els i les seves professi-
onals per mantenir un nivell 
d’atenció pública com el 
que hem rebut. 
Després de la nostra experi-
ència personal aquests dies, 
creiem necessari fer un agra-
ïment especial a totes les 
persones que ens han atès, 
perquè cal ser conscient del 
risc de perdre aquest bé 
col·lectiu. No podem deixar 
de lluitar i reivindicar la ne-
cessitat de mantenir en peu 
un sistema sanitari públic i 
universal amb una qualitat 
d’aquest nivell. L’atenció, 
humanitat i estima que hem 
sentit han estat immillora-
bles, i el record personal de 
dur a llum al Max sempre 
anirà acompanyat d’aquesta 
atenció. 

MAX LLOP LLADONOSA
PAU LLOP

MARIONA LLADONOSA
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El bilingüisme mata
Així es titula un llibre de Pau Vi-
dal que dimarts 26 de maig va 
ser presentat al casal Pere 
Quart, de Sabadell. Vam 
poder assistir a la xerrada 
de l’escriptor i en aquest ar-
ticle provarem de resumir-ne 
el contingut, alguns aspectes 
del qual van en la direcció del 
que apuntàvem en l’article anterior, “Te-
levisió de Catalunya i la llengua”.
Segons Pau Vidal, el català se’ns desfà, 
es desintegra. L’autor es queixa que tot-
hom es creu que té dret de parlar d’una 
qüestió –la de la llengua– que caldria 
deixar a les mans dels experts. Vidal iro-
nitza sobre l’enquesta d’usos lingüístics, 
que valora la quantitat d’hipotètics par-
lants però no la qualitat de la llengua que 
parlen. Denuncia que les autoritats (la 
Direcció General de Política Lingüística i 
la universitat, que col·labora en l’enques-
ta) amaguen la realitat i s’inhibeixen de 
la responsabilitat d’actuar. Vidal fa notar 
com una llengua pot morir per manca de 
parlants o per manca de llengua –disso-
lució del codi; i apunta que el català es 
troba en aquesta fase de dissolució del 
codi. L’escriptor desfà tòpics com ara el 
que diu que si el català va sobreviure a la 
dictadura pot sobreviure indefinidament. 
I, esclar, el tòpic que el bilingüisme és bo. 

L’autor no nega la bondat del bilingüisme 
individual –i del poliglotisme– però relaci-
ona el bilingüisme social (la presència de 
dos llengües, una d’autòctona i una altra 
de sobrevinguda, que es disputen usos 
en el mateix territori) amb la situació so-
ciolingüística de conflicte lingüístic. Vidal 
recorda que en molts àmbits la llengua 
vehicular és la castellana, l’efecte de la 
immigració, el fenomen de la transmissió 
intergeneracional del castellà en compa-
ració amb la transmissió intergeneracio-
nal de l’idioma en població immigrant en 
altres països.
Pau Vidal posa èmfasi en la situació de 
diglòssia: una de les dos llengües ha de 
malviure, i els parlants demostren una 
certa dependència de l’altra, tenen com-
plex d’inferioritat, hi ha hagut colonitza-
ció mental. Així mateix, subratlla la rela-
ció de domini i submissió que s’estableix 
per mitjà de la gradació de les llengües 
en diversos rangs. El parlant de català se 

sent insegur en la pròpia llengua. Però cal 
vigilar, també, remarca Vidal, de no reac-
cionar amb la hipercorrecció, que acos-
tuma a basar-se en els patrons estantis-
sos del burocratès, el model de llengua 
estereotipada que difonen els mitjans de 
comunicació i l’administració. Hom perd 
la intuïció de la llengua i, sense la intuïció, 
la capacitat creadora de l’idioma queda 
neutralitzada i les novetats que prove-
nen del castellà (postureig, zasca…) no 
troben resistència. El català castellanitzat 
o catanyol és present en molts àmbits: 
patis d’escola (i claustres, hi afegeixo jo), 
mítings, discursos de personalitats de 
prestigi, mitjans de comunicació…
¿No han observat que en pocs mesos 
hem passat de parlar de coses (parlar-ne) 
a parlar coses (parlar-les o hablarlas)? 
Aquesta mena d’interferència no respon 
a la noció antiga de barbarisme (lèxic); 
són interferències ja no en el vocabulari 
sinó en l’estructura de la llengua; prolife-
ren inversemblantment i s’imposen amb 
rapidesa –“qüestió de mesos”, corrobo-
ra Vidal.
L’autor considera que l’estat del català 
reclama una resposta urgent, i amb rela-
ció a la independència de Catalunya, ex-
pressa el parer que defensar la cooficiali-
tat del castellà en la república hipotètica 
és posar-se la bena abans de la ferida.

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

Honestedat a la carta
A la regió del Piemont (Ità-
lia), hi ha un poblet de poc 
més de mil tres-cents ha-
bitants anomenat Oviglio. 
Té una església feta de maó 
vist, una economia bàsica-
ment agropecuària i un castell 
del segle XIV, avui dia reconegut com a 
monument nacional i reconvertit en hotel 
de quatre estrelles. I té, a més a més, un 
restaurant amb estrella Michelin que du 
el nom de Donatella (www.ristorantedo-
natella.it).
Si heu vist la pel·lícula Un viatge de deu 
metres, de Lasse Hallström, us fareu una 
idea del que significa ser una referència 
culinària en una petita comunitat rural: 
celebritats, polítics i nou-rics d’arreu fan 
cua per delectar-se amb els teus plats 
mentre familiars, amics i veïns no passen 
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Víctor Verdú
La lluita
verdmart@gmail.com

Meritxell Feliu
Amb 2 talons
@meri_feliu
mfeliu1976@hotmail.es

Tu de Champions, 
jo de... (2a part)

Arriba el dia 
de la final 
i una hora 
abans ja 
preparem el 
kit de partit 
de futbol, on no 
poden faltar les cerveses i les piz-
zes, comença a sonar el timbre 
de casa, els amics arriben i hem 
d’abandonar el terreny de joc, 
per les seves mirades intueixo 
que m’acaben de traure targeta 
vermella.
Per nosaltres és el dia ideal per 
quedar amb les amigues, la teva 
parella no et farà cap objecció, 
ni cap interrogatori, aquell dia 
tot està permès, fins i tot que et 
vesteixis amb aquella faldilla tant 
curta, que només et pots ficar 
quan vas amb ell.
Sortim de casa entre crits d’oé, 
oé, oé i ens fan la onada, nosal-
tres també tenim partit, però ju-
guem fora de casa. Durant dues 
hores serem invisibles per la ma-
joria del sexe masculí i no rebrem 
cap WhatsApp del tipus Nena, 
on ets? Has vist l’hora que és? 
Amb qui estàs? I després d’haver 
passat dues hores genials entre 
amigues i canyes parlant de les 
nostres coses, els nostres mòbils 
comencen a sonar, ja funciona 
el WhatsApp als nostres homes 
i per les emoticones que rebem 
podem intuir el resultat.
Ha guanyat el Barça? Si és així, 
quan arribem a casa ens reben 
amb una gran abraçada, petons, 
un somriure d’orella a orella i ens 
conviden a sopar al lloc que vul-
guem, si no, ja cal que correm, el 
silenci envaeix les parets de casa, 
hi ha cares llargues, alguna que 
altra llàgrima i a dormir sense 
sopar, sort que amb les canyetes 
havíem fet unes braves...
En fi, noies, si la vostra parella és 
una persona fanàtica del futbol, 
el proper 6 de juny teniu dues 
opcions: veure el futbol al seu 
costat, això sí, per ell seràs invisi-
ble durant dues hores, o bé venir 
amb nosaltres a fer canyes. Jo hi 
aniré amb les amigues. I tu què, 
t’hi apuntes?

de ser simples espectadors i claca. És el 
preu que es paga pel reconeixement, 
l’honor i el privilegi d’entrar a l’Olimp 
dels restauradors, on les regles del joc 
vénen marcades i competir a peu i a ca-
vall no és una opció. Doncs bé, Donatella 
i Mauro Belloti, amos del restaurant, han 
decidit plantar-se i retornar una distinció 
que feia set anys que ostentaven, amb 
tot el que això comporta d’esforç i sacri-
fici.
Amb uns preus a la carta que rondaven 
els 20 euros per plat, un “Menu della 

tradizione” de 50 euros i un “Menu dal 
mare” de 62 euros, begudes a part, els 
propietaris del Donatella han decidit 
mantenir els estàndards de qualitat que 
els van fer mundialment famosos però 
adaptar la nota a la butxaca local. És un 
gest que els honora i diu molt de la seva 
honestedat, especialment en un sector 
tan sotmès a la tirania de la condecora-
ció i del ressò mediàtic. Si heu vist la pel-
lícula Xef, de Jon Favreau, ho entendreu 
perfectament.
Una altra cosa: els clients del Donatella 
potser hauran de prescindir de menges a 
l’abast de ben pocs paladars, però segui-
ran gaudint d’alta cuina a preus que ara 
es podran permetre. I el xef Mauro podrà 
cuinar i seguir innovant, però prescindirà 
dels capricis d’una crítica massa enfocada 
al narcisisme i el lluïment propi. Si seguiu 
La Riera, també sabreu de què parlo.
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la
setmana
becària

Jordi Sabaté
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Ens diuen la veritat?
Al llarg de la història, la infor-
mació i el poder han estat es-
tretament relacionats. Les mi-
nories, amb un posicionament 
social i econòmic preeminent, 
s’han beneficiat d’un accés al 
coneixement que la resta de 
la societat no tenia. I tot, per 
mantenir aquest statu quo.
Per sort, en ple segle XXI, la 
societat ha canviat. Com ho 

ha fet la tecnologia. Aquest 
progrés tecnològic ha fet pos-
sible la democratització de la 
informació. Al seu torn, també, 
ha fet, del món occidental, un 
indret una mica més igualitari.
Actualment, vivim saturats per 
la informació. Durant aquests 
últims anys, l’evolució de les 
tecnologies de la comunicació 
ha canviat, irreversiblement, 

les nostres vides. És innega-
ble que aquests avenços ens 
han portat beneficis, però hem 
de reconèixer que també s’ha 
donat peu a un nou tipus de 
manipulació. Una manipulació 
encoberta. Molts cops, per no 
dir sempre, el públic s’empassa 
tot allò que els mitjans li comu-
niquen, sense qüestionar-s’ho.
En aquest sentit, podríem dir 

que el futur ens portarà a una 
“aldea global”, com la pro-
posada per McLuham. O més 
aviat, un món monitoritzat pel 
Gran Germà com va vaticinar 
Orwell? Però això no ho sa-
brem avui, ni demà. El continu 
avenç tecnològic es converteix 
en una arma de doble tall, on 
el futur només podrà ser des-
cobert amb el pas del temps.

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
Ja és juny. Ha arribat lo calo-
ret. El moment de plantejar-se 
les vacances, de renovar la 
roba de l’armari, de gelats i 
cerveses ben fredes a la ter-
rassa. Però... patapam (ens 
agrada l’expressió)! Desgraci-
adament, per a molts ha arri-
bat el moment d’obrir llibres 
i apunts. De tancar-se a casa 
o a la biblioteca durant les 
hores de sol, i de lluna tam-
bé. Aquesta setmana la de-
diquem a tots aquells (“prin-
gats”) que com nosaltres han 
d’estrènyer les dents i fer 
colzes. I aquesta és la nostra 
setmana, i segur, la de molts 

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

més. Dilluns, amb il·lusió, pre-
pares els apunts. Et dediques 
a ordenar-los tots, a emple-
nar-los de colorets, perquè 
creus que així s’aprèn més 
ràpid. Però l’únic que fas és 
perdre el dia. Dimarts, amb 
tot ple de colors, estudies, 
com diríem, a tope. Sí, els di-
marts són productius. Potser 
pels colors, o perquè penses 
que encara tens temps i pots 
saltar aquells apartats més 
difícils (il·lús de tu... mai els 
aprendràs). Dimecres arriben 
els nervis i la pressió. Comen-
ces a pensar en les hores que 
queden per l’examen, i fas un 

a m i c 
e spec i a l : 
el cafè. Necessites cafè per 
combatre aquella son pròpia 
del matí, de després de dinar, 
de mitja tarda... Sempre tens 

son. Però el 
cafè, creus, que ho 
soluciona tot, i continues es-
tudiant. Fins que arriba dijous 
i tanques els ulls pensant que 
no passarà res. No són mai 

cinc minuts. 
T ’ a d o r m s , 
t ’ a d o r m s 
hores. Di-
v e n d r e s 
fas l’exa-
men. Sus-
pens. Pro-

mets (com 
altres cops) 

començar a 
estudiar  abans, 

organitzar-te.  Però 
avui no.  Avui anteposes 

la platja i tornes a prometre 
que estudiaràs demà. Pro-
meses que un estudiant com 
tu i com jo, mai complirem.

