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editorial
Donem veu
Amb la col·laboració de la Dipu·
tació de Lleida, aquesta setmana 
encetem una sèrie de reportat·
ges que, sota el títol de “Do·
nem veu”, pretén exactament 
això, cedir el micròfon i l’altaveu 
a totes aquelles entitats i asso·
ciacions que, sense patir afonia, 
no resulta habitual escoltar amb 
veu alta i clara. Començant per  
l’Orquestra Simfònica Julià Car·
bonell de les Terres de Lleida 
(OJC), a la qual donem veu en 
aquest número, i continuant per  

l’Associació de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics de Catalu·
nya (AFANOC), el Banc dels Ali·
ments de Lleida, l’associació de 
serveis i suport a les persones 
Talma, amb seu a Juneda, Down 
Lleida o l’Associació Arsèguel i 
els acordionistes del Pirineu, en·
tre moltes d’altres, l’objectiu de 
la Diputació de Lleida i 7accents 
és parlar dels que menys parlen 
però que més treballen per les 
nostres terres des d’una vessant 
social i cultural.

D’aquesta manera, iniciem la 
nostra primera col·laboració 
amb una institució pública, en 
aquest cas la corporació provin·
cial, amb la il·lusió que esdevin·
gui fructífera i profitosa per a  la 
ciutadania en general. No són 
temps per a subvencions direc·
tes i desaforades a mitjans de 
comunicació sense cap finalitat, 
sinó que es tracta que la privada 
i la pública puguin col·laborar 
sense dispendis econòmics de·
saforats per part de l’adminis·

tració i que els contribuents 
romanguin tranquils respecte 
al repartiment dels diners que 
destinen a pagar els seus res·
pectius  impostos.
Justament amb aquest propòsit 
s’ha signat un conveni de col·
laboració que pretén allò que 
hauríem de pretendre tota la 
premsa: donar veu a aquells que 
ja la tenen, però sobretot a tots 
aquells que l’haurien de tenir. 
Perquè la teva veu és la nostra, 
i la nostra, la de tots vosaltres.
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l’Accent Gràfic
Lupe Ribot

Així és el meu, com és el teu?
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Des de 1995, els
Castellers de Lleida construeixen part 
de la nostra història amb esforç, suor 
illàgrimes. Ells són els pilars de la te-

rra, de la nostra terra, sense deixar 
de mirar 

mai cap amunt. Aquest cap 
de setmana, si

observem 
el cel, 

els veurem 
a ellsVint 

anys 
acariciant
el cel amb 
les mans
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Els Castellers de Lleida és una 
associació cultural sense ànim 
de lucre. La Colla va néixer el 
16 de març del 1995 gràcies a 
una iniciativa de la Delegació 
de Cultura a Lleida i amb l’es-
treta col·laboració de l’Associa-
ció de Veïns del Barri de Pardi-
nyes (Orvepard). Els Castellers 
de Lleida es van presentar en 
plaça pròpia l’1 d’octubre del 
1995 sota l’apadrinament dels 
Castellers de Cornellà i els 
Vailets de Gelida. La primera  
diada de la Colla va ser el 12 de 
novembre del mateix any amb 
els Castellers de Mollet.
Des del 1998, la seu social de 
l’entitat està situada a l’antic 
Convent de Santa Clara (actu-
alment al carrer Nou, 1-17, de 
Lleida). Fins llavors, la Colla va 
trobar el suport d’Orvepard, 
que va acollir els assajos al 
Casal Social de Pardinyes. En 
aquests primers anys, la Colla 
també roman itinerant pels po-
liesportius de Cappont i l’Onze 
de Setembre. El 1998 la Paeria 
va cedir l’antic Convent de San-
ta Clara, del qual es va inaugu-
rar una primera rehabilitació el 
2011 i es va estrenar la finalit-
zació de tot el conjunt aquest 
2015. A més, les corals Shalom 
i Sícoris tenen la seva seu ubica-
da al mateix edifici.
La Colla desenvolupa la seva 
activitat durant tota la setmana. 
Dilluns (de 20 a 21 h), dimarts 
(de 19.30 a 22 h) i divendres 
(de 21 a 22 h) es duen a terme 
els assajos castellers, oberts a 
tota la ciutadania. Els caps de 
setmana estan dedicats a les 
actuacions castelleres i a altres 
activitats de lleure i celebraci-
ons de la Colla.  
Des del moment de la seva fun-
dació, els Castellers de Lleida 
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acullen tot tipus 
de persones i fa-
mílies sense te-
nir en compte 
l’edat, el sexe, 
la professió, 
el credo, etc. 
Una colla cas-
tellera és una 
entitat oberta, 
integradora, soli-
dària i transversal. Els 
valors amb els quals es treballa 
vertebren uns col·lectius basats 
en una xarxa de solidaritats 
mútues. Per aquest motiu, els 
castellers fan pinya entre ells 
i acullen tot aquell que vulgui 
esdevenir casteller de Lleida o 
col·laborar amb la Colla. A més, 
els Castellers de Lleida fan pi-
nya amb la societat. Al llarg de 
la seva història, han establert 
diverses línies de col·laboració 
amb altres entitats com el Banc 
dels Aliments, l’Associació Anti-
sida de Lleida, el Banc de Sang 
o Down Lleida, entre d’altres, 
i implicant-se activament en la 
dinamització social i cultural del 
Centre Històric.

Trajectòria vertical i horitzontal
L’1 de setembre del 1996 la 
Colla descarrega a Agramunt 
la seva primera construcció 
de 7 pisos: el 4d7. El 1997 va 
descarregar el 4d7 amb agu-
lla, el 5d7 i el 3d7 aixecat per 
sota. El 1998 els Castellers de 
Lleida van participar en el XVII 
Concurs de Castells de Tarra-
gona, assolint l’onzena posició, 
juntament amb els Castellers 
de Cornellà. El 1999 guanyen 
el II Concurs de Castells de Vila 
Torredembarra, on van descar-
regar el seu primer 2d7. Amb 
cinc anys de trajectòria, els Cas-
tellers es van consolidar com a 
colla de 7, i els castells de 8 pi-
sos no es fan esperar.
El 5 de novembre del 2000 els 
Castellers de Lleida van carre-
gar el seu primer 4d8 en la IV 
Diada de la Colla. El mateix 
any, van ocupar la catorzena 
posició en el XVIII Concurs de 
Castells de Tarragona. El 2001 
descarreguen el primer 4d8 i 
tornen a guanyar el III Concurs 
de Castells de Vila Torredem-
barra. El 2002 assoleixen l’on-
zena posició en el XIX Concurs 
de Castells de Tarragona i el 
2005 aconsegueixen el primer 
3d8. L’any 2007 els Castellers 
de Lleida ja formen part del 
grup de Colles de 8. El 2008 la 
Colla fa la seva millor tempora-
da fins al moment, assolint el 
4d8, el 3d8, el pilar de 6 i acon-
seguint descarregar el seu pri-
mer castell folrat: la torre de 8 
amb folre. El 5 d’octubre acon-

segueixen la sete-
na posició en el 
XXII Concurs 
de Castells 
de Tarragona 
descarregant 
en la matei-
xa actuació el 

4d8, el 2d8f, el 
3d8 i carregant 

el pilar de 6. El 9 
de novembre, a Ma-

taró, van carregar el seu primer 
pilar de 7 amb folre, juntament 
amb el 3d8, el 2d8f i el 3d8 
descarregats, fent la seva millor 
actuació de la història.
El 2010, en la diada de Tots 
Sants a Vilafranca del Penedès 
la Colla, va intentar el seu pri-
mer 3d9 amb folre. El 2012 la 
Colla consolida la tripleta de 
vuit (3d8, 4d8 i 2d8f) i el 6 de 
novembre a Mataró intenta no-
vament el 3d9 amb folre sense 
èxit. Tot i això, aquest encara és 
un repte de futur per a la Colla.

Precedents
Tot i que la ciutat de Lleida no 
ha tingut cap colla castellera 
pròpia d’ençà el 1995, el fet 
casteller presenta els seus an-
tecedents des del segle XVIII. 
El 1762, en la cerimònia de col-
locació de la primera pedra de 
la nova Catedral, una agrupació 
de Vall de Valencians (la tradició 
antecessora dels castells) oferia 
les seves danses i construccions 
humanes. Més endavant es va 
formar a la ciutat un grup dan-
saire que executaria el ball de la 
torre, possiblement precedent 
de la Moixiganga lleidatana, la 
primera del Principat de Cata-
lunya. El 1802 ja apareix docu-
mentada una construcció de sis 

El 3d9 encara 
és un repte de 
futur per als 
Castellers de 

Lleida

pisos de la Moixiganga de Llei-
da en motiu de la visita del rei 
Carles IV. El 1828 la Moixiganga 
va actuar davant Ferran VII i tot 

el seu seguici en la visita que el 
monarca va fer a la ciutat, i en la 
visita d’Isabel II el 1860.
Al llarg del segle XX la tradició 

va arribar a les comarques llei-
datanes. Hi ha constància d’un 
grup de ball de valencians a 
Arbeca (Garrigues) que va ac-
tuar fins al 1910. A més, n’hi ha 
testimonis fotogràfics els anys 
1925 i 1926. A Ivars d’Urgell 
(Pla d’Urgell) les construccions 
humanes arriben de la mà dels 
falcons, els quals van actuar des 
del 1943 fins al 1958.

Els Castellers de Lleida, avui
A dia d’avui, els Castellers de 
Lleida és una Colla de la gam-
ma de 8. La Colla de la capital 
del Segrià assaja tres dies a 
la setmana i mou entre 150 i 
250 persones fent castells de 
la gamma alta de 7 i bàsics de 
8. En els darrers anys han man-
tingut com a castells màxims 
el 4d8, el 3d8 i el 2d8f. A més 
de mantenir aquests castells, 
la Colla ha dedicat un esforç 
suplementari a formar nous 
castellers capaços d’ocupar po-
sicions principals per tal de ga-
rantir un rodatge i un cert relleu 
en aquestes construccions de 
màxima exigència. El 2015 Cas-
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Els Castellers 
preparen els 

primers
castells de 8 de 
la temporada

Imatges de la diada castellera per part dels 
Castellers de Lleida que va tenir lloc a la placa 
Sant Joan de la capital del Segrià en el marc de 
la Festa Major de Lleida.
Fotos: Javi Enjuanes

El 2deVi amb 
folre és la 

nova iniciativa 
solidària de la 

Collatellers de Lleida celebra el seu 
vintè aniversari, i el seu Cap de 
Colla actual, Daniel Rovira, es 
planteja com a objectius prin·
cipals assolir de forma solvent 
i habitual la tripleta de 8 per 
poder plantejar objectius més 
ambiciosos, assajant construc·
cions més complexes encara 
mai assolides per la Colla.
 