Estudiem l’estudi dels estudiants,  
que estudiant, no estudien.



         Ros ofereix a l’oposició presidir les 
comissions i els Consells Territorials
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SOCIETAT

La UdL, segona del 
món en recerca sobre 
alimentació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

ElLa Universitat de Lleida 
(UdL) és la segona institució 
científica més influent del 
món pel que fa a ciència i 
tecnologia dels aliments, 
segons l’estudi elaborat 
per la companyia Thomson 
Reuters sobre l’estat de la 
innovació el 2015. Aques-
ta empresa, propietària de 
Web of Science, un servei 
en línia d’informació cientí-
fica amb 36 milions de re-
gistres de més de 230 dis-
ciplines, situa la UdL només 
per sota de la University of 
British Columbia, al Cana-
dà. 
L’informe “The future is 
open. 2015 State of Inno-
vation” que s’acaba de 
publicar destaca que els 
investigadors de la UdL han 
publicat 565 articles sobre 
ciència i tecnologia dels ali-
ments entre 2004 i 2014. 
La majoria de les publicaci-
ons d’aquest àmbit són re-
sultat del treball de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginye-
ria Agrària (ETSEA), tot i 
que també n’hi ha alguns 
de la Facultat de Medicina. 
Són recerques al voltant 
d’àmbits com tecnologia 
d’aliments, agronomia i 
producció animal, segons 
explica el vicerector de Re-
cerca, Jaume Puy. L’informe 
destaca investigacions so-
bre la qualitat microbiolò-
gica dels aliments frescos, 
verdures i germinats en 
establiments al detall o els 
canvis en l’oli d’oliva verge 
durant el seu emmagatze-
matge.
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La resta de formacions exigeixen una mesa de diàleg per debatre en profunditat el cartipàs 
municipal i critiquen la manera en què l’alcalde en funcions ha comunicat l’oferiment

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’alcalde en funcions, Àngel 
Ros, que conformarà un go-
vern en minoria en el proper 
mandat, va exposar aquest 
divendres quatre propostes 
“innovadores” per tal de con-
ferir més poder a l’oposició.
En concret, ofereix als partits 
de l’oposició que encapçalin 
les presidències i les vicepre-
sidències de les comissions 
informatives que es creïn. 
Així mateix, el grup del PSC 
també proposa que els regi-
dors de zona siguin els edils 
de totes les formacions amb 
representació al Ple. 
Altres oferiments que hau-
ran d’aprovar per consens la 
resta de grups municipals i 
que proposa l’equip de Ros 
són que els regidors dels di-
ferents partits presideixin els 
tretze Consells Territorials i 
que també siguin ells els re-
presentants municipals dels 
Consells Escolars. 
“La Paeria vol ser un règim 
municipal fort que integri to-
tes les tendències i sensibili-
tats que els ciutadans volen 
en aquesta nova era”, va ex-
posar Ros.

Els partits recelen
El líder de CiU, Toni Postius, 
va criticar l’oferta tot exposant 
que “no és un bon comença-
ment fer anuncis mediàtics 
del que es vol fer, donant-ho 
tot per fet”. Postius va instar 
Ros a asseure’s a negociar i 
debatre amb totes les forces 
polítiques. Per la seva banda, 
la líder de Ciutadans, Àngeles 
Ribes, va considerar la pro-
posta d’”enverinada” pel fet 
que, assegurava, fa “còmpli-

Imatge d’arxiu 
de l’alcalde Ros 
en un dels últims 
plens. 

ces” els regidors de l’oposició 
de l’acció de govern que no-
més decidirà el PSC.
Així mateix, el cap de llista 
d’ERC-Avancem, Carles Vega, 
va lamentar la manera “desa-
fortunada” com Ros va formu-
lar la proposta, ja que “no pot 

tractar els altres grups polítics 
com si fos un alcalde que va 
repartint càrrecs de manera 
magnànima”. 
Crida per Lleida també va ma-
nifestar que es tracta d’una 
proposta “feta de manera 
unilateral” però va veure amb 
bons ulls tota acció que “obri 
la possibilitat de modificar 
l’organització política interna 
de la Paeria per augmentar 
l’accés a la informació, la par-
ticipació i la pluralitat”.
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SOCIETAT

Cent persones han deixat de fumar amb 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Unitat de Tabaquisme de 
l’Hospital de Santa Maria 
de Lleida disposa des de fa 
tres anys d’un programa per 
deixar de fumar a través del 
telèfon mòbil gràcies al qual 
cent persones han acon-
seguit deixar aquest hàbit. 
L’estudi científic del projecte 
ha demostrat un 10% més 
d’efectivitat que la teràpia 
tradicional de suport presen-
cial, és a dir, el grup que rebia 

suport per SMS va tenir un 
índex d’abstinència al cap de 
l’any superior al que seguia el 
tractament tradicional (57,1% 
contra 42,9%). Amb aquest 
programa, el pacient rep 
missatges de mòbil per mo-
tivar-lo en el seu procés de 
deshabituació i, periòdica-
ment, se li pregunta pel seu 
estat d’ànim. En funció de la 
resposta que dóna cada pa-
cient, aquest rep un tipus de 
seguiment personalitzat. Es 
recomana a tots els pacients 
que tenen les primeres visites 
a la Unitat, uns 250 a l’any.

30·5

l’ajuda dels SMS de l’Hospital Santa Maria

POLÍTICA

La seu de Convergència a Lleida, 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El jutge del cas Palau ha es-
timat la petició de la Fiscalia 
i ha ordenat l’embargament 
de quinze seus de Conver-
gència Democràtica de Ca-
talunya per cobrir la fiança 
imposada al partit. El cas 
s’engloba en el saqueig del 
Palau de la Música, on s’hau-
rien vist implicats Fèlix Millet 
i els nacionalistes.
Els locals els va oferir Con-
vergència per substituir la 

seva seu central, que fins fa 
poc figurava com a aval de la 
seva responsabilitat civil i que 
ja ha estat venuda. 
A banda de la seu de Con-
vergència de Lleida, situada 
al carrer Paraguai, número 2 
de la capital del Segrià i que 
el partit ha posat a disposi-
ció del jutge, hi ha també les 
seus de Tarragona, Amposta, 
Castelldefels, Figueres, Gra-
nollers, Capellades, Mataró, 
Móra d’Ebre, Sant Boi de Llo-
bregat, Tortosa, Sant Feliu i la 
del barri de Gràcia de Barce-
lona. 
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embargada per les conseqüències del cas Palau
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SOCIETAT

               Diada de 
Corpus, diumenge 
de flors, cap de 
setmana de cultura

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Aquest diumenge dia 7 de 
juny tindrà lloc a la capital 
de Ponent la ja tradicional 
Diada de Corpus, que s’ha 
anat consolidant any rere 
any i que arriba a la seva 
tretzena edició. Durant la 
jornada es podrà veure com 
el carrer Major de Lleida 
s’omple de color amb les 
catifes que es podran veure 
des de les 11.00 hores. 

30·5
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              Rebuig per la 
presència a la UdL 
d’un exmembre de 
la División Azul 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Davant de l’anunci que 
l’exmembre de la División 
Azul Juan José Sanz Jarque 
sigui el padrí acadèmic dels 
alumnes de Relacions La-
borals de la Universitat de 
Lleida, la Crida per Lleida 
ha demanat que “ se sus-
pengui d’immediat” la in-
vitació i que faci de padrí 
una persona “compromesa 
amb les llibertats”.

SOCIETAT

       Ferit després d’encastar el seu vehicle 
contra un aparador al Secà de Sant Pere

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un home de 65 anys i veí de 
Lleida va encastar el passat 
dilluns al voltant de les 10.00 
hores el seu vehicle contra un 
contenidor i després contra 
l’aparador d’una perfumeria 
al barri del Secà de Sant Pere 
de Lleida. Segons va informar 
un dels testimonis, “el cotxe 
va xocar amb el contenidor 
de pujada i va creuar a l’altre 

costat encastant-se a la perfu-
meria”. Els fets van tenir lloc 
al carrer Llibertat, número 38. 
Segons va informar la Guàrdia 
Urbana, l’home va sortir de la 
via i va haver de ser traslladat 
a l’Hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida en estat conscient. 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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CULTURA

L’Aula de Teatre impartirà el nou Grau 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Aula Municipal de Teatre 
impartirà el nou Cicle For-
matiu de Grau Superior en 
Tècniques d’Actuació Teatral 
el proper curs 2015-2016. El 
cicle té com a objectiu as-
solir la preparació física i in-
terpretativa per a l’actuació 

teatral, aplicar i integrar les 
tècniques d’interpretació, 
moviment i veu a l’actuació, 
entre d’altres. 
Per accedir a les proves d’ac-
cés, que es realitzaran els 
dies 25 i 26 de juny i els dies 
17 i 18 de setembre, cal tenir 
el títol de batxillerat, un cicle 
formatiu de grau superior o 
un cicle formatiu de grau mit-
jà amb accés al superior.
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Superior en Tècniques d’Actuació Teatral
Imatge de l’estat 
del vehicle després 
d’encastar-se a 
l’aparador. 
Foto: Xavi Huguet

Fonts hospitalàries van in-
dicar que el conductor es 
trobava a Urgències, con-
cretament a Traumatologia 
en observació.
Fins al lloc del sinistre van 
desplaçar-se tres dotaci-
ons dels Bombers de la 
Generalitat, que van efec-
tuar tasques de neteja de 
tota la zona. A causa de la 
virulència de l’impacte, els 
vidres de l’aparador de la 
perfumeria van quedar to-
talment destrossats.



SOCIETAT
                 Més de 90 
colles participen al 
Concurs de Cassoles 
de Tros de Juneda

 REDACCIÓ
 JUNEDA

www.7accents.cat

Juneda va viure el diumen-
ge el seu dia gran amb la 
celebració de la 37a edició 
del Concurs de Cassoles de 
Tros i la participació d’unes 
2.000 persones. Més de 
noranta colles, amb parti-
cipants de totes les edats, 
van preparar els seus àpats 
per entrar en competició en 
el marc d’una gran festa a 
la Banqueta del Canal. Els 
tres millors tasts van recau-
re sobre Enigma, en prime-
ra posició, Xavier Farrerons, 
segon, i José Luis Garrido, 
que va aconseguir el tercer 
premi. 
Durant la jornada es van 
repartir dos centenars de 
tasts. També hi va haver una 
exposició de cotxes d’èpo-
ca, una cercavila, activitats 
per als més petits amb in-
flables i Balanz Bikes i ball 
amb el grup Zafiro3. 

Una de les novetats del complex és la reforma íntegra de la sala 
“patxanguera” per donar-li un altre enfocament   

 ARES VALDÉS
 AGRAMUNT

www.7accents.cat

La mítica discoteca a l’aire lliu-
re amb piscina d’Agramunt, 
Wai-Kiki, que va tancar les 
seves portes el setembre de 
2012, reobrirà a finals de juny. 
Tres empresaris de Balaguer 
lideren aquest nou projecte, 
que pretén obrir durant els 
mesos de juny, juliol, agost i 
setembre. 

Els joves empresaris, que han 
reprès l’activitat que portava 
a terme la família Panadés 
abans del seu tancament i ja 
treballen en les obres de re-
modelació del complex. Exac-
tament, aquestes es concen-
tren a la sala “patxanguera”, 
la qual “canviarà d’ambient, 
ja que li volen donar un altre 
enfocament”. Els empresaris 
asseguren que la discoteca 
continuarà sent un complex 
per a majors de 16 anys, amb 

Wai-Kiki va tancar les seves portes el 2012 després de 25 anys. (Foto: Arxiu)

l’objectiu que tant menors 
com majors d’edat la freqüen-
tin. Per això, es potenciarà la 
promoció de la discoteca a 
través de les xarxes socials.
Wai-Kiki va tancar les seves 
portes el 2012 després de 25 
anys de funcionament a cau-
sa de la crisi del sector i a la 
pujada de l’IVA, que va pas-
sar del 8% al 21%. Va ser la 
primera discoteca de Catalu-
nya a l’aire lliure amb piscina 
inclosa. 