Vi solidari
Amb els seus vint anys, els Cas·
tellers de Lleida mostren la seva 
cara més solidària al voltant de 

la taula i la gastronomia amb el 
seu recent projecte, el 2deVi 
amb folre, un nou vi solidari DO 
Costers del Segre amb la col·
laboració del celler Cercavins 
de Verdú. Aquest nova iniciati·
va servirà per recaptar fons per 
a un projecte benèfic encara a 
determinar. 
En la pàgina web www.caste·
llerssolidari.cat es pot consultar 
tota la informació completa, 
des de les bases del concurs, al 
qual es poden presentar totes 
les organitzacions sense ànim 

de lucre de Lleida, fins els punts 
de venda on es distribueix, tant 
restaurants com botigues. 

És Festa Major
Els Castellers de Lleida han cre·
at la seva pròpia Festa 
Major per celebrar 
el vintè aniver·
sari. Obren 
les portes del 
seu local a la 
ciutat amb 
actes que co·
breixen l’es·
fera cultural, 
festiva, infantil i 
castellera durant 
quatre dies. La par·
ticipació en totes 
les activitats és 
gratuïta. Ahir 
es va projectar 
el documen·
tal Nosaltres, 
els Xiquets de 
Valls. El repor·
tatge ha estat 
produït a Valls i 
explica la manera 

de fer i d’entendre el món cas·
teller a través de la seva essèn·
cia, la dels Xiquets de Valls. En 
la pel·lícula, protagonistes de la 
història dels castells a Valls par·
len de com es viu el sentiment, 

la tradició i la rivalitat 
a la ciutat bressol 

del fet casteller. 
El divendres 
a les 19 h el 
grup que in·
tegra l’Escola 
de Castells 
oferirà a tot·

hom que hi 
acudeixi un ta·

ller per introduir 
la ciutadania en el 

vessant tècnic del 
món casteller. 

Ensenyaran a 
identificar els 
castells, a en·
faixar·se i la 
tècnica més 
bàsica. Esde·

vindran cas·
tellers per uns 

instants. Dissabte 

a les 18 h gaudiran d’una actu·
ació castellera amb dues grans 
colles: els Castellers de Sants i 
els Xiquets de Tarragona. A la 
nit, una nova edició de la Farra 
Bordeus, amb els grups La Mo·
rena, les Absentes i Rumba sin 
Rumbo. Diumenge a les 12 h. hi 
haurà una animació infantil per 
als més petits, al mateix temps 
que els pares podran gaudir 
d’un vermut. Amb aquesta Fes·
ta Major, els Castellers de Llei·
da volen celebrar i representar 
el que suposa l’entitat per a la 
ciutadania: cultura, germanor, 
família, celebració, solidaritat, 
esforç i superació.
Els de la camisa burdeus estan 
preparant els primers castells 
de 8 de la temporada. Als assa·
jos, tal com ens explica el Cap 
de Colla, Dani Rovira, ja han 
passat acotxador al 3d8 i al 4d7 
net.
Lleidatans i lleidatanes, esteu 
preparats per fer·vos vostre el 
repte casteller?
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La mare de la nena assassinada a Tàrrega 
per la seva exparella afronta l’última 
batalla, l’apel·lació de la condemna de 
l’acusat, i denuncia les “injustícies comeses 
per part de l’Ajuntament”

#Sempre
AmbTuAlba
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“Si fos per mi no el deixaria 
sortir mai de la presó. Va tan-
car la meva filla en un forat 
del qual no podrà sortir mai 
i ara es mereix estar tancat 
també”. No hi ha paraules 
per descriure el que sent una 
mare a qui li han destruït la 
vida i li han pres el que més 
estimava, la seva filla. L’Alba 
Martí, amb 14 anys, va ser as-
sassinada per la seva expare-
lla de 18 el passat 7 d’octubre 
de 2013 a Tàrrega. Els pèrits 
van declarar en una de les 
jornades del judici que es va 
celebrar a l’Audiència de Llei-
da durant el mes de març que 
la víctima va rebre fins a 34 
ganivetades amb un ganivet 
de pesca submarina d’11,5 
centímetres i diversos cops. 
Després de ser condemnat a 
25 anys per un cas d’assas-
sinat amb traïdoria i acarnis-
sament i amb l’agreujant de 
parentesc, ara la defensa de 
Míchel de los Ángeles ha de-
cidit recórrer la condemna al 
Tribunal Superior de Justícia 

Míchel de los 
Ángeles va ser 

condemnat 
a 25 anys de 

presó

La mare 
demana 

ajuda per fer 
front a les 
despeses

Imatge de l’Alba Martí, de la seva 
mare, la Maite Egea, i de l’acusat 

d’assassinat, Míchel de los Ángeles, 
durant el judici.

Fotos: Maite Egea, Dani Martínez i 
Ares Valdés

de Catalunya (TSJC).
“Si li redueixen la pena, ja no 
volem fer res més. No puc te-
nir la dona sofrint cinc anys 
més. Tenim un nen a punt de 
complir els 14 anys i el que 
està veient a casa no està 
bé”, lamenta la parella de la 
mare de la nena, Toni Garro-
fé. La sentència va prohibir al 
noi comunicar-se o acostar-se 
menys de 200 metres als pa-
res i als germans de la víctima 
durant trenta anys i establia 
que indemnitzés els pares  de 
la nena amb 120.000 euros 
per a cadascun i amb 60.000 
euros per cadascun dels dos 
germans. La defensa del jove 
ha decidit apel·lar la sentèn-
cia, acció que suposa el pa-
ralitzament de la condemna. 
“Això ens suposa una despe-
sa de 30.000 euros, perquè 
l’advocada s’haurà de traslla-
dar a Barcelona”, lamenta el 
Toni. La família denúncia que 
no rep cap ajuda i, per tant, 
afrontar aquest gran cop els 
suposa una gran dificultat, 
tant moral com econòmica. 
“A ell no li suposa res, ja que 
té un advocat d’ofici, però a 
nosaltres se’ns va denegar en 
el seu moment perquè tant el 
pare de l’Alba com jo treba-

llàvem i vam 
haver de 
busca r-ne 
un, però 
que tre-
ballés en 
el seu mo-
ment no sig-
nifica que ho 
faci ara”, de-
clara la mare de 
la nena, Maite Egea, 
a qui li van diagnosticar una 

depressió greu i 
li han concedit 
la invalidesa. 
A la família 
Martí li han 
destrossat la 
vida i ara la 

mare només 
demana que la 

família del noi 
accepti el que va 

fer el seu fill i la pena 
imposada, “perquè ells tenen 

la  sort de tenir-lo, cosa que 
jo no puc dir”, narra entre llà-
grimes la Maite. Si el Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya li donés la raó al jove 
acusat, la Maite i el Toni po-
drien recórrer de nou el cas al 
Tribunal Suprem de Madrid, 
“però ja és allargar-ho massa, 
sobretot per la salut d’ella”, 
comenta el Toni referint-se a 
la seva parella mentre li agafa 
la mà. 

“M’han 
diagnosticat 

una depressió 
greu i tinc la 
invalidesa”
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“L’Ajuntament de Tàrrega 
m’ha denegat tota l’ajuda”
Després d’un any i vuit me-
sos, la Maite i el Toni han de-
cidit parlar i trencar el silenci.  
Ambdós denuncien la mala 
gestió de l’Ajuntament de 
Tàrrega per no haver-los do-
nat l’ajuda que reclamaven. 
“Fa més d’un any vaig anar a 
demanar ajuda a l’alcaldessa 
de Tàrrega i me la va denegar. 
Primer no va voler fer-li un ho-
menatge a la meva filla per re-
captar fons perquè deia que 
no estàvem empadronats a 
Tàrrega i el vam haver de ce-
lebrar a Balaguer, i quan me-
sos més tard vaig anar a de-
manar-li ajuda econòmica per 
poder fer front a l’advocada, 
ni es va dignar a respondre’m, 
em van dir que em trucarien i 
encara espero resposta, quan 
encara tenim un pis a Tàrrega 
que paguem i la nena està 
enterrada allà”, denúncia la 

Maite Egea. Lamenta també 
que les assistents socials del 
consistori estiguin ajudant la 
família de l’assassí de la seva 
filla, “i quan jo vaig voler em-
portar-me el meu fill petit a 
viure a Balaguer, vaig haver 
de batallar durant dos mesos 
i mig perquè van insinuar que 
la meva filla havia mort per-
què estava amb mi”. La Mai-
te es va separar del pare dels 
seus fills uns mesos abans 
que la seva filla fos assassina-
da. Actualment, l’exmarit viu 
a Tàrrega amb el fill gran de 
la família, mentre que la Mai-
te viu a Balaguer amb el seu 
altre fill petit i la seva parella.
Consideren que els tres mi-
nuts de silenci que va con-
vocar l’alcaldessa de Tàrrega 
en el moment dels fets va ser 
per fer “promoció”, però que 
passada la tragèdia, “ja no es 
va tornar a pronunciar”. En 
un principi, l’Ajuntament de 

“Si se li 
redueix la 

condemna, ja 
no farem res 

més”

“Sé que les 
assistentes 

socials estan 
ajudant la

família d’ell”

Tàrrega va anunciar que es 
presentaria com acusació par-
ticular, però “de la nit al dia va 
dir que no”. A banda, la mare 
de l’Alba denúncia que s’ha 
fet ús del nom i del cas de la 
seva filla per posar nom a una 
campanya contra la violència 
masclista sense el seu consen-
timent. “O volen la nena per a 
tot o per a res”, denuncia. La 
Maite explica que el consisto-
ri va crear aquesta campanya 
sense demanar-los permís. 
“Quan vaig amenaçar que els 
denunciaria em van prome-
tre que mai més utilitzarien 
el nom de la nena”, narra el 
Toni.