SOCIETAT
                 Fins a 130 
cosidores en la 12a 
Trobada de Puntaires 
de Balaguer

 REDACCIÓ
 BALAGUER

La 12a Trobada de Puntai-
res va comptar amb 130 co-
sidores de diversos indrets 
de la demarcació i pobla-
cions com Calaf, Berga o 
Manresa. L’Associació Do-
nes d’Almatà va recuperar 
enguany la trobada, traslla-
dant-la a la plaça Mercadal.

SOCIETAT
             Recorren al TSJC la condemna al jove 
que va matar la seva exparella a Tàrrega

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

La defensa del jove de 19 
anys acusat de matar la seva 
exparella de 14 a Tàrrega el 
passat 7 d’octubre de 2013 
ha decidit recórrer la con-
demna de 25 anys de presó 
al Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC).
Aquesta és la pena que de-
manaven tant la fiscalia com 
l’acusació particular a l’Au-

diència de Lleida i que va 
acabar imposant el jurat po-
pular a Míchel de los Ángeles 
després de tres jornades de 
judici. El jurat va considerar 
que la noia va ser assassinada 
amb traïdoria i acarnissament 
amb l’agreujant de parentesc 
i va desestimar els atenuants 
de confessió i alteració psí-
quica. La sentència també va 
prohibir al noi comunicar-se 
o acostar-se a la família de la 
víctima a menys de 200 me-
tres durant trenta anys.

SOCIETAT
              Els bombers voluntaris retornen als 
parcs després de mesos de reivindicació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els bombers voluntaris de 
les regions d’emergències 
de Lleida Nord, Lleida Sud i 
Tarragona, que van presentar 
al mes de febrer les seves re-
núncies als respectius càrrecs, 
han reconsiderat les seves di-
missions i retornen en la seva 
totalitat i amb caràcter imme-
diat a la direcció dels parcs i 
agrupacions que representen 

després d’haver arribat amb 
els acords establerts amb la 
Direcció General de Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments de la Generalitat de 
Catalunya. 
L’Associació de Bombers Vo-
luntaris de Catalunya (Asbo-
voca) afirma que s’ha acon-
seguit un servei assistencial 
digne en cas d’accident en 
acte de servei i la convocatò-
ria de noves places de bom-
bers  voluntaris que aportin 
més efectius.
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31·5

POLÍTICA

                 Santi Vila 
confirma la sentència 
que obliga a tancar 
l’aeròdrom d’Alfés

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila, va 
confirmar dilluns la resolu-
ció del TSJC, que obliga a 
tancar l’aeròdrom d’Alfés.
La sentència dictamina que 
la pràctica d’aviació de l’ae-
ròdrom d’Alfés és incom-
patible amb la preservació 
natural de l’entorn. A partir 
de la publicació al DOGC, 
el Govern tindrà seixanta 
dies de marge per donar 
compliment a la sentència. 
En aquest sentit, Vila va 
recordar que encara hi ha 
obert un recurs del Reial 
Aeri Club Lleida que sol-
licita la nul·litat del procés. 
El conseller també va vo-
ler remarcar que el Govern 
català ha defensat aques-
tes instal·lacions, però qui 
decideix en aquest cas és 
el jutge i, per tant, el seu 
Departament prefereix ser 
prudent. Si la sentència 
s’acaba complint, el club 
s’hauria de traslladar a l’ae-
roport d’Alguaire.    
Santi Vila va visitar el matí 
de dilluns  la Comunitat Ge-
neral de Regants del Canal 
de Pinyana per parlar sobre 
la planificació que ja tenen 
en marxa de la modernitza-
ció d’aquesta infraestruc-
tura de reg. En la trobada 
també hi van assistir res-
ponsables dels regants del 
canal d’Urgell.                                                          
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        La discoteca Wai-Kiki 
d’Agramunt reobrirà aquest 
estiu de nou les seves portes

29·5 co
mar
ques



OCUPACIÓ
               Lleida lidera 
el descens 
relatiu de l’atur a 
Catalunya el maig

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El nombre d’aturats regis-
trats a Lleida ha disminuït 
el maig en 2.423 persones 
(-8,53%), deixant un total 
de 25.995 aturats, segons 
les dades que va publicar el 
Ministeri d’Ocupació i Se-
guretat Social. Respecte al 
mateix mes del 2014, l’atur 
a la província de Lleida es 
va reduir en 2.442 persones 
(-8,59%). L’atur ha baixat a 
totes les províncies catala-
nes el maig, sent Lleida la 
que ha experimentat una 
major caiguda en xifres 
relatives, amb un 8,53% 
menys d’aturats que el mes 
anterior (2.423 persones 
menys), seguida de Giro-
na amb un 4,92% menys 
(-2.461), Tarragona amb un 
4,39% (-2.824) i Barcelona 
amb un 3,26% (-13.367). A 
Lleida es va crear ocupació 
en tots els sectors.

eco
no

mia
La Càtedra Repsol i GLOBALleida signen un conveni amb l’objectiu de 
sumar esforços per millorar el coneixement de la realitat econòmica

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El conveni de col·laboració 
que permet la creació de 
l’Observatori de l’Emprene-
doria a Lleida, que analitzarà 
l’activitat emprenedora en el 
marc de les característiques 
socials i econòmiques del 
nostre territori, ja està signat. 
L’objectiu és analitzar i difon-
dre la informació referent al 
desenvolupament econòmic 
i empresarial de les comar-
ques ilerdenques  a partir de 
les dades recollides per les 
diferents fonts d’informació 
disponibles d’ambdues parts. 
Aquest observatori també vol 
analitzar les eines actuals de 
que disposa l’administració 
pública per promoure aques-
ta activitat i ser més efectives 
en la seva funció d’assesso-
rament i acompanyament a 
l’emprenedor.
GLOBALleida treballa per im-
pulsar una emprenedoria de 
qualitat i amb un important 
impacte econòmic al territori, 
i els assessoraments a futurs 
emprenedors són el punt de 
partida, element clau, per a la 
generació d’ocupació. 
La Càtedra Repsol, partint de 
les dades obtingudes per les 
diferents fonts d’informació 

disponibles, tant dels asses-
soraments que es realitzen 
per part de GLOBALleida i 
els diferents tècnics d’empre-
nedoria del territori, com per 
la informació de les empreses 
instal·lades a la Xarxa de Cen-
tres d’Empreses Innovadores 
i també mitjançant altres da-
des de caràcter general que 
permetin contextualitzar la in-
formació, crearà un laboratori 
d’anàlisi i prospectiva territo-
rial, econòmica i social de les 
terres de Lleida que plasmarà 

Moment de la presentació i signatura

en un informe l’activitat em-
prenedora i de creació d’em-
preses a les terres de Lleida, 
que es publicarà semestral-
ment. Les principals dades 
que s’analitzaran en aquest 
informe són el perfil de l’em-
prenedor, ràtios de creació 
d’empreses, tipologia de pro-
jectes, aspectes qualitatius en 
el procés de creació, informa-
ció amb detall del territori, su-
pervivència de les empreses, 
Internacionalització i la Crea-
ció d’ocupació, entre d’altres.

OBRES
               La Diputació 
destina 3,8 milions 
al patrimoni cultural 
en quatre anys

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Diputació de Lleida ha 
destinat aquesta legisla-
tura més de 3,8 milions 
d’euros a actuacions de 
restauració, arranjament 
i condicionament de 203 
béns integrants del patri-
moni cultural de les terres 
de Lleida. S’ha de dir que 
aquestes actuacions inclo-
uen béns del patrimoni civil 
i eclesiàstic de totes les co-
marques lleidatanes.
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EMPRESA

              Un total 
de tres empreses 
opten a comprar 
l’antiga Indox

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

Tres firmes optaran a com-
prar Incyren, l’antiga Indox 
de Tàrrega. Així es va co-
nèixer durant l’obertura de 
les pliques amb les ofertes 
millorades de les empreses 
que volen fer-se amb la filial 
de Ros Roca, la qual es tro-
ba en concurs de creditors. 
Les ofertes provenen d’una 
empresa alemanya amb ca-
pital a Qatar, una holandesa 
i un grup inversor d’origen 
xinés. 

3·6        El nou Observatori de 
l’Emprenedoria a Lleida fa 
les primeres passes
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La meva ànima
Aquest passat dilluns al vespre un 
bon amic ens va convidar a casa 
seva. Feia uns dies ens explica-
va, tot sopant al seu restaurant, 
que després de molt de temps 
buscant i esperant, havia trobat 
l’equip de so que volia. Uns Quad 
a vàlvules, no a transistors, nous 
de trinca, tot i ser un model de 
l’any 1967. Ens presentem, doncs, 
a casa seva, un autèntic temple 
de la personalitat i el bon gust, 
per gaudir de saxos, pianos, con-

trabaixos i guitarres elèctriques. I 
la veritat és que vam redescobrir 
la música. La qualitat orgànica, 
els matisos, la proximitat. Van ser 
tres hores de plaer per als sen-
tits en immillorable companyia. 
Un privilegi que va ser possible 
gràcies a la conjunció perfecta 
entre dos conceptes a priori ben 
diferents, però que el nostre amic 
aconsegueix fondre: el romanti-
cisme i els diners. El sistema ca-
pitalista que domina la nostra so-

cietat de consum ens ofereix un 
ventall infinit de possibilitats per 
gaudir de la vida i fer realitat, si 
de veritat ho volem, aquells petits 
o grans plaers i desitjos que, en-
mig de problemes i responsabili-
tats, dibuixen un somriure en el 
nostre rostre. Però és la madure-
sa de l’individu la que ha de triar, 
enmig del bombardeig constant 
de béns de consum, què vol re-
alment. Ens hem de “construir” 
a nosaltres mateixos des de dins. 

Cal que abans ens coneguem per 
poder sortir a aquest món ple de 
possibilitats i gaudir-lo màxim. 
Immers en un autèntic oasi de vi-
nils de jazz i rock, comprats i cui-
dats amb amor durant dècades, 
em vaig adonar que sí, que els 
diners que ens ofereix el nostre 
treball estan també al servei de la 
nostra ànima, no sé si per acon-
seguir un grapat més de felicitat, 
però si per gaudir de la vida i els 
amics. 