Sense poder entrar al pis
Aviat es compliran dos anys 
de la tragèdia, la qual  podria 
ser la víctima de violència de 
gènere més jove de l’Estat, i a 
pesar de tot, la família inten-
ta tirar endavant. “Estic amb 

de les vuit de la tarda i es va 
posar el pijama. Va veure que 
la porta de casa estava ober-
ta, però no li va donar impor-
tància, ja que el seu fill petit 
la hi deixava sovint. Va anar 
a recollir la taula del migdia 
sense adonar-se que el cos 
de la seva filla ja romania sen-
se vida. En aquell moment, la 
mare de l’acusat la va trucar 
per telèfon i li va dir que el 
seu fill li havia fet alguna cosa 
a la nena. Quan es disposava 
a sortir, els Mossos d’Esqua-
dra trucaven a la porta. Actu-
alment, el pis està en venda, 
ja que ni ells ni cap dels seus 
fills hi vol viure. 
Míchel de los Ángeles, que 
va confessar que volia matar 
la noia i que la va apunyalar 
fins que va pensar que esta-
va morta, es va entregar als 
Mossos d’Esquadra després 
d’assegurar que havia matat 
la seva exparella. Els pares 
continuen sense entendre 
què va passar, però assegu-
ren que el jove no va patir 
cap brot psicòtic. Els metges 
forenses van assegurar durant 
el judici que l’acusat no tenia 
ni té cap malaltia mental greu 
que li impedís saber què feia 

i que, per tant, distingia 
perfectament el bé 

del mal.
Els pares de l’Al-

ba, que tenien 
bona relació 
amb l’assas-
sí, asseguren 
que no era 
una persona 

agressiva però 
que es va tornar 

“possessiu” quan 
l’Alba el va deixar 

definitivament. “Una set-
mana abans la va començar a 
assetjar. El diumenge ella li va 
dir que no volia saber res més 
d’ell a través d’un missatge 
de Facebook. L’endemà la va 
matar”. L’Alba estaria ara aca-
bant els exàmens de finals de 
curs i planejant les vacances 
d’estiu.

psiquiatres, psicòlegs i medi-
cada. Aixeco el fill 
petit cada dia, 
em prenc la 
medicació i 
molts dies 
em que-
do ador-
m i d a 
al sofà, 
s e n s e 
sortir de 
casa”, nar-
ra la mare. 
Segons el seu 
psicòleg, fins que 
no passés el judici la Maite no 
començaria el procés de dol. 
Tampoc ha pogut tornar a en-
trar al pis on va ser assassina-
da la seva filla. “D’ençà que 
vaig sortir el dilluns amb els 
Mossos d’Esquadra no he tor-
nat a entrar”, confessa la Mai-
te. Durant el judici, la mare de 
l’Alba va narrar que com cada 
dia, va arribar a casa al voltant 
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Doctora en psicologia, formadora, ‘coach’ i 
professora en psicologia ajuda empreses 
i persones a superar pors existents

 ÒSCAR
BUETAS
 LOCALITZACIÓ

www.7accents.cat

ÒSCAR BUETAS
Què és la por i com aquesta 
pot afecta de manera nega-
tiva al món empresarial?

NÚRIA BENEDITO
La por és allò que succeeix en 
la nostra ment, no té perquè 
ser real, i sempre passa en el 
futur. És a dir, en altres pa-
raules, la persona s’anticipa a 
què passarà quan s’enfronti a 
aquella situació que realment 
li fa por. Cal dir que el món 
empresarial no discerneix del 
personal. Concretament, s’ha 
d’esmentar que les pors del 
món empresarial són les prò-
pies del sector en el qual la 
persona treballa o la posició 
en la qual aquesta es trobi. 
A més, s’ha de tenir present 
que l’empresa és un sistema 
format per persones i pot sos-
tenir tantes pors com perso-
nes hi hagi. Centrant-nos en 
els directius o en els gerents, 
aquests tenen una responsa-
bilitat molt gran i han d’afron-
tar les pors per poder créixer 
i no condicionar els treballa-
dors que tenen en plantilla.

Ò. B.
És evident que les pors que 
pot tenir una persona impe-
deixen que aquesta creixi o, 
el que pot ser més greu, que 
ho faci l’empresa. Llavors, 
com se superen?

N. B.
Hem de partir de la base que 
la por et paralitza. Per aques-
ta raó, davant d’una situació 
que veiem com amenaçant, 
apareixen sensacions  fisio-
lògiques, com per exemple 
poden ser, tenir la boca seca, 
que hi hagi tensió muscular, 
que es produeixi estrès, et-
cètera. Per tal de superar la 
por, el primer pas que hem de 

fer és identificar-les i concre-
tar-les el màxim possible, ana-
litzar-les per saber a què ens 
estem afrontant. Com més 
clara estigui la por que tinc, 
més fàcilment la podré re-
vertir. El segon és adonar-nos 
que aquesta por forma part 
de nosaltres per tal de gua-
nyar confiança. Hem de con-
vertir les pors, els dubtes i les 
indecisions en poder i acció 
personal per afrontar les situ-
acions des de la confiança, la 
serenitat i la pau. Finalment, 
en el tercer punt hem d’en-
tendre que no tot estarà sota 
el nostre control i, per tant, 
sempre hi haurà situacions 
d’incertesa, així que com més 
confiança tinguem, millor sa-
brem gestionar la por.

Ò. B.
És un camí que s’ha de se-
guir sense saltar cap pas...

N. B.
Efectivament, s’ha de fer 
d’una manera clara. De la ma-
teixa manera que seguiríem 
una recepta per fer un pas-
tís, per afrontar les pors en el 
món empresarial no podem 
suposar que posant la guar-
nició per sobre se superarà. 
No ens podem saltar cap pas 
i hem de saber quina és la por 
que tenim a través dels pro-
cessos existents, com 
afrontar-la mitjançant 
unes accions con-
cretes. De fet, hi 
ha exercicis per 
tal que aquestes 
pors i emocions 
se superin amb 
garanties. 

Ò. B.
És fàcil superar 
les pors o depèn de 
cada persona?

N. B.
Nosaltres superem les 
pors, així com els can-
vis en la vida, sobre-
tot quan el fet de no 
superar-les és més 
incòmode que con-
viure amb elles. Hi ha 
una part de nosaltres 
que té molta por a la 

incertesa, 
a què 

p a s -

La crisi ha 
repercutit 

en l’augment 
de les pors

La por està en 
la nostra ment, 

no té perquè 
ser real

En una situació 
límit, algú ha 

d’acompanyar 
la persona

Núria
Benedito:

“Superem la 
por quan ens 
és incòmoda”

7x7
d’interès
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Identificar la por, 
adonar-nos que forma 
part de nosaltres i 
entendre que no tot pot 
estar sota el nostre 
control és bàsic per 
superar qualsevol por

sarà, que és la que ens aferra 
i ens intenta protegir. Dir que 
una de les funcions de la nos-
tra ment és protegir-nos i, per 
tant, rebutjar tot allò que és 
diferent, desconegut i que ens 
pot desequilibrar. Això provo-
ca que quan nosaltres volem 
créixer i canviar, encara que 
sigui a millor, ens trobem que 
hi ha un part de nosaltres que 
no vol fer-ho. Però, per sort, 
és fàcil i ràpid quan la perso-
na en qüestió s’adona i arriba 
a aquell punt en el qual veu 
que si segueix en aquell punt 
és més incòmode que canvi-
ar. En definitiva, aquell és el 
moment perfecte per superar 
qualsevol por existent que tin-
guem per davant.

Ò. B.
La crisi també ha fet que la 
gent tingui més por i la vis-
qui d’una altra manera dife-
rent...

N. B.
Aquesta època ha estat de 
molts canvis i això ha provo-
cat que ens haguem d’adap-
tar en nombroses ocasions i 
tolerar uns nivells d’incertesa 
molt elevats. Paral·lelament, 
ha repercutit en l’augment de 
les nostres pors i de la sensa-
ció de falta de saber que és el 
que passarà. Per tant, aquesta 
crisi ha provocat i conduit a 
que tinguem més pors.

Ò. B.
Parles d’afrontar les situaci-
ons difícils amb força, però 
en el món empresarial com 
s’aconsegueix això quan es 
viuen moments delicats?

N. B.
És cert que si hi ha una situ-
ació límit en la qual la perso-
na ja no sap què fer i es troba 
molt desesperada i desborda-
da, el millor és que busqui a 
algú que l’acompanyi en tot 
aquest procés de superació 
de les pors. Sent més con-
crets, en una situació d’incer-
tesa molt elevada, si el gerent 
o la persona responsable ho 
està passant molt malament i 
amb angoixa, el més adequat 
és buscar una persona que 
pugui estar al seu costat du-
rant aquest procés per tal de 
sostenir la situació de la mi-
llor manera possible, pensar 
quines són les millors opcions 
reals i, a més, prendre les de-
cisions amb ella.

Ò. B.
En el teu currículum veiem 
que tu ets doctora en psico-
logia. Segons la teva experi-
ència, quina importància té 
la psicologia en el món em-
presarial que ens envolta?

Núria Benedito, 
durant la seva visi-
ta a la Cambra de 
Comerç de Lleida, 
on va estar pre-
sent en un dels 
Esmorzars 
Cambra. 
Fotos: Dani 
Martínez



El ‘coach’ 
marca uns 

objectiu que 
sol no faries

Si l’emoció 
puja, la 

intel·ligència 
baixa
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N. B.
Per començar, s’ha de tenir 
clar que els psicòlegs som 
experts en persones. Partint 
d’aquesta base, en totes les 
empreses hi treballen perso-
nes i, per tant, els psicòlegs 
podem aportar el nostre co-
neixement i suport per deci-
dir i sostenir qualsevol conflic-
te que no pugui ser gestionat 
des de la mateixa empresa. 

Ò. B.
A més, també ets coach. 
Quina funció té aquesta fi-
gura que tant de moda s’ha 
posat en els darrers anys?

N. B.
En els últims cinc anys s’ha 
parlat molt del coaching. La 
traducció literal de l’anglès, 
el seu significat és el d’’en-
trenador’, una persona que 
et permet treure el millor de 
tu mateix en una determina-
da situació. Aquesta persona 
t’acompanyarà, et reptarà i 
et demanarà més del que tu 
podries fer pel teu compte. A 
més, també t’ajudarà a marcar 
una sèrie d’objectius d’una 
manera més clara i atrevida 
del que faries si no estigués 
al teu costat. D’altra banda, 
el coaching ajuda en la ter-
cera part de com afrontar les 
pors, és a dir, quan tu ja saps 
on tens la por realment i has 
aconseguit rebaixar-la amb 
tècniques properes a la psi-
cologia, és fonamental com-
binar-ho amb el coaching, 
veient quines són les millors 
decisions i objectius, el que 
vols i mesurar els resultats.

Ò. B.
Llavors, un bon coach ha de 
ser psicòleg...

N. B.
No necessàriament. En el cas 
de les pors, la formació en 
coaching no podria soste-
nir la situació d’una persona 
que tingui una fòbia o una 
por molt agosarada. Però 
si es complementa, a més, 
amb tècniques de psicolo-
gia, sí que pot sostenir 
aquesta situació.

Ò. B.
Quins són els 
límits que 
pot tenir un 
empresari i 
com es po-
den treba-
llar?

N. B.
Quan estem en 
una situació que no 

és la ideal s’ha de tenir clar 
que si l’emoció puja, la intel-
ligència baixa. Si estem da-
vant d’una persona que està 
dirigint una empresa i ha de 
prendre moltes decisions, i 
l’emoció o l’angoixa és molt 
alta, prendrà decisions molt 
tenyides d’aquesta emoció. 
Una bona estratègia és primer 
evocar totes aquestes emoci-
ons per tal que no siguin tan 
aclaparadores per la persona 
i les pugui sostenir millor, es 
pugui desenguixar, treure tot 
i anar mesurant per tal que 
quan l’emoció estigui estable 
es trobi amb el cap clar per 

prendre decisions.