Jordi Panadés Vega economista
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 El Lleida indigna gran 
part de la premsa lleidatana
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El club va concedir una entrevista d’Idiakez a ‘Segre’
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu es va que-
dar fora del play-off d’ascens 
en perdre contra el Corne-
llà en l’última jornada. Per 
aquesta raó, els diferents 
mitjans de comunicació de 
Lleida van demanar, a través 
de les corresponents vies 
imposades pel club, que el 
tècnic Imanol Idiakez fes de-
claracions en no aconseguir la 
classificació. La sorpresa per a 
la majoria de periodistes que 
segueixen l’actualitat del club 
blau ha estat veure una exten-
sa entrevista del preparador 
al diari Segre. Curiosament, 
el club pretenia convocar 
una roda de premsa aquesta 
setmana amb Imanol Idiakez 
i el director esportiu, Jordi 
Esteve, per explicar quin era 
el full a traçar a partir d’ara, i 
així que, en un fet històric, la 
majoria dels mitjans indignats 
van deixar plantat al club i cap 
dels afectats va estar present.
Aquesta ha estat la cirereta 
del pastís ja que molts mit-
jans de comunicació consi-
deren un tracte injust a favor 
de només un diari. Entre d’al-
tres qüestions, cal recordar 
que quan hi ha entrenament, 
abans d’aquest, els jugadors 
atenen els periodistes, però 

Idiakez i Esteve, 
durant la roda en 
la qual gran part 
dels periodistes 
es van plantar. 
Foto: NacióLleida

BÀSQUET

El lleidatà Àlex 
Rubín de Celis 
jugarà al Joventut

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La jove perla de la pedre-
ra del Força Lleida, Àlex 
Rubín de Celis, jugarà a 
les categories base del 
Joventut de Badalona. Cal 
esmentar que el lleidatà 
té només 12 anys i que 
aquestes incorporacions el 
club badaloní les acostu-
ma a fer a partir de cadet 
(14-15 anys), però la bona 
trajectòria i el potencial de 
l’ilerdenc ha fet que l’enti-
tat faci una excepció.
Segons va explicar el seu 
pare, Gonzalo Rubín de 
Celis, els club badaloní 
els va oferir la possibilitat 
que l’Àlex  estigués en un 
pis tutelat del Joventut, 
on hi ha sis jugadors de 
diferents edats, pel qual 
han passat jugadors de la 
talla de Rudy Fernández. 
Però la família ha descar-
tat aquesta possibilitat, 
almenys durant la primera 
temporada, la qual cosa 
fa que durant la propera 
campanya entreni dos dies 
a Badalona i dos a Lleida, 
amb el Força Lleida i els 
seus ja excompanys, a més 
de continuar amb els seus 
estudis a la capital del Se-
grià. Cal indicar que això 
no ha estat fruit de la ca-
sualitat, ja que la gran pro-
gressió de Rubín de Celis 
ha fet que fins a sis tècnics 
de la Penya seguissin la 
seva evolució esportiva.
Tot i així, el seu pare va 
reconèixer que, “malgrat 
que ens diuen que té una 
gran projecció, serà dur 
per nosaltres”.
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BÀSQUET

La continuïtat de la plantilla 
del Força Lleida està en perill

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El conveni que havien de sig-
nar Ajuntament de Lleida, 
Fundació Lleida Bàsquet i la 
Caixa per la concessió de la 
ciutat esportiva es podria no 
produir en els propers dies, 
ja que la Fundació al·lega ac-
tualment que en comptes de 
signar ara al juny s’estima més 
signar a l’octubre. Aquest 
fet posa en perill la continu-

3·6

d’ençà que va començar la 
temporada és l’entitat blava 
que imposa als jugadors qui 
ha de parlar. Cal recordar que 
la temporada passada, quan 
els jugadors i el cos tècnic es 
van dirigir al club per última 
vegada, diversos periodistes 
van prendre declaracions del 
llavors entrenador Toni Se-
ligrat (actualment tècnic de 
l’Huracán Valencia, equip que 
disputarà el play-off). Això va 
indignar una persona de la 
junta directiva, que va “obli-
gar” a enviar aquelles decla-
racions als mitjans de comu-
nicació que no havien pogut 
anar al Camp d’Esports.

ïtat del Força Lleida, que ha 
de presentar tots els papers 
el pròxim dia 3 de juliol a la 
Federación Española de Ba-
loncesto per tal de participar 
en la LEB Or 2015-2016. En 
aquest sentit, tot això perju-
dicaria la renovació de la tem-
porada i, el que podria ser 
més greu, l’entrenador asturià 
Joaquín Prado podria estar 
temptat per ofertes d’altres 
clubs i marxar. Per aquesta 
raó, ara mateix s’està estudi-
ant una nova via. Moment d’un partit al Barris Nord. Foto: Javi Enjuanes

Els mitjans 
demanaven 

que parlés en 
no disputar el 

play-off
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La Marxa Solidària
pel Pla de Ponent, 
amb 350 participants

31·5

Els beneficis aniran a un projecte
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La 1a Marxa Solidaria pel Pla 
de Ponent-50 aniversari Sant 
Joan de Déu es va celebrar 
sota l’organització del Cen-
tre Assistencial Sant Joan de 
Déu d’Almacelles i el Centre 
Excursionista Lleida, amb la 
col·laboració especial de Xavi 
Thai Assessor Esportiu i del 
Centre Excursionista d’Alpi-
cat. L’èxit organitzatiu es va 
demostrar en que van haver-hi 
uns 350 participants.
Amb aquest esdeveniment, 
es pretenia obrir el Centre a 
la població de Lleida i rodali-
es per tal de mostrar la feina 
que desenvolupen i fer-los 
partícips de la celebració del 
50è aniversari. També volien 
que fos un acte on les perso-
nes del centre poguessin ser 
part activa, organit-
zant, col·laborant i 
participant en el 
mateix. De re-
cord de la di-
ada tots els 
participants 
i voluntaris 
es van endur 
una motxilla. 
Els beneficis 
a c o n s e g u i t s 

aniran destinats a un projecte 
de cooperació internacional i 

un desenvolupat al 
centre. La marxa 

no era compe-
titiva, amb 
dos distàn-
cies 22 i 14 
qu i lòme-
tres a rit-
me lliure. 

Els circuits 
transcorrien 

per pistes de 

Moment de la sor-
tida que es va dur 
a terme en aques-
ta primera edició 
i que va transcor-
re per pistes de 
terra i asfaltades, 
fent gaudir a tots 
els presents. Foto: 
Xavi Thai

terra i asfaltades marcades 
amb pintura groga i cinta. Un 
cop finalitzada tothom va des-
tacar el bon ambient viscut.

HANDBOL

El Handbol Lleida 
Pardinyes diu adéu 
a la fase d’ascens

 REDACCIÓ
 CARDEDEU

www.7accents.cat

Les noies de l’Handbol 
Lleida Pardinyes van dir 
adéu al Top-4 després 
d’encadenar una dura der-
rota a casa del Cardedeu 
on van influir molts factors: 
partit fora de casa, nervis, 
molta pressió i un arbitrat-
ge dur. D’aquesta manera, 
les jugadores lleidatanes 
s’han quedat a les portes 
de poder disputar la fase 
d’ascens a Lliga Catala-
na, quedant empatades a 
punts (triple empat) amb 
el gol average en contra.
Malgrat la derrota per 35-
20, cal indicar que la tem-
porada de les ilerdenques 
ha estat excel·lent en el 
seu primer any de naixe-
ment. Per aquesta raó, tot 
fa pensar que en un futur 
no gaire llunyà continua-
ran donant més alegries 
i aconseguiran fites força 
importants. 
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FUTBOL

EFAC, Tàrrega i Mollerussa perden 
la categoria de Primera Catalana

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

L’EFAC d’Almacelles, el Tàr-
rega i el Mollerussa seran la 
propera temporada equips 
de Segona Catalana, un cop 
finalitzada l’última jorna-
da de Primera Catalana. En 
aquest sentit, l’EFAC ha fina-
litzat la campanya en la ca-

torzena posició, un lloc per 
davant del Tàrrega, mentre 
que el Mollerussa ha acabat 
en la dissetena posició. Tot i 
així, Balaguer, en la vuitena 
posició, i el Lleida Esportiu 
B, en la desena plaça, són 
els dos equips lleidatans que 
continuaran la propera tem-
porada en Primera Catalana 
després d’haver assolit l’ob-
jectiu establert.

1·6

La distància 
establerta 
era de 22 

o de 14 
quilòmetres

NATACIÓ

Juste, nova Millor 
Marca Nacional 
dels 12 anys

 REDACCIÓ
 RUFEA

www.7accents.cat

La nedadora del CN Lleida 
Paula Juste va establir una 
nova Millor Marca Nacio-
nal dels 12 anys en la pro-
va dels 400 metres lliures. 
D’aquesta manera, la llei-
datana va aconseguir atu-
rar el crono en un temps 
de 4.30.13.
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ATLETISME

Carulla, Cebrián, 
Aranda i Garsaball 
vencen a Juneda

 REDACCIÓ
 JUNEDA

www.7accents.cat

La segona edició de la 
Cursa de les Cassoles de 
Juneda es va celebrar amb 
un gran èxit a tots els ni-
vells sota l’organització 
del Consell Esportiu de les 
Garrigues i l’Ajuntament 
de Juneda. La prova, que 
també era puntuable per a 
la Lliga Ponent, va aplegar 
un total de 400 esportistes 
entre totes les activitats 
programades i els guanya-
dors van ser, en la prova 
llarga, Antoni Carulla i Yo-
landa Cebrián, i en la curta 
Marc Aranda i Raki Garsa-
ball.

30·5

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

VENDA i REPARACIÓ 
de MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general

Electricitat
Diagnosi d’avaries

Climatització
Pneumàtics

Canvi de llunes
Regeneració de fars

Muntatge d’enganxalls
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Llegendes
del futbol

L’ídol compartit 
d’àrabs i jueus

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

Dins de la terrible problemà-
tica palestino-israeliana, que 
evidentment no tractarem 
aquí, hi ha gairebé sempre 
postures molt extremes. No 
obstant això, hi ha un grup 
de gent per la qual el conflic-
te emocional no és tan fàcil 
de solucionar. Es tracta dels 
àrabs amb nacionalitat israe-
liana, descendents (i encara 
en queden molts d’aquella 
època) d’aquells que vivien al 
1948 en el territori que Israel 
va envair i annexionar i que 
van decidir no marxar, sinó 
que van preferir quedar-se en 
els seus llocs d’origen i con-
servar la seva llengua i religió 
malgrat que ara manaven uns 
altres. Suposen més o menys 
un 20% de la població. 
Tot i que el Bnei Shakhnin, pri-
mer equip formalment àrab-
israelià que ha arribat a l’elit, 
creat el 1991, li fa competèn-
cia des de fa uns anys, l’equip 
preferit dels seguidors àrabs 
d’Israel sempre ha estat el 
Maccabi Haifa. La raó és sim-
ple; hi havia jugadors formant 
part de diferents equips, però 
allí, als anys vuitanta, marcava 
els seus gols un extraordinari 
jugador que va dur l’equip de 
la tercera ciutat del país des 
del no res (mai havien gua-
nyat la lliga) fins a la glòria. Un 
musulmà que era l’ídol dels is-
raelians, de tots.
Zahi Armeli, nascut el 1957 
a Shfar’am, Israel, va ser un 
dels davanters més prolífics 
de la seva època, un jugador 
que va arribar tard als grans 
escenaris però que tenia un 
físic imponent i un xut amb 

les dues cames a l’alçada 
d’una espectacular rematada 
de cap. Un home que va patir 
durant part de la seva carre-
ra la incomprensió de molta 
gent, que va haver d’aguantar 
insults al camp però que va 
donar-ho tot pels seus clubs 
i per la selecció fins ser con-
siderat un heroi. Un exemple 
de sensatesa i savoir faire, 
una persona que mai va voler 
pronunciar-se i simplement es 
va dedicar a jugar al futbol i 
fer feliços als aficionats.
Als 18 anys, després de passar 
per alguns equips petits, va 
ingressar a l’equip de la seva 
ciutat, el Maccabi Shfar’am, 
un equip de les categories 
inferiors en què va jugar set 
temporades. El 1982, en la 
Tercera Divisió, van fer un any 
immillorable aixoplugat pels 
gols d’Armeli. Com a mos-
tra, el partit de tornada de 
la promoció d’as-
cens a Segona, 
en el qual el 
Shfar’am va 
g u a n y a r 
l ’Hapoel 
Bat Yam 
4-3 en la 
pròrroga 
amb qua-
tre gols de 
Zahi.
El seu talent 
ja no va passar 
desapercebut i 
un any després 
va fitxar-lo el 
Maccabi Hai-
fa, un club de 
Primera Divi-
sió encara que 
modest. Allí 
s’estava comen-
çant a formar un 

equipàs entrenat per Scharf, 
que després va dirigir una de 
les millors seleccions d’Israel, 
i que ja comptava amb 
els mites Ronny 
Rosenthal i 
Avi Ran. 
Amb l’ar-
ribada de 
Zahi com 
a estilet 
ofensiu, el 
Maccabi va 
donar un salt 
impensable i en 
la primera tempora-
da (83-84) van guanyar la lli-
ga per primera vegada en la 
seva història. I havien arribat 
per quedar-se; l’any següent 
van repetir títol.
La capacitat golejadora d’Ar-
meli no podia ser desaprofita-
da i ja al 1983 el va convocar 
la selecció nacional. Les reac-
cions no es van fer esperar; 

els àrabs més radicals no 
volien que jugués amb 

“ells”, els jueus més 
radicals no volien 
que jugués amb 
“nosaltres”. Però 
el seu debut va 
ser davant la se-
lecció olímpica 
de Bèlgica, van 

guanyar 3-2 amb 
tres gols seus i el 

to dels comen-
taris va anar 

canviant. Ell 
i uns altres 
com Rifaat 
Turk, que 
havia estat 
el primer el 
1975, creien 

que el seu 
gest ajudava a 

la reconciliació, 

al millor enteniment entre les 
dues comunitats. A més, els 
resultats no van ser dolents i 
en la classificació pel Mundial 
de Mèxic 86 van quedar fora 
per molt poc, amb cinc gols 
en sis partits de Zahi.
Després dels dos títols de Lli-
ga van seguir campanyes bo-
nes, i van viure moments àl-
gids com la golejada més gran 
de la història del club, davant 
el poderós Maccabi Tel-Aviv 
(10-0) una altra vegada amb 
quatre gols d’Armeli, però el 
tercer títol no va arribar fins al 
1989. Pel camí havien perdut 
al porter Avi Ran que, quan 
estava al millor moment de la 
seva carrera (1987), va patir 
un accident mentre estava de 
vacances en el qual va morir. 
La resta de la columna ver-
tebral de l’equip, no obstant 
això, seguia en forma i aque-
lla lliga ho demostraria. 
Però Zahi ja començava a ser 
veterà i va marxar, deixant 
una marca encara imbatuda. 
Segueix sent el màxim gole-
jador de la història del Mac-
cabi Haifa amb noranta gols. 
Va passar pel Hapoel Jerusa-
lem, Hapoel Haifa i va tornar 
al Shfar’am dels seus inicis, on 
va retirar-se. Després la seva 
vida va canviar i avui, als 57 
anys, treballa com a mecànic.

: 1975_ Debuta al 
Maccabi Shfar’am, 
amb qui puja a 
Segona.
: 1983_ S’estrena 
a la selecció israelí 
amb un ‘hat-trick’.
: 1983_ Fitxa pel 
Maccabi Haifa, de 
la Primera Divisió.
: 1984-85_ El 
Maccabi guanya 
les dues primers 
lligues de la seva 
història.
: 1988_ Amb 25 
gols, és el màxim 
golejador del cam-
pionat de Lliga.
: 1989_ Guanya el 
tercer títol i se’n 
va per retirar-se al 
seu Shfar’am.

Amb 90 gols, 
és el màxim 
golejador de 

la història del 
Maccabi Haifa

És un símbol 
de la bona 

entesa entre 
les dues 

comunitats

Zahi 
Armeli

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

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

criptograma 

sudoku fàcil

solucions

els 8 errors

sudoku molt difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILOENIGMES
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 co lumnes verticals. 

HORITZONTALS: 1. Melodia dels instruments. Associació
per defensar principis. 2. Ferit en la dignitat. Tallaràs com et
doni la gana. 3. Empas tifades. Peça dʼabric o dʼadorn per a
les dones. 4. Dues en línia. Modernitza. Salut. 5. Nobles an-
glesos. Enviar a lʼaltre món. 6. Part de la glucosa. Bestiola
sarnosa. La toia de la núvia. 7. Dida. Excitar les passions.
Vocal. 8. Vocal. De tercera mà. Terceres potències. 9. Idèn-
tic. Equipat per matar. 10. LʼEugeni de les lletres catalanes.
Del tipus corrent. 11. Nota. Cert descans. El tercer. 12. Les
més boniques del conte. Mordacitat abans del sarcasme.
VERTICALS: 1. Matriu per produir objectes en sèrie. No
cristal·litzat. 2. Or gullosa de la seva esplendor. Certa me-
sura de metres quadrats. 3. Molt magre. Ramosos.
Quarta. 4. Mamífer bòvid amb banyes primes i corbades.
Burro. Nota. 5. Consonant. Deixa en lloc segur. Preten-
sions. 6. Dʼacord. Llorigó. 7. Im materials, incorporis. Es-
sència de la taca que més sʼescampa. 8. Dues en línia.
Exemple de diversitat. Verb amb marxa. 9. Tractat contra
el restrenyiment. Vaixell bíblic capgirat. Vocal. 10. Pecat
dels rabiüts. Prenen un rumb. 11. Antic vaixell de guerra
mogut amb rems. Dansi. 12. Punt als cubs. Vocal. Aiguar-
dent dolç amb canyella.
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8 5 1 2
1 9 8 4 5

2 9
4 7

2 6 3 5
7 1

5 6
6 7 2 8 5
8 1 7 5

398456712
762198435
154723968
481532679
926817354
573649281
235961847
647285193
819374526

THATʼS THE WAY--IT SHOULD
HAVE BEGUN! BUT ITʼS
HOPELESS! 
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Vocal. 8. Vocal. De tercera mà. Terceres potències. 9. Idèn-
tic. Equipat per matar. 10. LʼEugeni de les lletres catalanes.
Del tipus corrent. 11. Nota. Cert descans. El tercer. 12. Les
més boniques del conte. Mordacitat abans del sarcasme.
VERTICALS: 1. Matriu per produir objectes en sèrie. No
cristal·litzat. 2. Or gullosa de la seva esplendor. Certa me-
sura de metres quadrats. 3. Molt magre. Ramosos.
Quarta. 4. Mamífer bòvid amb banyes primes i corbades.
Burro. Nota. 5. Consonant. Deixa en lloc segur. Preten-
sions. 6. Dʼacord. Llorigó. 7. Im materials, incorporis. Es-
sència de la taca que més sʼescampa. 8. Dues en línia.
Exemple de diversitat. Verb amb marxa. 9. Tractat contra
el restrenyiment. Vaixell bíblic capgirat. Vocal. 10. Pecat
dels rabiüts. Prenen un rumb. 11. Antic vaixell de guerra
mogut amb rems. Dansi. 12. Punt als cubs. Vocal. Aiguar-
dent dolç amb canyella.
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EL FUNDADOR DE 
TELEGRAM ENCÉN LA 
XARXA EN DEFENSAR 
EL DRET DE 
CATALUNYA A LA
INDEPENDÈNCIA

Margallo, se’t gira feina!!! Ah! 
Calla, que no és representant 
de cap país!!! 
Pere Conesa

UN CAS DE DIFTÈRIA 
DISPARA LA POLÈMICA 
SOBRE LA NECESSITAT 
DE VACUNAR-SE

És delicat que es deixi en 
mans d’uns pares la deci-

sió de vacunar o no els fills 
quan és un tema de salut 
pública que, per tant, ens 
afecta a tots. Els pares no 
són metges. Si els metges 
enganyen que els inhabili-
tin i els tanquin a la presó, 
mentre no sigui així, ells són 
els referents.
Teresa Badia 

La inconsciència d’uns pares 
pot portar una desgràcia, 
al seu nen i als que estan al 
voltant. 
Laia Alonso

Molts nens vacunats agafen 
malalties de les quals s’han 
vacunat. Ara fem campanya 
i fem agafar por. Així tot-
hom es posarà vacunes. Si 
estem una mica informats 
i llegim, veurem que les 
vacunes tenen molts 
punts foscos. Deixem 
de demonitzar la fa-
mília del nen malalt.
Montserrat
Morera

UNIÓ APROVA UNA 
PREGUNTA COMPLEXA 
QUE NO ELS 
POSICIONA SOBRE LA 
INDEPENDÈNCIA

No sé si per contestar la 
pregunta cal ser intel·ligent, 
però per formular-la, segur 
que cal ser un ésser retorçat, 
malparit i lerrouxista. 
Josep Cabezos

Prou de fer el 
pallasso. El 
sector 
so-

biranista no s’ha imposat. 
Ara té la pilota en la teulada 
CDC: o trenquen amb ells o 
no poden ser fidels al full de 
ruta que van signar.
Francisco
Martí 

LA BBC MATA PER 
ERROR LA REINA D’AN-
GLATERRA A TWITTER 

És immortal, aquesta ens 
enterrarà a tots...
Dani Roig

ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ NO FAN 
PROU RESSÒ SOBRE 
L’AGRESSIÓ FEIXISTA

Indignat pel poc ressò als 
mitjans de Catalunya de 
l’agressió d’uns neonazis a 
#Lleida. El problema: no va 
passar a #Barcelona. 
Centralisme?
@AlbertGuerrer

UN CAS DE DIFTÈRIA 
EN 28 ANYS DISPARA LA 
POLÈMICA SOBRE LA 
NECESSITAT DE 
VACUNAR-SE

El cas de diftèria és una mala 
notícia. Banalitzar l’ús i els 
beneficis de les vacunacions 
sistemàtiques és una greu 
irresponsabilitat.
@jaumepadros

Els pares volem informació 
real sobre la #vacunació, no 
volem que s’utilitzi la por ni 
el màrqueting de les farma-
cèutiques.
@jotacarracedo

XIULADA 
MASSIVA 
A LA COPA 
DEL REI

Cremar la 
bandera dels 
EUA està 
emparat per 
la Primera 
Esmena. A 
Espanya els 
símbols estan 
per damunt 
de la llibertat 
d’expressió. 
@jaumeclotet

És a dir, com que 
la #xiulada no té 
res a veure amb 
#violència #racis-
me #xenofòbia han 
decidit no decidir res i 
continuar embolicant la 
troca. 
@martifarrero

Algú sap quan tenen pensat 
prohibir les neurones?
@LinaIonescu

LA PROCEDÈNCIA DELS 
REGIDORS DE C’S 

Els regidors de C’s de Lleida 
són: una de Jaca, un de 
Zorita, un de Binéfar i un de 
Barcelona. Vaja, que s’esti-
men Lleida des de petits.
@FerranSalat

isaramez

adriaribesbtt

cerve71

mati.garcia.756

mtvilat

marion_mr87

nuriaiona

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

GESTOR DE CLIENTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02450911

DELINEANT
Municipi: Lleida 
Empresa: KREUM, SA.
Ref. FA02450904

METGE ADJUNT ESPECIA-
LISTA EN GINECOLOGIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Clinica Ntra. Sra. 
Perpetuo Socorro de Lleida, 
S.A. (Grup Asisa)
Ref. FA02451504

METGES
Municipi: Lleida 
Empresa: MAV Health Con-
sulting
Ref. FA02451503

METGE
Municipi: Lleida 
Empresa: Centre Mèdic Alcal-
de Pujol
Ref. FA02451500

METGE
Municipi: Cervera
Empresa: Asepeyo Cervera
Ref. FA02451498

COSMÉTICA I NUTRICIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Cosmética Cervel
Ref. FA02450930
 
COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Mases
Ref. FA02450086

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

TELEOPERADORA
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Masses-
Ref. FA02450085

PROMOTOR/TELEOPERA-
DOR
Municipi: Lleida 
Empresa: APS - Aigües Purifi-
cades Saludables
Ref. FA02450062

TRADE MARKETING
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02450156

SOLDADOR 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

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02450210

COMERCIAL ASSISTANT
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02448615

COMERCIAL FORMACIÓ I 
CARDIOPROTECCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestió Patrimonial 
Formació
Ref. FA02446834

ASSESSOR
Municipi: Lleida 

Empresa: APS - Aigües Purifi-
cades Saludables
Ref. FA02429689

COMERCIAL AUTÒNOM / 
FREELANCE
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02450129

PROMOTOR/A
Municipi: Lleida 
Empresa: Schlecker S.A
Ref. FA02450124

ASSESSOR/A DE COSMÈTI-
CA NATURAL, NUTRICIÓ I 
COMPLEMENTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02448655

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

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

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

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

COMERCIAL SECTOR JOIE-
RIA
Municipi: Lleida
Empresa: Organigrama Selec-
ció
Ref. FA01517529

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

NUTRICIONISTA
Municipi: Lleida 
Empresa: Nutripharma Distri-

bución i Formación 2003
Ref. FA02446849

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

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

METGESSA
Municipi: Lleida 
Empresa: Fundació Hospital 
de Puigcerdà
Ref. FA02451505

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: Grupo Financiero
Ref. FA02446890

GESTOR DE PRODUCTES FI-
NANCERS I ASSEGURADO-
RES
Municipi: Lleida
Empresa: Grupo Financiero
Ref. FA02445850

ESPECIALISTA EN MEDICINA 

AERONÀUTICA
Municipi: Lleida 
Empresa: Centro de Estudios 
Aeronàutuicos
Ref. FA02443891
 
REPARTIDOR/A PUBLICITAT
Municipi: Lleida
Empresa: Linkinkard S.L.
Ref. FA02441697

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

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

BOCKOFFICE FRAGA
Municipi: Lleida
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02441712

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

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

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

amb la
col·laboració de:

breusanuncis
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els7 
destacats 

de la 
setmana

1

2

7

4

3

5
6

Dilma 
Rousseff

1.  La cancellera alemanya 
continua el seu regnat com 
la dona més poderosa del 
planeta durant deu anys con-
secutius, per tot el que ha fet 
a Europa i en el seu país.