Ò. B.
Com es fa per no tornar en-
darrere i la por no torni a 
sorgir en l’empresari?

N. B.
Una vegada t’has enfrontat a 
una por concreta i l’has ges-
tionat, aquesta no tornarà a 
aparèixer. Però és cert que 
quan dirigeixes una empresa, 
mentre segueixes creixent, la 
por com a tal mai desaparei-
xerà. Això és fruit que en pots 
haver resolt una, però n’apa-
reixeran d’altres per resoldre. 

Els psicòlegs 
podem aportar 

el suport per 
decidir
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Com més èxit 
acumulem, 
més bé ens 
trobarem

La bona no-
tícia és que 
com més èxit 
acumulem i més ve-
gades ens hem enfrontat a 
situacions a les quals temíem 
i ens hem afrontat amb èxit, 

més aviat ens 
trobem a l’hora 

d’assumir nous rep-
tes perquè ja tenim expe-

riència que dóna més confi-
ança. 

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

Carrer de l’Anselm Clavé, 2 - 25007 Lleida  ·  973 23 61 61  ·  www.cambralleida.org
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Després dels nervis, 
bones vibracions amb 
els exàmens de la 
selectivitat
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 ARES
VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Un total de 1.833 estudiants 
van finalitzar ahir les Proves 
d’Accés a la Universitat (PAU) 
a les comarques de Lleida, 69 
més que l’any passat (1.764), 
després de tres dies intensos, 
que han comportat més estat 
de nervis que una altra cosa. 
“Hem trobat els exàmens més 
fàcils que difícils”, comentava 
la Marta Niubó. Després de 
dues setmanes practicant els 
continguts de tot un any als 
instituts, els estudiants s’han 
enfrontat a una desena de 
proves, en les quals no és tan 
important aprovar com treu-
re bona nota. “Penso que si 
al batxillerat has estudiat, a 
la selectivitat aproves perquè 
només cal repassar i és molt 
més fàcil”, explica la Maia, 
que ja pensa en el doble Grau 
de Fisioteràpia i INFEC que 
cursarà a partir de setembre.  
Els estudiants s’han presentat 
de dimarts a dijous a les 08.30 
hores davant els diferents tri-
bunals per comprovar la seva 
documentació i han iniciat a 
les 09.00 hores en punt els 
pertinents exàmens. El primer 
de tots va ser el de Llengua 
Castellana i Literatura, on la 
figura literària de la catàfora 
es va convertir en l’estrella de 
la jornada. “Crec que no n’hi 
havia per tant, va ser més difí-
cil l’examen de català i no se li 
ha donat tant ressò”, comen-
ten la Marta i la Berta, mentre 
ultimen el penúltim examen 

Un total de 1.833 estudiants de 
Lleida s’han enfrontat aquesta 
setmana a les proves PAU, que 
han estat protagonitzades per 
la definició de ‘catàfora’, que va 
ser consultada en un dia fins a 
5.000 vegades a Viquipèdia
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Com creus 
que t’ha 
anat la 
selecti-
vitat? Te 
l’esperaves 
així?

Sandra
La prova més difícil 
ha estat la de Cièn-
cies de la Terra, hi 
havia un error i hi 
havia preguntes que 
no sortien al temari.

Pere
Crec que m’ha anat 
bastant bé. Feia 
setmanes que em 
preparava, així que 
espero que hi hagi 
recompensa.

Eva
Crec que l’examen 
de Castellà m’ha 
anat bastant bé, en-
cara que no he sabut 
respondre que era 
‘catàfora’. 

Minuts abans de començar la prova de Llen-
gua Castellana i Literatura el dimarts 9 de 
juny a la Facultat de Cappont. 
Foto: Ares Valdés

del dijous a les portes de la 
universitat. La paraula catàfo-
ra va passar de no haver estat 
consultada pràcticament mai 
a ser vista més de 5.000 ve-
gades el dimarts 9 de juny a 
Viquipèdia. La xifra a primera 
hora de dimecres a la tarda 
era de 5.279 vegades. Per a 
tots aquells que encara no ha-
gin fet la recerca, una catàfo-
ra és una figura literària que 
s’utilitza per anticipar part del 
discurs que encara no s’ha 
enunciat o esmentat, com per 
exemple “a qui jo vaig veure 
primer va ser el Lluís”. Amb 
aquest tipus de preguntes, 
“els professors volen donar-li 
una mica de valor a la selec-
tivitat, perquè no siguin con-
siderades proves sense con-
tingut”, comenta el professor 
de Literatura Castellana i cor-
rector de les proves PAU de 
Lleida, Eduardo López.
A banda de la catàfora en la 
prova de Llengua Castellana, 
els alumnes es van haver d’en-
frontar a fragments del llibre 
La lámpara de Aladino de 

Luis Sepúlveda i El banquero 
de los pobres de Muhammad 
Yunus. En l’examen de Cata-
là, els textos opcionals van 
ser un fragment de la novel·la 
El violí d’Auschwitz, de Ma-
ria Àngels Anglada, i l’article 
“Novel·les de ciència. La ci-
ència i la tecnologia 
en la literatura”, 
de Miquel Bar-
celó, publicat 
a la revista 
M è t o d e . 
La resta de 
proves van 
ser Anàli-
si Musical, 
E c o n o m i a 
de l’Empresa, 
Química, Dibuix 
Tècnic i Literatura 
Castellana. “L’examen 
d’Economia era molt més di-
fícil que el de la resta d’anys”, 
creu  el Jordi Giné.
La selectivitat continuava di-
mecres amb un dels dies més 
temuts, ja que incloïa les pro-
ves d’Història i Història de la 
Filosofia, que són dues ma-

tèries de temari molt dens, 
com també l’idioma estran-
ger i diverses assignatures 
d’especialitat, com Ciències 
de la Terra i el Medi Ambient, 
Matemàtiques aplicades a 
les Ciències Socials i Història 
de l’Art. Tot i així, segons les 

impressions d’alguns 
dels alumnes de 

Lleida, les pro-
ves no eren 
tan difícils, 
ja que es 
van trobar 
amb clàs-
sics de la 
història, en 

concret amb 
Plató i Nietz-

sche. En canvi, 
sí que van trobar 

complicada la prova de 
Ciències de la Terra i el Medi 
Ambient, “ja que hi havia pre-
guntes que no constaven en 
el temari i a més hi havia un 
error en un dels exercicis”, 
comenten la Sandra i la Maia.  

En canvi, Matemàtiques apli-
cades a les Ciències Socials 
i Història de l’Art, han estat 
“dues proves molt fàcils”, 
consideren la Marta i la Berta.
Amb menys nervis, els 32.000 
estudiants catalans, mil més 
que l’any passat, afrontaven 
l’última jornada de les PAU 
amb les proves de Física, Geo-
grafia, Dibuix Artístic, Llatí (la 
ciutat romana de Lleida n’ha 
estat una de les protagonis-
tes), Matemàtiques, Biologia, 
Cultura Audiovisual, Grec, 
Literatura Catalana i Tecnolo-
gia Industrial. “Per l’examen 
de Matemàtiques he estudiat 
molt”, comenta un dels alum-
nes, que justament acabava 
de sortir d’aquesta prova. 
Després d’haver finalitzat l’úl-
tima jornada, la sensació del 
professorat present als cam-
pus universitaris és bastant 
positiva. “Es veia que havien 
estudiat”, comenta el profes-
sor López. En aquest sentit, 
creu que l’examen de Filoso-

32.000 
estudiants 
han fet la 

selectivitat a 
tot Catalunya
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Maia
Penso que si al bat-
xillerat has anat es-
tudiant, la selectivi-
tat no és per a tant, 
només cal anar re-
passant. 

Marta i Berta
Era més difícil l’exa-
men de Català que 
la catàfora i no se 
n’ha parlat. Les ma-
tes del social han es-
tat molt fàcils.

Albert
La part comuna l’he 
trobat més fàcil, més 
o menys ja m’espe-
rava que serien així. 
Havia estudiat força, 
així que crec que bé.

Oana
Crec que hi havia 
bastant diferència 
entre les dues op-
cions, però m’es-
perava que fos més 
difícil.

Eufòria a l’hora 
de sortir dels exà-
mens de selecti-
vitat. 
Foto: Ares Valdés

fia tenia la seva dificultat amb 
un text de Nietzsche, però 
que aquest es compensava 
amb la figura de Plató. “Hi ha 
algun element més compli-
cat, però en general les pro-
ves són bastant assequibles si 
s’ha treballat durant el curs”, 
explica López, qui assegura 
que el nivell de la prova de 
comprensió oral de l’examen 
d’Anglès era molt inferior a la 
que es realitza a l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes.
Els exàmens han acabat, però 
ara toca corregir milers de 
proves. “Tinc sobre la tau-
la 204 exàmens”, assegura 
López.

Notes per Internet
Per primera vegada, els estu-
diants podran descarregar-se 
totes les notes per Internet, 
agilitzant així el procés, ja que 
no hauran d’anar ni al cen-
tre ni a l’Oficina de les PAU 
a recollir les paperetes. “Per 
alguns representa comoditat, 
però hi ha algun col·lectiu de 
professors que m’ha fet arri-
bar el seu rebuig, ja que supo-
sa tallar bruscament la relació 
entre l’alumnat i el professo-
rat”, ha explicat el coordina-
dor de les PAU a Lleida, Joan 
Cecília. Totes elles disposaran 
de la signatura digital de la 
coordinadora general de les 
PAU a Catalunya. En aquest 
sentit, el professorat anima 
als alumnes que continuïn 
anant al centre per comentar 
els resultats amb els docents, 
“perquè es deixin aconsellar 
i vagin a visitar els seus pro-
fessors pel que convingui”, 
ha afegit. Els alumnes podran 
saber el resultat de les proves 
el divendres 26 de juny i po-
dran reclamar, si els és neces-

sari, del 26 al 29 de juny. Els 
alumnes que no hagin pogut 
fer les PAU al juny tindran 
l’oportunitat de fer-la del 2 al 
4 de setembre. La matrícula 
es farà per Internet del 20 al 
22 de juliol.
D’altra banda, a Lleida des-
taca l’augment d’alumnes 
matriculats en la prova de 
biologia, que passa enguany 
de la quarantena d’estudiants 
el 2014 al centenar. Cecília 
ha atribuït aquest augment 
a la gran oferta de cicles for-
matius de grau superior que 
existeixen a la ciutat: “Creiem 
que els professors d’aquests 
cicles han estimulat els seus 
alumnes a fer les proves per 
dedicar-se al món sanitari”. 
Aquest increment ha compor-
tat una sèrie de mesures com 
buscar un corrector més. En 
total, el personal a la demar-
cació de Lleida s’ha compost 
de vuit tribunals, set a la ca-
pital del Segrià i un a la Seu 
d’Urgell, amb un total 
de 81 vigilants-cor-
rectors. En con-
cret, 433 estu-
diants s’han 
examinat al 
campus de 
C a p p o n t , 
676 a l’ET-
SEA, on hi 
havia el tri-
bunal per als 
Cicles Formatius 
de Grau Superior, 
226 al Rectorat, 185 a 
la Facultat de Medicina, 170 a 
l’Arnau de Vilanova i 140 més  
a la Seu d’Urgell.

La selectivitat a Catalunya, 
una de les més cares d’Es-
panya
Per fer tot aquest conjunt de 

proves, els es-
tudiants de 

batxi l lerat 
de Cata-
lunya han 
hagut de 
pagar 126 
euros, sent 

aquest im-
port un dels 

més cars d’Es-
panya si es com-

para amb la resta de 
comunitats. 
L’import és el resultat de su-
mar les taxes de matrícula 
(34,35 euros), el preu de la 
prova general (57,20 euros 
més) i el de la fase coneguda 
com a específica, a la qual es 
presenten els estudiants que 

aspiren a obtenir notes més 
altes (11,50 euros més per 
cada assignatura, fins a un 
màxim de tres). A la resta de 
comunitats, els alumnes han 
hagut de pagar una mitjana 
de 100 euros, mentre que a 
Galícia, el País Basc, el País 
Valencià i Cantàbria la inscrip-
ció a la selectivitat els surt als 
estudiants per uns 75 euros. 
Sembla que aquests seran els 
imports que es continuaran 
pagant durant els pròxims 
dos anys, termini que el Mi-
nisteri d’Educació ha imposat 
perquè la selectivitat sigui 
substituïda per una nova re-
vàlida de batxillerat. 

Augmenta el 
nombre de 
lleidatans a 
la prova de 

biologia

Carreres més 
demanades del 

2014

1_Medicina

2_ADE

3_ Psicologia

4_ Infermeria

5_ Dret

6_ Fisioteràpia

7_ Enginyeria informàtica

8_ Enginyeria tecnologies industrials

9_ Publicitat i RR.PP.

10_ Educació Primària

Nota per accedir

12

7,8

7,6

7,6

5,1

9,2

5

6,8

8,7

5
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L’estètica al 
servei dels 

cotxes
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L’estètica no només està al 
costat de les persones i de 
la roba, sinó que també està 
present en el món de l’auto-
mobilisme des de fa anys. De 
fet, la paraula tuning (proce-
dent de l’anglès, que significa 
modificació del vehicle tant 
del seu exterior com de l’in-
terior i mecànica), ja és força 
coneguda en la societat. A 
gairebé ningú li sobta veure 
un cotxe modificat, però com 
tot en la vida aquesta afició 
ha sofert una evolució d’en-
çà que va arribar a Espanya 
a principis dels anys noranta, 
fins i tot incloent paraules no-
ves com stance o fitment.
“Ens agrada millorar la gran 
feina que va fer el dissenya-
dor d’aquell cotxe”, argu-
menta Albert Casi, de 31 anys 
però immers en aquest món 
de les personalitzacions dels 
cotxes des dels 14 anys. De 
fet, el seu Volkswagen Golf 
MKI Cabrio manté l’essència 
d’un cotxe que va enamorar 
a una generació sencera, “ja 
que a mi m’agrada que sigui 
discret i que no hi hagi cap 
estridència, és a dir, que qui 
no n’entengui no sàpiga que 
està modificat, tot i tenir molt 
de treball darrere”.
En la mateixa línia es mostra 
el seu company del grup llei-
datà Stance Caragol Xavi Hu-
guet. “Sempre m’han agra-
dat els cotxes i amb 34 anys 
continuo portant viva aquesta 
afició a dins meu”, comenta 
mentre mira el seu Volkswa-
gen Corrado VR6. “En el meu 
cas, tot ho he intentat fer jo 
mateix i veure els resultats fa 
que això enganxi, que sigui 
com una droga”, afegeix.
A l’altre cara de la moneda 
estan els tallers. Joan Caba-
ller, propietari de l’FG Perfor-
mance, comenta que en els 
darrers cinc anys s’estan fent 
“coses interessants i algunes 
d’elles bèsties”. En això ha 
influït molt Internet, que s’ha 
convertit en una finestra des 
de la qual veure el que es 
fa en altres països i, alhora, 
comprar accessoris a dife-
rents punts del planeta. Fins i 
tot, comprovar altres realitats 
ha fet que les anomenades 
preparacions barroques, on 
hi havia modificacions sense 
sentit, passin a un segon ter-
me en benefici d’altres més 

L’estètica al 
servei dels 

cotxes

L’afició per modificar vehicles es manté 
vigent en el temps i ha evolucionat de 
manera considerable en els darrers anys
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Les modificacions del ve-
hicles es poden fer tant a 

l’exterior com a l’interior i el 
motor. 

Fotos: Ò. B.

coherents. I és que, segons 
l’homologador de G&G Engi-
neering, Jesús González, “ens 
estem posant al dia amb la 
resta d’Europa. Estem realit-
zant coses més lògiques i ens 
estan exigint que les legalit-
zem, fent tot amb cap i peus, 
no com feien alguns abans”.
En aquest sentit, González 
exposa que un cotxe té les 
seves línies originals i “ha de 
ser bonic i practicable”, per 
això, les exigències de les 
autoritats competents giren 
entorn de “crear una cultura. 
El que és cert és que no hi ha 
gaire per inventar i s’ha de fer 
tot amb seny”, apunta.
Però, sens dubte, on més es 
veu aquest canvi és en les tro-
bades que es realitzen al llarg 
de tot el territori espanyol. 
Casi apunta que a Espanya 
va haver-hi “una època molt 
dolenta amb el barroc, que 
va sorgir com a conseqüència 
de la cultura d’aquest país, ja 
que llavors prevalia ser osten-
tós, demostrar el que tenies. 
Per sort, hi havia gent a la 
qual això no ens agradava i 
ens hem mantingut fidels al 
nostre estil. També Internet 
ha ajudat en tot”. Per la seva 
banda, Huguet indica que 
“tot ha evolucionat cap a una 
estètica, malgrat que en certa 
manera perden algunes pres-
tacions i comoditats 
dels cotxes de 
sèrie i part de 
la seva fun-
c iona l i ta t . 
Seria ideal 
trobar un 
terme mig. 
El més cu-
riós és que 
tothom vol 
fer un pas cap 
endavant”.

La crisi ha afectat
Estem davant 
d’una afició cara. 
Les peces utilitza-
des no són barates; 
per exemple, unes 
llantes noves es po-
den trobar des dels 600 
euros i superar els 9.000 
euros, tot i que el mercat de 
segona mà s’ha popularitzat 
molt. És evident que els pres-
supostos han baixat de mane-
ra considerable i lluny queden 
aquells temps en els quals hi 
havia persones que dema-
naven préstecs als bancs per 
modificar el seu cotxe.
Els tallers són conscients d’ai-
xò en veure la realitat actual, 
la qual cosa porta a pensar 
que “si ara es tinguessin els 
diners que es tenien abans 
es farien coses encara més 
bones, però l’economia actu-
al ha limitat molt els clients”, 
exposa Caballer. De fet, molts 
tallers s’han hagut d’adaptar 
als nous temps en compro-
var que ara la principal font 
d’ingressos és la reparació i 
el manteniment dels cotxes. 
“Fins a un 90% dels clients 
són propietaris de cotxes de 
sèries, mentre que la resta 
s’ha reduït a un 10%. Abans 
de la crisi hi havia gent que 
podia viure en exclusiva de 
les modificacions dels cotxes, 

però ara ja no, perquè 
la gent jove no té 

tants diners”, 
comenta Ca-

baller, qui 
no s’oblida 
que Inter-
net s’ha 
c o n v e r t i t 
en un com-

petidor més 
pel que fa a 

preus baixos. De 

fet, comenta que en la majo-
ria de casos la gent estalvia i 
fins que no té els diners ne-
cessaris no fa la compra. “La 
gent mira molt, perquè té 
unes prioritats, i s’ho pensa 
tot dues vegades”, indica.
En definitiva, la vida es veu 
d’una manera molt més rea-
lista. “Hi ha unes prioritats i 
unes despeses bàsiques que 
hem de cobrir. Primer has de 
tenir una situació còmoda i 
cobrir totes les necessitats. 

La coherència 
en les 

preparacions 
ha guanyat 

molt terreny
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En la imatge 
superior, 
l’Albert Casi 
està amb el 
seu Volks-
wagen Golf 
MKI Cabrio, 
que conser-
va les línies 
originals.
Fotos: Ò. B.

En el meu cas, fa vuit anys 
que tinc el cotxe i fins ara no 
he aconseguit tenir-lo al meu 
gust, perquè he anat estalvi-
ant a poc a poc”, recorda Al-
bert Casi. De la mateixa ma-
nera s’expressa Xavi Huguet 
en dir que “primer és la famí-
lia i el treball, i després aques-
ta afició de la qual no es pot 
viure”. I tot això sense deixar 
de banda la vida familiar. “La 
veritat és que és difícil de 
compaginar, però com qual-
sevol altra afició que t’omple 
un determinat temps. Si ets 

solter, et pots plante-
jar fer viatges a l’es-

tranger per estar 
presents en con-
centracions que 
són un referent, 
però quan tens 
família t’has 
d’adaptar a les 

circumstàncies”, 
assenyala Casi. 

Comparats amb més 
països

Diuen que les compara-
cions són odioses. Espanya 
sembla que va un pas per 
darrere d’altres països euro-
peus, com Alemanya, Bèlgica 
o Àustria, o fins i tot dels Es-
tats Units pel que fa a modifi-
cacions i homologacions. “Els 
límits els està marcant la Unió 
Europea. Ara mateix estem 

seguint el que ens 
estan marcant 
a través d’un 
decret. Però 
també és 
cert que 
cada país 
té una sèrie 
de normati-
ves específi-
ques”, explica 
González. Per 
ell, aquesta distàn-
cia amb altres països és 
perquè “venim d’una cultura 
diferent. Tot i així, la gent ja 
s’està conscienciant que ha 
de tenir tots els papers regla-
mentaris per poder fer les ho-
mologacions més fàcils”.
Mirant cap enrere, va ser a 
partir del 2011, amb un canvi 
de normativa d’aquells anys, 
quan els tallers van tenir més 
dificultats per poder tenir ho-
mologar les seves creacions, 
sobretot aquelles exagera-
des. “Això ha afectat molt 
el sector i s’ha vist com que 
posaven pals a les rodes per 
tal d’evolucionar”, comenta 
Joan Caballer. Això està ín-
timament relacionat amb les 
ITV. “Hi ha una normativa i 
s’ha d’aplicar i complir-la. 
Cada ITV és un centre i amb 
segons quines coses ja saps 
que no has d’anar, perquè 

no la passaràs, 
de la mateixa 

manera que 
també és 
cert que a 
v e g a d e s 
no s’entén 
perquè hi 
ha coses 

que les tiren 
cap endarre-

re”, comenta 
l ’ homologador, 

que explica que ja s’es-
tan fent cursos sobre reformes 
dirigits a Mossos d’Esquadra i 
altres cossos de seguretat. “Si 
tens un cotxe al qual li dedi-
ques unes hores i uns diners 
i després no el pots treure al 
carrer és que alguna cosa es-
tàs fent malament”. Per això, 
és clau que un homologador 
marqui quin és el bon camí.
Per la seva banda, els propie-
taris són conscients que s’ha 
de complir amb la legalitat 
per tal d’evitar problemes, 
“dient adéu a les extravagàn-
cies”, expressa Albert Casi. 
Així, malgrat les dificultats 
que puguin sorgir i amb les 
que es troben, l’afició es man-
té viva, ja que com diu Xavi 
Huguet, “un cotxe modificat 
és com una joguina de nens 
grans”.