2. La principal candidata 
demòcrata a la carrera presi-
dencial de 2016 a Estats Units 
està començant a enlairar-se 
en la campanya.  

3. Melinda Gates s’ha conso-
lidat dominant en el desen-
volupament de la filantropia i 
global amb una suma de 3,9 
bilions de dòlars el 2014.

4. Janet Yellen va fer història 
el 2014 en convertir-se en la 
primera dona en cap de la 
Reserva Federal. És econo-
mista de Yale i Brown.

5. Mary Barra va aconseguir sobreviure a un 
terrible primer any com la primera dona al 
capdavant del fabricant d’automòbils Gene-
ral Motors l’any passat. 

6. Christine Lagarde està entrant en l’últim 
any del seu primer mandat al capdavant del 
Fons Monetari Internacional, que serveix 
d’assessor econòmic a 188 països.

7. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
està ara lluitant contra un escàndol de 
suborn que involucra l’empresa nacional de 
petroli de Petrobras. Com a primera dona 
presidenta de Brasil, des de l’1 de gener de 
2011, està en camí d’acabar amb la pobresa.

destaquem 
les 7 dones més poderoses del 
món segons la revista Forbes. 
Qui sap si dintre d’un temps no 
gaire llunyà trobarem en la famo-
sa llista una lleidatana.

Hillary 
Clinton

Melina Gates

Janet Yellen

Christine Lagarde

Mary Barra

Angela Merkel
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La pluja àcida es dóna quan 
la humitat de l’aire es com-

bina amb químics que són 
alliberats per l’activitat 
humana. És més comuna 
quan combinen els òxids 

de nitrogen i el diòxid de 
sofre.

? Per què 
sempre 
s’enfosqueix la 
poma tallada??

El procés es diu oxidació, ja que és el resultat de 
l’acció de l’oxigen contingut en l’aire en combina-
ció amb els components químics de la fruita, en 
concret amb els fenols. En la reacció intervé com 
a catalitzador l’enzim polifenol oxidasa (PPO), grà-
cies al qual els fenols es combinen amb l’oxigen 
per transformar-se en quinones. Després d’un llarg 
procés, es converteix en un mecanisme de defensa.

els 7
perquès ?

Per què els lloros aconsegueixen 
parlar i articular paraules??

Els llo-
ros són 
c a p a ç o s 
d ’ a r t i c u l a r 
paraules i frases 
i poden imitar el llenguat-
ge humà. La seva imitació la 
poden fer gràcies a un òrgan 

vocal anomenat sirin-
ge, ubicat a la base 

de la tràquea, amb 
el qual produeix 
sons complexos 
sense la necessi-
tat de les cordes 
vocals pròpies 

dels mamífers: els 
sons es produeixen 

per vibracions en 
les parets de la siringe 

o per la vibració de l’aire 
que passa a través d’ella. A 
més, aquests animals tenen 
la capacitat de relacionar-se 

i comunicar-se amb diferents 
sons realitzats amb la llengua. 
Que un lloro aconsegueix par-
lar també depèn de l’edat, si 
és intel·ligent l’exemplar o les 
ganes que tingui el professor 
que l’està educant. De fet, cal 
dir que alguns investigadors 
comparen la intel·ligència 
d’aquests animals amb la dels 
dofins o la dels primats, tenint 
en compte també que acos-
tumen a crear llaços afectius 
molt forts amb els seus pro-
pietaris, sobretot els que els 
cuiden bé.

Per què la gastronomia lleidatana 
és tan important i destacada??

La gas-
tronomia 
de Llei-
da té una 
persona-
litat prò-
pia. L’horta 
nodreix de 
verdures i horta-
lisses uns plats pro-
tagonitzats per carn de 
granja o de corral i, sobretot, 
pel porc. Cal destacar que 
les comarques de Lleida són 
líders en la criança i l’engreix 
d’aquest animal. Per la seva 
banda, el vi (DO Costers del 
Segre) i l’oli d’oliva (DOP Gar-

r i g u e s ) 
de Lleida 

són productes 
de primera qualitat recone-
guts a nivell mundial. A més, 
quan parlem de la cuina de 
tardor, no podem oblidar-nos 
dels bolets de les comarques 
lleidatanes: rovellons, llene-

gues, gírgoles, moixernons, 
etc. Tampoc ens podem obli-
dar de les coques de recapte, 
panadons d’espinacs, pan-
ses, pinyons i Granados, uns 
dolços d’ametlla que duen el 
nom del reconegut músic de 
Lleida. Però sobretot s’ha de 
tenir en compte que Lleida és 
la capital de la cuina del cara-
gol. El caragol es pot cuinar 
a la llauna i es menja acom-
panyat d’allioli o vinagreta, 
amb samfaina, a la brutesca, 
a la gormanda, etc. La festa 
gastronòmica de l’Aplec del 
Caragol és el màxim expo-
nent de la cuina autòctona de 
Lleida. Amb això, comentar 
també que la presència de 
l’Escola d’Hostaleria de Llei-
da ha afavorit l’aparició d’una 
generació de cuiners innova-
dors i emprenedors que estan 
destacant.

Per què udolen 
els llops quan 
estan al bosc??

Els llops 
són ani-
mals molt sociables que vi-
uen, viatgen i cacen en grups 
organitzats. La manada està 
ben estructurada i està lide-

rada per dos exemplars, un 
mascle i una femella. Els llops 
utilitzen l’udol per comuni-
car-se i mantenir el contacte 
en boscos molt densos. So-
vint, la comunicació es produ-
eix a través de grans distàn-
cies i cal cridar els membres 
del grup a una localització es-
pecífica. L’udol també serveix 
per anunciar la presència de 
la manada a una altra manada 
i que hi ha intrusos.

Per què fa soroll el 
fuet quan es talla 
contra una superfície??

Quan se sacseja el fuet, 
aquest fa un soroll caracterís-
tic, sec i fort. Això succeeix si 
en sacsejar el fuet apliquem a 
l’extrem del mànec una gran 
energia, que, com no té un 
altre camí per moure’s que 
l’extensió del mateix fuet, 
avança per aquest com una 
ona en moviment. Aquesta 

energia cinètica depèn de 
la massa del cos i, en major 
proporció, de la velocitat del 
moviment. A mesura que es 
va desplaçant, la grossor del 
fuet disminueix i l’energia tro-
ba cada cop menys massa. Si 
és llençat amb força, l’extrem 
es desplaça més ràpid que la 
velocitat del so.

Per què 
apareixen 
pigues a la pell 
de les persones??

Les pigues són el resultat d’una agrupació de cèl-
lules pigmentades anomenades nevus o melanò-
cits. Poden ser de naixement o anar apareixent 
amb el pas del temps, com a conseqüència de fac-
tors externs com l’exposició del sol. Encara que la 
majoria de pigues són benignes, cal estar alerta per 
si se’n presenta una de cancerígena. Per tant, és 
necessari que tinguin un control mèdic.

Per què es 
produeix el que 
es coneix com 
pluja àcida?
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L’Agrupació Sardanista de 
Bellpuig, Premi Compromís

El passat diumenge 31 de maig, la JNC Urgell va fer entrega 
del Premi Compromís a l’Agrupació Sardanista de Bellpuig en el 
marc d’un acte celebrat al Casal d’Entitats Carme Serra.

31·5
diumenge

Sopar i retrobament dels antics 
alumnes del col·legi Terraferma
Els antics alumnes de la 6a Promoció del col·legi Terraferma van 
fer una trobada al centre en què van gaudir d’un sopar fred 
mentre compartien anècdotes de la seva etapa escolar.

29·5
divendres

Premi estatal pel programa 
Mentoring d’Alumni UdL 

L’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Llei-
da (UdL) ha estat distingida amb el Premi Alumni Espanya-Ban-
co Santander 2015. 

1·6
dilluns

¡¡Muchas felicidades,  Noooee!! Que sigas así de 
radiante otros 25 años más!
Esta chica tan guapa cumple años y que mejor que celebrarlo junto a su marido, que juntos ce-
lebran su primer año de casados. Así que, Noe, ¡¡muuuchas felicidadeeees!! De parte de todo el 
grupo, te deseamos lo mejor. ¡Te queremos! 

¡¡Clarita, muchas felicidades!! ¡Te deseo lo 
mejor, hasta el infinito y más allá!

¡Sorpresa! ¡Seguro que no te imaginabas que te iba a felicitar por aquí, eh! Aunque estemos a 
unos quilómetros de distancia, te envío un súper beso y un súper abrazo de Supernena. A seguir 
luchando por tus sueños, te quiero mucho. 

5·6
divendres

9·6
dimarts
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 JUNY DIA DE 9 A 22
Freixinet Passeig de Ronda, 70
Lleida 973-261125
Simó Príncep de Viana, 99
(Pl.Europa) Lleida 973-233765

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

11 JUNY DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Barios Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855
11 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
5
Taller Escolta, 
descobreix i esco-
la la teva música!
LLOC: CaixaForum Lleida
HORA: 09.30 h
El taller s’adreça a persones 
amb discapacitat psíquica, 
amb la voluntat de submer-
gir-los en el món de la crea-
ció musical d’una forma par-
ticipativa i amb l’objectiu de 
treballar aspectes com el des-
envolupament personal i la 
inclusió social.

Concentració en 
el marc del Dia 
Internacional del 
Medi Ambient
LLOC: Plaça Sant Joan
HORA: 12.00 h
Acte reivindicatiu en comme-
moració del dia Internacional 
del Medi Ambient (Setmana 
de la defensa del medi ambi-
ent). 

Ferran Palau al 
Cafè del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
El músic de Collbató i la seva 
flamant nova banda, forma-
da per Joan Pons (El Petit 
de Cal Eril), Adriano Galan-
te (Seward) i Jordi Matas 
(Seward), presenten el seu 
nou treball, Santa Ferida.

dis

sabte
6
Torneig Joan 
Petit “Nens amb 
càncer” 
LLOC: Pavelló Onze de se-
tembre i escola Pràctiques II
HORA: 10.00 h
Un “petit-gran homenatge” 
que fan els nens i nenes de 
3 a 6 anys de les escoles de 
clubs d’hoquei de tota Cata-
lunya i de fora jugant partits 
de caire no competitiu als 
nens i nenes de la seva edat 
que en aquests moments es-
tan lluitant o que ja han lluitat 
contra un rival que s’anomena 
càncer infantil.

Campionat nacio-
nal de Catalunya 
de base 
LLOC: Pantà de Sant Llorenç, 
platja de la Transsegre
HORA: 10.00 h
Campionat nacional de Ca-
talunya de base, amb el pro-

grama 2020 i competició per 
relleus en diferents edats i ca-
tegories.

3a Fira de la 
Cervesa Artesana 
LLOC: Plaça del Carme de 
Tàrrega
HORA: 12.00 h
La Fira de la Cervesa Arte-
sana de Tàrrega concentrarà 
una catorzena d’elaboradors 
d’arreu del territori català 
que donaran a conèixer una 
setantena de cerveses de 
creació única recuperant les 
pràctiques tradicionals de fa-
bricació.

diu

menge
7
Mercat “De 
l’hort a taula”
LLOC: Plaça Sant Joan 
HORA: 09.00 h
Com cada primer diumenge 
de mes arriba el mercat “De 
l’hort a taula”. Es tracta d’un 
mercat de productes locals 
que pretén, d’una banda, 
oferir un lloc de venda als pa-
gesos i elaboradors lleidatans 
i, de l’altra, donar a conèixer 
els productes agraris de pro-
ximitat.
 

XII Caminada 
popular de la Seu 
Vella pel Patri-
moni Mundial
LLOC: Sortida: Aparcament 
Camp d’Esports/Alcoletge. 
Arribada: Campanar de la Seu 
Vella
HORA: 09.00 h
L’Associació Amics de la Seu 
Vella de Lleida organitza la XII 
Caminada popular de la Seu 
Vella perquè sigui declarada 
Patrimoni de la Humanitat. El 
recorregut serà de 10 km. 

III Trobada de 
puntaires
LLOC: Carrer Alcalde Sol, 13 
de Lleida
HORA: 10.00 h
En el marc de la celebració de 
la Festa Major del barri Uni-
versitat de Lleida, se celebra 
la III Trobada de puntaires. Hi 
haurà una demostració que 
culminarà amb un esmorzar 
per als puntaires i regals. 

Celebració El 
Dia Mundial del 
Medi Ambient

Dia Tradicional de Corpus 
LLOC: Plaça Paeria i Eix Comercial
HORA: A partir de les 10.00 h
Els actes començaran a les 10.00 h amb la visita a 
les catifes de flors que vestiran l’Eix Comercial. A les 
13.00 h, a la plaça Paeria, l’Àliga de Lleida sortirà 
al carrer per dirigir el seguici, que comptarà amb la 
presentació del nou estendard, el Lleó de Lleida, i 
el tradicional ball de gegants. La festa continuarà a 
les 18.00 h, amb la Missa del Corpus a la Catedral 
de Lleida, per donar peu al seguici tradicional del 
Corpus, que enllaçarà amb la Processó del Corpus.
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LLOC: Parc de la Mitjana
HORA: 10.00 h
En commemoració del  Dia 
Mundial del Medi Ambient, 
vine a la Mitjana a celebrar-ho 
amb una bateria d’activitats 
per a totes les edats! Activi-
tats per a totes les edats de 
joc i oci relacionades amb la 
natura i medi ambient al parc 
de la Mitjana. Activitats gratu-
ïtes. No cal inscripció prèvia.

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 a 
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. 

Setena edició de 
Lleida Juga
LLOC: Camps Elisis
HORA: 17.00 h
Per setè any consecutiu Lleida 
celebra el Dia internacional 
del joc amb la gran festa del 
joc. Nous jocs i noves propos-
tes per l’edició d’aquest any, 
que amplia l’oferta de joc 
amb una mostra de jocs i jo-
guines enginyoses. Els Camps 
Elisis s’ompliran de jocs i jo-
guines per a nens i famílies de 
totes les edats, des de pro-
postes per nadons a jocs per 
a nens grans i adults. En total 
més de 3000 m2 de jocs.

21è Aplec de 
Cappont
LLOC: Glorieta Camps Elisis
HORA: 17.30 h
El Grup Sardanista Montser-
rat i el Col·lectiu Cultural Cap-
pont organitzen el 21è Aplec 
de Cappont amb la participa-
ció de la Cobla Municipal de 

Lleida i la Bellpuig Cobla.

dilluns
8
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.

Cicle “Els 10 
de… Tertúlies 
literàries amb 
escriptors 
lleidatans”
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.30 h  

2a Trobada Stance Caragol
LLOC: Masia Salat (Les Borges Blanques)
HORA: 10.00 h
La Masia Salat, de les Borges Blanques, i més con-
cretament el seu Parc Temàtic de l’Oli, acollirà un 
centenar de cotxes (d’estil alemany, japonès, clàs-
sics i de sèrie) procedents de diferents punts de la 
geografia catalana i d’Andorra. Amb aquesta cita 
anual, l’organització pretén que la passió pel món 
del motor estigui vinculada amb la cultura, la gas-
tronomia i les terres lleidatanes.

“Els 10 de… Tertúlies literàries 
amb escriptors lleidatans” con-
sisteix en una sèrie de troba-
des mensuals de petit format 
en les quals diversos autors lo-
cals presentaran i comentaran 
la seva obra i oferiran les seves 
deu recomanacions literàries 
imprescindibles als assistents. 
Francesc Serés serà l’escriptor 
d’aquest dilluns. 

di
marts 
9
Entrada gratuïta al 
Museu de Lleida
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 10.00 h 
Com cada dimarts, es pot vi-
sitar de forma gratuïta el Mu-

seu de Lleida a partir de les 
10.00 h. 

dime
cres
10
Cicle de cinema: 
Casos reals de 
denúncia social

LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 18.00 h
La Biblioteca Pública projec-
tarà pel·lícules de casos reals 
de denúncia social. Els abo-
caments il·legals, la indústria 
del tabac i els drets de les 
dones treballadores són els 
temes principals dels títols 

escollits. Aquest cop serà el 
torn del film El dilema.

Cicle de poesia 
jove: Nou mesos, 
nou(s) poetes
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h
Amb l’objectiu d’oferir un es-
pai a la poesia feta pels joves 
de la nostra ciutat, els Rapso-
des del Sícoris, organitzen el 
cicle Nou mesos: nou (s) poe-
tes, amb la participació i im-
plicació de diversos centres 
educatius de Lleida i els alum-
nes amb inquietuds literàries. 
Aquest cop serà el torn dels 
estudiants de la Facultat de 
Lletres de la UdL, apadrinats 
pel poeta Jordi Pàmias.

dijous
11
Conferència “El 
blanc a la indu-
mentària”
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 19.30 h
Conferència a càrrec de Rosa 
Maria Martín i Ros, historia-
dora dels tèxtils i la indumen-
tària i comissària de l’exposi-
ció “El fil invisible: dones que 
cusen”.

10è aniversari de 
l’edició de “Quan 
Lleida era Ye-Yé”
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h
Quan Lleida era ye-yé. Música 
“moderna” i societat (1960-
1975) no presenta només una 
reveladora radiografia social 
de la capital i les comarques 
de Ponent durant els darrers 
anys del franquisme. L’obra 
descriu, a més a més, de 
quina manera l’esclat de la 
beatlemania arreu del món i 
les seves conseqüències a les 
nostres terres es van conver-
tir, des de tots els punts de 
vista, en elements catalitza-
dors d’un canvi i d’unes acti-
tuds dels joves com no s’ha-
via vist mai.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Insidious: Capítulo 3
Elise Rainier accepta utilit-
zar la seva capacitat de po-
sar-se en contacte amb els 
morts per tal d’ajudar una 
adolescent que s’ha conver-
tit en el blanc d’una perillo-
sa entitat sobrenatural.

Negocios con resaca
El propietari d’una petita 
empresa que acaba de crear 
i els seus dos socis viatgen 
a Europa per tancar l’acord 
més important de les seves 
vides. Però el que comença 
com un simple viatge de ne-
gocis es descarrilarà de for-
mes inimaginables.

MAJÈSTIC Tàrrega
_El nostre últim estiu a Escòcia 
(Apta)

dv. 22.15, ds. 18.15, 20.15, 22.30, 
dg. 18.15, 20.15, dl. 19.15, 22.15
_La fiesta de despedida (Apta)

dv. 22.15, ds. 20.30, dl. 22.15
_L’hivern i la primavera al regne 
d’Escampeta (Apta)

ds. 18.00, 19.15, dg. 17.30, 19.45
_Tomorrowland (7)

ds. 22.30, dg. 20.00, dl. 19.15

AJUNTAMENT Balaguer
_Disney Junior Party (Apta)

ds. 19.00, dg. 17.30
_El nostre últim estiu a Escòcia 
(Apta)

ds. 22.15, dg. 19.45, dl. 22.00

ARMENGOL Bellpuig  
_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

CASAL Agramunt  
_Meñique (Apta)

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

ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

LA LIRA Tremp  
_La familia Bélier (Apta)

ds. 22.15, dg. 19.45
_Poltergeist (16)

dg. 17.30, dl. 22.00

PARIS Solsona
 

_Suite francesa (12)

dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 
22.15
_Astèrix: La residència dels Déus 
(Apta)

ds. 18.30, dg. 17.15

EL CASAL Almacelles  
_Lo mejor para ella (Apta)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_Tomorrowland (7)

ds. 18.15, 22.00, dg. 17.00, 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 La pirámide (16) 00.20   
ALPICAT Nuestro último verano en Escocia (Apta) 16.50-18.40-20.30-22.20-00.10 13.10-15.00-16.50-18.40-20.30-22.20 16.50-18.40-20.30-22.20  
ALPICAT Dando la nota, aun más alto (7) 15.50-18.00-20.05-22.15-00.20 11.40-13.45-15.50-18.00-20.05-22.155 5.50-18.00-20.05-22.15  
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 Superpoli en Las Vegas (Apta) 15.40 11.30-15.40 15.40  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta)  11.35-13.10-14.45   
ALPICAT Requisitos para ser una persona normal (7) 16.20-18.05-19.45-21.25-23.05 16.20-18.05-19.45-21.25 16.20-18.05-19.45-21.25  
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 Capitán Harlock (CAT) (7)  12.25-14.25  
ALPICAT Con la magia en los zapatos (12) 16.30-18.25-20.20 16.30-18.25-20.20 16.30-18.25-20.20  
ALPICAT Fast and Furious 7 (16) 22.10-00.30 22.10 22.10  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (Apta) 16.00 12.40-16.00 16.00  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (CAT) (Apta) 17.40 14.20-17.40 17.40  
ALPICAT Caza al asesino (12) 19.15-21.20-23.25 19.15-21.20 19.15-21.20  
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 La familia Bèlier (Apta) 19.45 19.45 19.45  
ALPICAT El maestro del agua (16) 21.40 21.40 21.40  
ALPICAT Cómo sobrevivir a una despedida (16) 23.45    
ALPICAT Negocios con resaca (12) 17.00-18.50-20.40-22.30-00.20 11.30-13.20-15.10-17.00-18.50-20.40-22.30 17.00-18.50-20.40-22.30  
ALPICAT El viaje más largo (7) 16.00 11.30-13.45-16.00 16.00  
ALPICAT Mad Max: Furia en la carretera (16) 18.15-20.30 18.15-20.30 18.15-20.30  
ALPICAT Sweet home (18) 22.45-00.10 22.45 22.45  
ALPICAT Superpoli en Las Vegas  (Apta)  12.40-14.40  
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 Insidious: Capítulo 3 (16)  15.55-17.50-19.50-21.45-23.40 12.05-14.00-15.55-17.50-19.50-21.45 15.55-17.50-19.50-21.45  
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 La señal (12)   11.45-13.30 

ALPICAT La deuda (7)  19.20 15.15-19.20 19.20  
ALPICAT Lo mejor para ella (12) 17.00-21.10 17.00-21.10 17.00-21.10  
ALPICAT Focus (16)  23.20  

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 Museo 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 Phoenix    
FUNATIC Phoenix  (ALM)     
FUNATIC Requisitos para ser una persona normal      
FUNATIC Lazos de sangre 

FUNATIC Conducta  
FUNATIC Una paloma se posó en la rama a reflexionar  
FUNATIC L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta 

FUNATIC Nuestro último verano en Escocia   
FUNATIC Nuestro último verano en Escocia  (CAT)  
FUNATIC Nuestro último verano en Escocia  (AGL) 

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

FUNATIC Una nueva amiga 

FUNATIC Una nueva amiga (FRA)  
FUNATIC Hipócrates 

FUNATIC Mandarinas  

FUNATIC Mandarinas (ESTONIÀ) 

FUNATIC Minúsculos   
FUNATIC Lo mejor para ella 

FUNATIC Los river 
 

PRINCIPAL Caza al asesino (12) 18.30-20.35-22.40 18.30-20.35-22.40 18.30-20.35-22.40

PRINCIPAL El viaje más largo (7) 16.15 16.15 16.15    

RAMBLA Lecciones de amor (Apta) 16.00-18.05-22.30 16.00-18.05-22.30 16.00-18.05-22.30  
RAMBLA A cambio de nada (16) 18.15-22.45 18.15-22.45 18.15-22.45

RAMBLA Vengadores (7) 16.05-20.00 16.05-20.00 16.05-20.00  
RAMBLA Suite francesa (12) 18.35-20.15 18.35-20.15 18.35-20.15  
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. 