Un pressupost 
és inferior a 
causa de la 

crisi, ja que hi 
ha prioritats

Av València 8, 25001 Lleida  ·  telèfon 973 211 023
www.ecoinpower.es

· Reparació airbag inmo

· Servei d’electrònica per a tallers

Av València 8
25001 Lleida

telèfon 973 211 023
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L’orquestra és un conjunt 
instrumental. Dit d’una altra 
manera, una agrupació de 
músics en representació de 
diferents instruments que, 
dirigits per un director, inter-
preten una obra musical de 
manera conjunta.
L’any 2002, esforç i il·lusió es 
van unir per crear una eina cul-
tural al servei del territori. Par-
lem de l’Orquestra Simfònica 
Julià Carbonell de les Terres 
de Lleida (OJC). Una realitat, 
ja consolidada, on l’impuls, la 
creativitat i la innovació l’han 
portat a assolir èxits notables 
i sòlids, construint-se, així, un 

L’ ambaixada 
de la simfonia

nom rellevant en el panorama 
actual de la música catalana. 
Compta amb el suport de la 
Federació Julià Carbonell i 
l’impuls de la Diputació de 
Lleida. A més, Alfons Reverté 
n’és el seu director titular i ar-
tístic des de la seva fundació.
L’OJC va néixer amb un ob-
jectiu: facilitar l’accés a la cul-
tura, a la música simfònica i de 
cambra, en tots els diversos 
formats, a tots els ciutadans 
sense excepció. Així doncs, la 
seva intenció principal és ser-
vir al territori, és a dir, apropar 
la música simfònica a la gent, 
sense que les distàncies i les 
característiques de les locali-
tats on resideixen les perso-
nes siguin un impediment per 
fer-ho.
L’Orquestra, a més de seguir 
un dels seus objectius funda-

cionals realitzant concerts en 
moltes poblacions, ha actuat 
també a sales tan emblemàti-
ques com el Gran Teatre del 
Liceu, el Palau de la Música 
Catalana i l’Auditori de Bar-
celona. L’OJC és l’orquestra 
titular de l’Auditori Enric Gra-
nados i del Teatre de la Llotja 
de Lleida. Així mateix té una 
programació estable a l’Audi-
tori AXA-Illa Diagonal de Bar-
celona.
Compta amb entre setanta i 
vuitanta músics, en el reper-
tori més simfònic, i al voltant 
de quinze en el format de 
cambra. Corda, vent i percus-
sió formen una combinació 
efectiva i bonica on es busca 
recollir i agrupar tots els ins-
truments. En el cas de l’or-
questra reduïda, la major part 
dels instruments són de cor-

da, però depenent de l’època 
de les obres que interpreten i 
del tipus de repertori introdu-
eixen uns instruments o uns 
altres.
El seu estil és “aquell que si-
gui interpretable per una or-
questra simfònica” relata el 
director, Alfons Reverté. Així 
doncs, en els seus repertoris 
podem trobar estils musicals 
ben diversos. Des de la músi-
ca barroca a la més contem-
porània, passant per altres es-
tils com el pop o la música de 
cinema. També aposten per 
obres d’encàrrec. Però, ma-
joritàriament, les obres que 
interpreten són del repertori 
històric i simfònic de grans 
compositors.
En un futur, i gràcies al conve-
ni amb la Diputació de Lleida 
–que comporta una dotació 

econòmica de 750.000 euros, 
250.000 cada any fins 2017-, 
asseguren que mantindran 
l’objectiu bàsic d’apropar la 
música simfònica a tot el terri-
tori. Volen que realment arribi 
a tothom. També aposten per  
aprofundir en el servei soci-
al de l’Orquestra i, per això, 
planegen ja algunes activitats 
que permetin apropar la mú-
sica a tots els col·lectius soci-
als i integrar-los perquè l’Or-
questra també formi part de 
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L’OJC  neix el 2002 amb  l’objectiu  
de facilitar l’accés a la cultura de 
la música simfònica i de cambra a 

tots els ciutadans

La Diputació
aporta 

250.000 € 
anuals a

l’OJC

la seva vida. 
Com ho van fer en altres 
projectes socials com “L’Or-
questra, amb tu”, amb el 
qual van portar la música 
fins als hospitals, escoles, 
residències de gent gran, 
etc., trencant les barreres 
i limitacions, o el projecte 
“Univers”, també impulsor 
de la creació musical actu-

al, la recerca musicològica i 
la integració entre diverses 
disciplines artístiques i del 

coneixement. Amb aquesta 
premissa, i fidels als seus prin-
cipis fundacionals, l’Orques-
tra ha realitzat concerts des 
del seu naixement per tot el 
territori lleidatà i per diverses 
poblacions catalanes com ara 
Verdú, Vielha, Vilagrassa, Al-
guaire, Almacelles, Balaguer, 
Bellpuig, Ivars d’Urgell, Tàr-
rega, Pont de Suert, Cervera, 
Fuliola, Rialp, Salou, Solsona, 
Tremp, Granollers, Agramunt, 
Albatàrrec, Albesa, Almenar, 

Artesa de Lleida, Belianes, 
Borges Blanques, Bossost, la 
Granadella, Terrassa, Mont-
brió del Camp, Ponts, Santa 
Margarida i els Monjos, Tor-
rafarrera, Torregrossa, Molle-
russa, Torrelameu, Alcoletge, 
Alpicat, Bellpuig, Concabella, 
Corbins, l’Albi, Pont de Su-
ert, Sant Guim de Freixenet, 
Torà, el Vendrell, Pessonada, 
Penelles, Seròs, Vilafranca 
del Penedès, Alcarràs, Òs de 
Balaguer, Torres de Segre, la 

Seu d’Urgell, Esterri d’Àneu, 
Guissona… i un llarg etcè-
tera. A més, l’Orquestra ha 
col·laborat en diverses ban-
des sonores com la de Pirates 
del Carib i el Coronel Macià, 
i també en nombroses sèries.
Així doncs, parlem d’un pro-
jecte musical que, amb poc 
cés de deu anys que ha reeixit, 
un exemple d’esforç col·lectiu 
i un clar exponent d’empenta 
i perseverança de les terres 
de Lleida i de la seva gent. 
Gràcies a l’esforç del director 
titular i artístic, Alfons Rever-
té, i de tots els músics que la 
integren, enrere queden deu 
anys d’un treball molt prolífic, 
on l’Orquestra Simfònica Ju-
lià Carbonell de les Terres de 
Lleida, s’ha convertit en una 
de les millors cartes de pre-
sentació de les comarques de 
Ponent. 

Espai de treball
La Caparrella és la seu de tre-
ball de l’OJC. En aquest com-
plex de la Diputació de Lleida, 
l’OJC hi té els espais neces-
saris per al seu funcionament 
habitual: despatx, arxiu, ma-
gatzem, sala d’assajos i altres 
dependències conformen els 
espais que requereix l’OJC 
per al seu funcionament del 
dia a dia.

La Fundació Julià Carbonell
La Fundació Privada Julià Car-
bonell es va fundar amb la 
voluntat de retre homenatge 
al musicòleg Julià Carbonell 
a través de l’impuls i la gestió 
de l’orquestra simfònica que 
duu el seu nom: l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de 
les Terres de Lleida. 
La Fundació vetlla per pro-
moure la música sigui en for-
mat simfònic o de cambra a 
través de concerts que realit-
za per arreu del territori. 
A més a, la voluntat de la Fun-
dació de fomentar els estudis 
musicològics fa que pugui 
promoure activitats com se-
minaris, festivals, congressos, 
concursos, i beques dins de 
l’àmbit musical.
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JUDIT GÓMEZ
L’orquestra va néixer per ro-
mandre a Lleida o teniu vo-
luntat d’expansió?

ALFONS REVERTÉ
L’orquestra va néixer també 
amb la voluntat i l’encàrrec, 
per part de les institucions, 
d’actuar com a ambaixador 
cultural de les terres de Lleida 
fora del territori. Volem trans-
metre el potencial cultural de 
les terres de Lleida i mostrar 
com Lleida és capaç de gene-
rar cultura. 

J.G
La província mereix una or-
questra simfònica així o hau-
ríeu de militar en una lliga 
superior?

A.R
Per nosaltres és motiu d’orgull 
i satisfacció poder fer música 
per tot Lleida. Hem demostrat 
la nostra dedicació i entrega, 
i la gent de Lleida s’estima 
molt l’Orquestra. Per mantenir 
aquesta consideració posem 
tot l’esforç i la professionalitat 
en aquest projecte. Per nosal-
tres, tot el territori és el nos-
tre gran auditori, i Lleida és la 
nostra raó de ser.

J.G
Darrerament vau signar el 
conveni amb la Diputació 
de Lleida de 250.000 euros 
anuals durant tres anys. En 

Alfons
Reverté

Tot el territori 
és el nostre gran 

auditori, i Lleida, 
la nostra raó 

de ser

“La música 
és la unió 
dels valors”

què els 
i nver t i -
reu?

A.R
L’objectiu 
d ’ a q u e s t s 
diners és ge-
nerar activitat i 
portar-la a tot arreu. 
Fer arribar a tots els ciuta-
dans del territori la música 
simfònica, per tal que la geo-
grafia no sigui un impediment 
per poder gaudir d’aquesta 
eina cultural.

J.G
Heu realitzat diversos “Me-
nús de degustació”, però 

q u i n 
és el 
v o s -
t r e 

p l a t 
fort?

A.R
“Menú de-

gustació” és 
el nom que va rebre 

un dels nostres projectes. 
L’Orquestra té una infinitat 
d’obres de diversos estils en 
repertori per poder satisfer 
tots els gustos. Cada músic té 
les seves preferències, però 
del que es tracta és d’oferir al 
public allò que li pot agradar, 
tenint en compte que cadas-

cú té uns gustos diferents. No 
tenim cap composició preferi-
da, totes són com els nostres 
fills, cap és diferent de l’altra, 
i com als fills ens les estimem 
a totes per igual.

J.G
Enfocant-nos en la teva ves-
sant més pedagògica, creus 
que la gent hauria d’escol-
tar i conèixer més la música 
clàssica?

A.R
La música clàssica pot ser un 
gran amic de les persones. 
Molts cops, la gent, quan ens 
escolta, se sorprèn del que ar-
riben a gaudir amb la música. 

Titulat en 
Clarinet, 
Solfeig, 
Harmonia, 
Composi-
ció, Instru-
mentació 
i Direcció 
d’Orquestra 
És molt important tenir una 
eina cultural com l’Orquestra 
perquè els ciutadans puguin 
gaudir de la música en direc-
te.

J.G
Amb aquesta premissa, 
creus que s’hauria d’apostar 
més per l’ensenyament mu-
sical en els plans docents?

A.R
Crec que s’hauria d’incentivar 
tant com sigui possible. La 
cultura, i per tant, la música, 
ajuda a la humanitat a ser més 
elevada. Per això, és impor-
tant valorar-la i divulgar-la, ja 
que ens fa millors a tots ple-
gats.

J.G
Què t’ha aportat a la vida ser 
Alfons Reverté, el director?

A.R
És una satisfacció personal 
molt gran. Treballar en allò 
que és alhora la teva passió, 
omple moltíssim.

donem
veu
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El David Marín és un paio ad-
mirable. Jo l’admiro, i no sóc 
massa d’admirar, prefereixo 
que m’admirin. Exerceix de 
periodista des de 1996 i actu-
alment és el responsable de 
la delegació d’El Punt Avui a 
Lleida. Sens dubte, es tracta 
d’un dels millors periodistes 
de la nostra generació, si no 
el millor, gràcies a uns textos 
en què la informació i l’estè-
tica romanen equilibrades en 
perfecta harmonia. Ara, des-
prés de quatre anys de cre-
ació literària, publica la seva 
primera novel·la, Mala lluna, 
editada per RBA. Abans de 
començar l’entrevista em dis-
culpo: “Et confesso que tan 
sols n’he pogut llegir la mei-
tat”. Ell em disculpa: “Ets el 
primer periodista que s’ha lle-
git part del meu llibre abans 
d’entrevistar-me”.

GERARD MARTÍNEZ
Quan, com, on i per què vas 
decidir escriure una novel·
la?

DAVID MARÍN
Em van encarregar un repor-
tatge sobre el Parc Astronò-
mic del Montsec per a El Punt 
Avui. Així que hi vaig pujar, 
no allà on accedeix el públic 
en general, sinó a la zona dels 
científics, que està a la quinta 
forca, a 1.500 metres d’alça-
da. Tot estava desert, boirós, 
amb els pics nevats... I en bai-
xar-ne vaig pensar que era 
l’escenari ideal per a un crim, 
per a una novel·la de miste-
ri, tot plegat mesclat  amb el 
tema dels ovnis.

G. M.
Per què aquest gènere i no 
una novel·la d’amor, per 
exemple?

D. M.
El gènere negre permet dues 
coses:  d’una banda, plante-
jar un conflicte que atrapa 
des del primer moment, un 
enfrontament entre el bé i 
el mal, la història més anti-

ga que hi ha en narrativa; de 
l’altra, fer un retrat social del 
món actual molt personal, 
però també des d’un punt 
de vista més fosc. Parlar dels 
joves que es troben sense 
oportunitats, encara que sigui 
d’una manera molt subalter-
na, el consum de drogues, la 
prostitució... Aquesta Lleida 
més fosca, vaja! 

G. M.
És un gènere, el negre, que 
t’agrada com a lector?

D. M.
La veritat és que l’he desco-
bert recentment. Sóc un lec-
tor bastant caòtic, desorde-
nat, llegeixo tot el que em 
cau a les mans, i del gènere 
negre no n’era pas un malalt. 
Però m’hi he anat ficant últi-
mament arran d’escriure la 
novel·la. M’agrada Camillieri, 
el seu comissari Montalbano, 
un detectiu molt sicilià, amb 
caràcter. Jo he volgut fer l’ins-
pector Rull una mica com ell, 
gens suec, gens fred, molt 

de Lleida, molt de menjar 
caragols... També llegeixo la 
Fred Vargas; d’ella m’agrada 
la barreja de trama policial 
amb un ambient misteriós, 
sobrenatural, de llegendes, 
i  en aquesta novel·la he ju-
gat conscientment amb això, 
amb un ambient d’extrater-
restres, de llums al cel, etc.

G. M.
Certament, hi ha algun mo·
ment que ja no sé si estic 
llegint una novel·la negra, 
sobrenatural...

D. M.
És un joc consci-
ent, m’entusiasma 
la sensació que 
transmet al lec-
tor. El despistes, 
i això és un par-
tida que juguen 
autor i lector.

G. M.
No et feia por 
que et prenguessin 
menys seriosament si 

barrejaves una història poli·
cíaca amb una de marcians?

D. M.
La veritat és que era un 
risc. Els personatges te-
nen un punt freak:  un 
pastor que veu llums, 
un ufòleg, un cos de 
policia amb les se-
ves peculiaritats... 
Però tot havia de 
tenir una lògica, fins 
al punt que els lectors 
han de jugar a endevi-

nar el final 
de la 

trama 

abans que l’inspector Rull i la 
resta de policies.

 

He volgut fer 
l’inspector 

Rull molt de 
Lleida

Els personatges 
de la novel·la 

tenen un punt 
‘freak’

La paternitat 
és el tema de 

fons de la
història

David Marín:
“La vida és més 

ambigua que 
les històries de 
bons i dolents”
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Com qualsevol dels mi-
llors capítols d’‘Expedi-
ent X’, ‘Mala lluna’, la pri-
mera novel·la de David 
Marín, construeix una 
història de misteri amb 
tocs sobrenaturals que 
es converteix en un au-
tèntic plaer per al lector

G. M.
A nivell personal, t’interessa 
el tema de l’ufologia?

D. M.
Hi tinc un interès molt relatiu, 
irònic fins i tot. M’agrada molt 
Star Trek, això sí! (riu)  Un dels 
personatges de la novel·la és 
un investigador d’ovnis que 
existeix en la vida real, el vaig 
conèixer, i em fa molta gràcia 
aquest tipus de gent. 

G. M.
Et vas haver de posar als dia 
dels mecanismes d’investiga-
ció dels Mossos d’Esquadra 
per fer la història creïble?

D. M.
Tinc amics personals mossos i 
em van ajudar per saber com 
s’actua en l’escenari d’un ho-
micidi, quins són els procedi-
ments que s’han de coordina-

dor entre la científica i el jutjat 
o detalls com el procés de de-
gradació d’un cos sense vida. 

G. M.
És veritat, fins i tot expli-
ques per què la primera víc-
tima té l’abdomen d’un color 
determinat…

D. M.
Es veu que quan troben una 
persona morta li miren l’ab-
domen per saber quant temps 
porta el cos sense vida. Si té 
una taca gris a l’abdomen sig-
nifica que el cos es comença a 
podrir. La meva idea era fer-ho 
tot el màxim de versemblant 
possible. 

G. M.
Ho és, menys el tractament 
que fan del cas els mitjans 
de comunicació, no trobes?

D. M.
Tens raó, resulta exagerat que 
hi hagi un programa nacional 
que  “friquegi” tant amb el 
cas, però em feia gràcia pren-
dre’m aquesta llicència com a 
periodista que sóc. Jo tampoc 
no em crec els personatges 
exagerats, acaben semblant 
de cartró-pedra. Per això no 
volia fer el tipus de detectiu 
amargat, borratxo..  M’imagi-
nava més un pare de família 
normal i corrent. 

G. M.
L’altra trama, la dels adoles-
cents, és un tema que et pre-
ocupa com a pare?

D. M.
La paternitat és el tema de 
fons de la història, veig que ho 
has pillat. (riu)  La preocupació 
per si ens podem fer càrrec 

El periodista
d’El Punt Avui’ i
ara escriptor Da-
vid Marín intenta 
albirar la lluna en 
una novel·la de 
bellesa encegado-
ra que brilla amb 
llum pròpia.
Fotos: Òscar
Buetas



A Lleida
patim un
dèficit de
visibilitat

A mi no m’ha 
de pagar un
alcalde, sinó 

els lectors

La
modernitat 

també és
parlar lleidatà
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de la gent o no, fins a quin 
punt les nostres vides passen 
a dependre de fer -nos càrrec 
d’altra gent, etc. És un tema 
molt personal que surt a la 
novel·la.

G. M.
Per ser una subtrama, va 
adquirint molt pes a mesura 
que avança la novel·la...

D. M.
De fet, tenia dues novel·les 
al cap: una familiar i una altra 
policíaca. Era una història so-
bre tres adolescents, escrita 
amb un estil diferent. Al final 
l’he incorporat a Mala lluna.

G. M.
Temes personals, temes so-
brenaturals... I quin grau de 
realitat hi ha? Per exemple: 
és veritat que uns dels te-
lescopis d’Àger es propietat 
de l’OTAN?

D. M.
De vegades, la vida real supe-
ra la ficció, i això és totalment 
verídic.

G. M.
T’ha servit la teva professió 
de periodista a l’hora d’es-
criure la novel·la?

D. M.
Sí, en els dos sentits, D’una 
banda, per  la documentació, 
perquè estem acostumats a 
espavilar-nos per buscar in-
formació. De l’altra, perquè el 
periodisme té molt de litera-
tura. Escriure cada dia de ma-
nera fixa durant vint anys és 
una bona escola. I a l’inrevés: 
per fer bon periodisme, tam-
bé s’ha de tenir criteri literari. 
El periodisme, de vegades, 
s‘amaga en la neutralitat i no 
tenim en compte que les no-
tícies que escrivim les llegeix 
algú, oblidant així el sentit 
estètic del text. De la ma-
teixa manera que no se 
t’acudiria fer un programa 
de televisió sense decorat, 
ja que es tracta que l’espec-
tador hi trobi cert plaer 
visual, en el peri-
odisme també 
s’hi ha de 
trobar un 
plaer. Jo, 
quan lle-
g e i x o 
un diari, 
vull sen-
tir pla-
er,  vull 
n o t a r 
que estic 
llegint quel-
com escrit amb 

gràcia, amb metàfores, amb 
ironia fins i tot, i aquesta màs-
cara de l’objectivitat és una 
falsedat, un engany i, per mi, 
és del tot antiperiodístic.