Repassa amb nosaltres les 
estrenes més esperades del 
que ens queda d’any
Spielberg, Tarantino, Amenábar i Scott ultimen els seus nous films

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Bé, ara sí que sí. Lo caloret ha 
arribat. Ja podem anar alçant 
la veu i cridar als quatre vents 
que és temps de piscina i ver-
mutets. En definitiva, de bus-
car l’ombra. I quina millor for-
ma d’estar fresquet i, a més, 
passar una bona estona que 
anar al cinema. Un luxe o ca-
pritx per a alguns en aquests 
temps que corren, i que fins 
i tot a més d’un li pot causar 
una severa decepció si, ar-
ribat el moment, no te molt 
clar que anar a veure. No us 
alarmeu, avui farem un repàs 
a tots els “pel·liculons” que 
encara estan per estrenar i 
que segur no et deixaran amb 
cara de pòquer quan surtis de 
la sala.
Comencem, per suposat, pels 
mesos de juny i juliol, que ja 
apunten maneres i, més o 
menys, vénen a dir-nos que 
ens espera un estiu ben car-
regat d’acció i superherois. El 
bonic de Chris Pratt (Guardi-
ans of the Galaxy) protagonit-
za Jurassic World, el nou re-
boot de la mítica pel·lícula de 
dinosaures que mateix Spiel-
berg s’encarrega de produir. 
Arribarà a les nostres sales el 
dia 12 d’aquest mes.
Schwarzenegger serà el se-
güent a fer acte de presència, 
a partir del dia 10 de juliol 

Fotogrames d’‘Star 
Wars: The Force 
Awakens’, ‘Regres-
sion’, ‘The Heightful 
Eight’ i ‘Spectre’.

Les deu
pel·lícules que 

no et pots
perdre

amb Terminator Genisys. No 
us enganyaré, no té molta 
pinta de ser la cinta mes re-
flexiva de l’any, i molt menys 
la millor de la saga. Això sí, el 
seu tràiler no amaga gens. Ex-
plosions per un tub i estètica 
de videojoc al costat del care-
to del vell Arnold retocat fins 
a l’extrem. Pur entreteniment.
Un parell de setmanes des-
prés, el dia 22, arribarà Ant 
Man, la nova aposta segura 
de Marvel amb Paul Rudd i 
Michael Douglas al capdavant 
del repartiment.
Tom Cruise torna a encarnar 

a l’agent Ethan Hunt en 
una cinquena Mission 

Impossible - Rogue Na-
tion, que arribarà el 7 
d’agost als cinemes 
del nostre país. Je-
remy Renner i Simon 
Pegg completen el re-
partiment.

El dia 14 s’estrena The 
Man for U.N.C.L.E, una 

d’espies amb bons tocs 
d’humor, que dirigeix el ge-

nial Guy Ritchie (RocknRolla). 
Henry Cavill i Alicia Vikander 
encapçalen el repartiment.
Oh l’estiu, cinema lleuger i de 
pur entreteniment. Val, ara 
passem a projectes més seri-
osos. Si els anteriors ja eren 
carn de taquilla, els següents 
són pura droga. Reserveu-vos 

el 2 d’octubre, perquè 
Amenábar torna als cinemes 
amb Regression, el seu nou 
film després de més de cinc 
anys d’aturada després de 
les càmeres. Un thriller sobre 
sectes i abusos sexuals que 
protagonitzen Ethan Hawke i 
Emma Watson.

Tampoc podem deixar esca-
par a Spielberg i el seu Bridge 
of Spies el 16 d’octubre, un 
thriller històric d’espionatge 
protagonitzat per Tom Hanks.
James Bond també es prepa-
ra per al seu nou cas, Spectre, 
que arribarà amb Daniel Craig 
el proper 6 de novembre.
Tarantino ja gairebé té llest 
el seu nou western. No te’n 
recordaves? The Heightful 
Eight arribarà a les nostres 
sales el 13 de novembre amb 
Samuel L. Jackson, Jennifer 
Jason Leigh i Kurt Russell en-
capçalant el càsting.
Tampoc podem oblidar-nos 
de Ridley Scott, i la seva nova 
incursió en la ciència-ficció 
després de Prometheus, amb 
The Martian.
I pot ser que ens deixem el 
millor per al final, perquè per 
ventura algú va a perdre’s Star 
Wars: The Force Awakens? 
Sort amb la calor i feliç pro-
jecció, amics.

OPiNiÓ
La pitjor pel·lícula per a un mal dia
Qui m’anava a dir que veure la pel·lícula 
més depriment de la temporada seria 
solament el principi d’un dels pitjors 
dies de l’any.
Bé, pot ser que m’hagi passat una mica, 
encara que tampoc és que Lost River 
m’hagi fet riure en excés, la veritat. 
Després de portar mitja vida anunciant 
que acabaria deixant la interpretació 
per bolcar-se de ple en la seva desco-
neguda faceta de director, per fi som 
testimonis d’una mostra del que Ryan 
Goslyn és capaç de fer. El resultat? Una 

mescla excessiva de referents que aca-
ben arrossegant al bo del protagonista 
de Drive cap al pretensiós. Això si, la fo-
tografia és digna d’admiració.
Els seus protagonistes s’esforcen al mà-
xim per mantenir una història que re-
flecteix el dolent dolentíssim de la vida 
mateixa, d’una societat trencada, obli-
dant pel camí aquest ingredient màgic 
que la converteix en interessant. Una 
família bona boníssima que tracta de 
sobreviure en un món de dolents dolen-
tíssims. Com deia, com la vida mateixa.

Dani Martínez realitzador

7è
art
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VISUAL

Jack Bauer podria tornar a donar canya com 
convidat especial en un ‘spin-off ’ de ‘24’

 D. M.

www.7accents.cat

24 torna, encara que des 
d’un altre punt de vista. Així 
ho confirmava el productor 
executiu de la sèrie, Howard 
Gordon, durant els Critics 
Choice Television Awards. 
Jack Bauer no serà el perso-
natge central de la ficció que 
prepara el canal, si no que 
intervindrà de forma puntu-

al per ajudar el nou prota-
gonista. D’aquesta manera, 
l’spin-off de la sèrie seguirà 
de prop un nou antiheroi de 
tan sol 20 anys d’edat. Avui 
és dia de retorns. Bones no-
tícies per al canal FOX. I és 
que, independentment de 
la qualitat que acabi tenint 
el projecte, no hem d’obli-
dar que el senyor Bauer ja ve 
amb tota una fidel legió de 
fans de la sèrie.

Cartell promocional de la sèrie ‘24’, que va 
començar a emetre FOX l’any 2001.

7accents.cat

‘Prison Break’ podria tornar a 
la vida de la mà del canal FOX

Cartell promocional de la primera temporada de ‘Prison Break’, que va 
començar a emetre el canal de televisió nord-americà FOX el 2005.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Qui ens ho anava a dir? I so-
bretot després del final que 
va tenir. Prison Break podria 
estar més a prop que mai de 
tornar d’entre els morts. O al-
menys això és el que pensa el 
portal TV Line, segons el qual 
una nova temporada podria 
estar en procés de desenvo-
lupament. Sembla que FOX li 
ha trobat el gust a això de res-
suscitar sèries d’antany. El pri-
mer a tornar va ser Jack Ba-
uer, amb una nova entrega de 

24 reencarnada en forma de 
series event; fa solament un 
parell de mesos, el canal de 
televisió amb nom d’animal 
tornava a obrar un miracle 
després de confirmar el re-
torn de X-Files amb una nova 
temporada de sis capítols, i 
ara decideix tornar a tocar la 
fibra sensible del públic seriè-
fil amb la possible reanimació 
de la mítica Prison Break. Una 
pràctica cada vegada més ha-
bitual en el panorama audi-
ovisual actual, i si no que l’hi 
diguin a Hollywood i a la seva 
fixació pels remakes.

La informació coneguda fins 
al moment és escassa, encara 
que tot apuntaria al desen-
volupament d’una miniserie 
revival del reeixit drama que 
FOX va emetre entre 2005 i 
2009. El seu estil seria molt 
similar al de 24: Live another 
day, amb personatges del re-
partiment original i un altre 
nous, que es veurien les cares 
durant deu o dotze episodis 
durant els quals es desenvo-
luparia una trama autoconclu-
siva. D’aquesta no se’n dona-
ria  continuació o almenys una 
que segueixi la nova trama.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Eurovisió
Espanya va quedar setena per 
la cua. Cap sorpresa. En els úl-
tims deu anys només ha superat 
la 20a posició en 4 ocasions (hi 
participen de 24 a 27 països). El 
que resulta sorprenent, però, és 
la reacció dels interessats. L’altre 
dia surt a parlar l’Edurne i tota 
enriolada diu: “les votacions no 
depenen de mi, jo em sento gua-
nyadora, la número u, perquè he 
fet tot el que podia i he donat el 
200%”. Doncs si has fet tot el que 

podies i aquest és el teu 200%, 
dedica’t a una altra cosa, boni-
ca. I la Igartiburu i la resta encara 
l’animaven. És com si ara sortís 
el president del Còrdova, que ha 
quedat últim, i digués que se sent 
campió i que pagarà als jugadors 
les primes corresponents a la vic-
tòria del campionat. El que farà el 
president és fotre al carrer entre-
nador i mitja plantilla, i no crema-
rà l’estadi perquè no és seu. Però 
en aquest país, quan paguen els 

altres, les coses 
van d’una al-
tra manera. 
És igual 
que Euro-
visió costi 
3 0 0 . 0 0 0 
euros. Ells 
tenen el “xi-
ringuito” muntat 
i van mostrant les vergonyes pel 
món sense cap pudor. I encara di-
uen que si xiulem l’himne.

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

David Sas
Humorista: persona que fa riure. David Sas: persona que fa riure  a través de les paraulotes. Després de 
set anys de sinceritat,  David  Sas s’ha convertit en un dels monologuistes més coneguts de Catalunya. 

 ARES VALDÉS
 SANT BOI DE LLOBREGAT

1. Qui és David Sas?
Algú que es va fer còmic sense vo-
ler ser-ho. David Sas és una persona 
que va començar a escriure textos 
perquè li agradava, que es va llançar 
als escenaris i que ja porta set anys. 
Vaig començar de manera amateur i 
he acabat sent la persona que sóc, 
rient-me de tot, inclús de mi mateix. 
He après que a través de la ironia un  
pot parlar de tot i dir la veritat. 

2. Ets una persona tímida?
No, més aviat sóc extravertit. Però el 
David Sas del micròfon no és el ma-
teix que el del dia a dia. No em dis-
fresso, però quan tens un micròfon 
entre les teves mans, tens el poder 
de dir el que penses, això sí, sense 
faltar al respecte. Sempre dic que un 
guàrdia civil no sempre està seriós, 
quan es troba amb la seva gent fa 
bromes.  A mi em passa el mateix, 
però a la inversa, no sempre estic 

fent riure.  

3. Què significa trepitjar una ve-
gada per setmana l’escenari que 
ha acollit els grans còmics del país?
Estar cada dijous al Teatreneu de 
Barcelona presentant Banco de risas 
és una gran oportunitat i una gran 
responsabilitat. Cada vegada que 
pujo les escales del teatre sento una 
rampa. És un plaer ser difusor de la 
comèdia i més quan veus que la res-
posta de la gent és positiva. 

4. Quina és la “donació” de riure 
més gran que s’ha fet?
Un bolo benèfic que vaig fer per una 
associació de minusvàlids. En acabar, 
es van aixecar tots a aplaudir-me. 
Aquesta és una de les experiències 
de les quals em sento més orgullós. 
Aquell dia em van nomenar membre 
honorífic de l’associació i cada any 
els organitzo un esdeveniment amb 
diferents còmics. 

5. En quin moment decideixes fer 

el pas i convertir-te en un monolo-
guista professional?
Després de guanyar dos concursos 
em vaig dir a mi mateix que volia 
guanyar-me la vida fent riure i que 
ho havia d’intentar. Abans jo era 
cuiner i, per tant, coneixia molts lo-
cals. Vaig començar a trucar-los  amb 
l’objectiu que em coneguessin i ara 
són els locals els que em truquen a 
mi. Per això penso que per triomfar, 
primer has de ser tu qui truqui a les 
portes, que després ja vindran.  

6. En què es diferencien els teus 
monòlegs de la resta?
El meu humor és canalla, però 
molt i molt humà. Sóc una perso-
na molt malparlada i utilitzo les 
paraulotes i les males formes 
per arribar a la gent. A través 
dels meus m o -
nò legs 
denun-
c i o 
coses 
que a 

tots ens afecten amb el rerefons que 
quan s’acabi el monòleg, pensem 
com es pot canviar.

7. On se’t pot veure pròxima-
ment?
Casualment estic molt per Lleida. El 

13 de juny estaré a 
Torrefarrera,  el 
19 a Sabadell, el 
23 a Castellserà 
i el 27 a la Festa 
Major de Rubí.

Lloguer i venda 
de naus industrials a Rosselló 

T. 938 430 663
M. 609 745 124
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