G. M.
Estructures la novel·la per 
dies, sense salts temporals. 
Per algun motiu?

D. M.
És una manera d’ordenar-la 
com una altra, per això cada 
capítol té una seqüència molt 
semblant: comencem amb 
la trama general per acabar 
cada capítol amb la subtrama 
dels adolescents. La qüestió 
era trobar-hi cert ritme.

G. M.
En el cas dels diàlegs, fa la 
sensació que depenent de 
qui són els interlocutors i 
dels seus estats d’ànim es-
tan plantejats de diferent 
manera. Quan parlen o pen-
sen els adolescents, per 
exemple, gairebé em quedo 
sense aire llegint...

D. M.
(riu) El narrador és mimètic 
amb el personatge sobre el 
qual està parlant. El narra-
dor es fica al cap dels perso-
natges i s’expressa com ells. 
Quan està al cap del Rull o 
la Núria té el ritme narratiu 
d’ells i quan està amb els 
adolescents s’expressa com 
ells. Com en la novel·la de 
Salinger El vigilant en el camp 
de sègol, on es barregen els 
diàlegs de manera atropella-
da, aquí ens trobem dins del 
cervell de tres joves que van 

accelerats. El resultat m’agra-
da, volia fer tot el llibre així, 
però no encaixava massa en 
una novel·la negra.

G. M.
I t’has hagut de llegir Lo 
diccionari lleidatà-català per 
imitar la parla de Ponent?

D. M.
Això m’ha costat, jo sóc de 
Barcelona, no és la meva par-
la, i tenia por que quedés un 
“pegote” que no colés, però 
per sort estic envoltat de gent 
que ho és, que m’han acon-
sellat. I sí, tinc el diccionari, 
aquesta gent m’al·lucinen, 
com el Postu, estan recupe-
rant l’orgull lleidetà. Volia 
demostrar a la gent de Barce-
lona que, a pesar de la parla, 
no hi ha cap diferència entre 
la gent de Lleida, o Balaguer, 
i els urbanites com ells. Cul-
turalment som el mateix: con-
sumim la mateixa televisió, ci-
nema, música… Per això volia 
que els personatges parlessin 
de Lleida. La modernitat tam-
bé és parlar lleidatà.

G. M.
Per mi, però, la novel·la té 
un gran però: no hi ha massa 
sexe…

D. M.
Ara que ho dius, potser sí 
que vaig anar massa frenat! 
(riu) Hi ha una escena que no 
vaig posar, i la tenia escrita, 
dels joves precisament, però 
estava narrada des del punt 
de vista de la noia i no m’en-
caixava, perquè la resta de la 
novel·la es refereix als adoles-
cents des de la perspectiva 
dels dos nois. Quedava com 
un bolet. 

G. M.
L’inspector Rull tindrà 
continuïtat en el fu-
tur?

D. M.
No era la idea inicial, 
la idea era fer un novel-

la i ja està, però els 
personatges 

m ’ h a n 
acabat 

e n a -
mo-

rant i no els vull abandonar. A 
més, m’han vingut altres his-
tòries al cap, lligant-les també 
amb elements misteriosos de 
la zona... Tot el tema de les 
bruixes em motiva bastant.

G. M.
Per curiositat: és difícil di-
buixar un personatge dolent 
o, fins i tot, odiós?

D. M.
No és fàcil, perquè, en el fons, 
quan escrivim, ens basem en 
la nostra realitat diària. I no 
ens enganyem: la vida és molt 
més ambigua que les històries 
de bons i dolents.

G. M.
D’on has tret el temps per 

escriure la novel·la?

D. M.
Home, han estat quatre anys 
sense parar! (riu) Fa quatre 
anys, en la meva primera visi-
ta al Parc del Montsec, se’m 
va ocórrer la història, vaig 
estar pensant molt la trama, 
vaig idear una escaleta, gai-
rebé com si fos una pel·lícula, 
i després he estat escrivint-la 
durant un any i escaig de ma-
nera irregular, ja que sóc una 
persona molt caòtica. Quan 
anava pels capítols finals, que 
veia que amb dos mesos m’ho 
podia treure del damunt, ales-
hores anava a la biblioteca de 
Lleida per avançar, perquè 
a casa em costa més treba-
llar. Però no tinc un mètode 
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massa elaborat. Sí que vaig 
estar en un taller d’escriptura 
a l’Ateneu Barcelonès, i amb 
tot el que vaig aprendre vaig 
afegir matisos a la novel·la. 
No m’avergonyeix dir-ho, de 
la mateixa manera que un 
músic, un escultor o un pintor 
s’ha de formar abans, consi-
dero que un escriptor també. 

G. M.
D’aquí a quatre anys la se-
gona novel·la, doncs?

D. M.
Ja m’agradaria! (riu). Tinc 
dues novel·les en ment: una 
protagonitzada pel Rull i l’al-
tra més psicològica, sexual... 
Veus com també sé escriure 
de sexe?! (riu)

G. M.
I com t’han tractat les críti-
ques fins al moment?

D. M.
Sobretot he rebut crítiques 
d’amics i, lògicament, totes 
molt positives. Però la millor 
crítica és la de l’editorial, RBA, 
que va decidir publicar-me en 
una nova col·lecció de novel-
la negra que treien al mercat.

G. M.
Per tant, res d’estar de mala 
lluna, oi?

D. M.
És un dels motius pels quals la 
novel·la es titula així, l’expres-
sió, la frase feta. Però sobre-
tot perquè una de les pistes 

en el primer homicidi és que 
un dels telescopis apunta un 
lloc on no ho hauria d’estar 
fent, una lluna de Júpiter. 

G. M.
T’agrada escriure ficció so-
bre assassinats, però t’agra-
da fer la cobertura infor-
mativa d’aquest tipus de 
situacions?

D. M.
És ambigu. D’una banda, em 
tira; de vegades, en periodis-
me hi ha molt cinisme, però 
nosaltres ho vivim com un 
tema interessant. La part més 
escabrosa de l’ànima humana 
en una novel·la està molt bé, 
però quan és real em deixa 
amb molt mal al cos. M’agra-

da el punt de misteri que te-
nen les investigacions; ara bé, 
la part humana és molt dura. 
Jo crec que els periodistes 
hem de tenir empatia, no po-
dem ser tan cínics, però tam-
bé hem d’explicar la part fos-
ca de les coses. Amb qui no 
hem de tenir empatia és amb 
el poder, tenim massa com-
prensió amb el poder.

G. M.
A partir d’ara, què t’he de 
dir: periodista o escriptor?

D. M.
Encara em sento un intrús 
com a periodista, i això que 
porto vint anys exercint 
aquesta professió. Ser es-
criptor és el meu somni, però  
acabo de començar. Pel meu 
ego, la meva vanitat, m’agra-
da que em diguin escriptor, 
però encara no ho sóc.

G. M.
Com a escriptor, però, valo-
ra’m Lleida a nivell literari.

D. M.
Hi ha talent a tot arreu, i a 
Lleida, també. Però a Lleida 
tenim molt talent no recone-
gut. I victimisme. Vidal Vidal, 
per mi, és un deu com a arti-
culista. Ell, en canvi, ha fet fic-
ció que no ha tingut el ressò 
merescut. Va obtenir premis 
al principi, però costa que 
se’l conegui fora de Lleida. 
Tanmateix, hi ha altra gent de 
Barcelona, per exemple, que 
publica coses pitjors i són 
molt més reconeguts. Tenim 
un dèficit de visibilitat. L’úl-
tima novel·la de l’Emili Bayo 
està molt bé, però ha fet co-
ses abans molt bones; fa un 
any va fer un recull de relats 
que va passar totalment  de-
sapercebut.

G. M.
Ara com a periodista, valo-
ra’m Lleida en aquest àmbit.

D. M.
A tota la crítica que pugui fer 
m’he de posar a mi el primer, 
que consti. Doncs bé, tot és 
millorable, però tot és com-
prensible també. Jo crec que 
a Lleida i a tot arreu necessi-
tem més distancia amb el po-
der. Per raons econòmiques 
o per cultura periodística, o 
perquè en el dia a dia treba-
llem molt amb les fonts, ens 
oblidem que són fonts i pen-
sem que són amics. Em refe-
reixo a polítics, empresaris... 
Acabem pensant que formem 
part del mateix equip, i jo crec 
que el periodisme juga en un 

altre equip. Hem d’aprendre 
a agafar-hi més distància. En 
aquestes eleccions, per exem-
ple, cap periodista comptava 
amb que el Comú obtingués 
prou vots per entrar a l’Ajun-
tament, potser només vosal-
tres. Ens falta més olfacte del 
que hi ha al carrer, i exemples 
com aquest ens els hem de 
fer mirar.

G. M.
Per cert, la novel·la la de-
diques al periodista Manel 
Cuyàs. Per què?

D. M.
L’admiro moltíssim. Era di-
rector d’El Punt al Maresme 
quan jo hi vaig entrar de be-
cari i és qui em va posar a fer 
cròniques i em va ensenyar 
que periodisme també és es-
criptura; ell ho practica i ho 
defensa. A la redacció ens 
feia llegir Pla i Josep Maria 
de Segarra, anàvem a veure 
pel·lícules d’Orson Welles per 
aprendre a fer narrativa i ens 
deia que no anéssim mai a ro-
des de premsa i que si hi anà-
vem que seguíssim la dona 
de la neteja que anava pel 
darrere perquè segur que allà 
era on hi havia la història de 
veritat. Ell va ser dels primers 
a trencar la frontera entre la 
literatura i el periodisme. Per-
què el periodisme també ha 
de ser plaer per al lector.

G. M.
Un cop que el vaig entrevis-
tar em va dir que ben aviat 
el paper de diari només ser-
viria per embolicar calçots. 
Hi estàs d’acord?

D. M.
Tant de bo que no! Estem en 
plena crisi, el sector està fo-
tut i el pessimisme és bestial. 
Però sempre voldrem llegir 
en paper o en algun succeda-
ni i la gent pagarà per llegir 
coses ben escrites. És veritat 
que ens hem malacostumar a 
buscar-ho tot gratis: televisió, 
cinema, música… Per això 
hem de trobar la fórmula per-
què ens vulguin pagar. Jo no 
crec que això hagi de ser pú-
blic, a mi no m’ha de pagar un 
alcalde o una diputació. M’ha 
de pagar la gent que rep les 
notícies. Hi ha propostes més 
alternatives, com el Critic, 
que segur que funcionaran. 
O com vosaltres, que esteu 
fent contingut independent, 
diferent, alternatiu, ben fet... 
Això s’ha de valorar, i la gent 
que ho rep aprendrà a fer-ho. 
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L’hora de les es·
perances, les il·
lusions i els acords

Després de les eleccions 
municipals del 24 de maig 
ha arribat l’hora de complir 
amb els ciutadans i les ciu-
tadanes. 
La gent d’aquest país amb 
el seu vot han dibuixat un 
escenari que obliga al pac-
te, que exigeix que les for-
ces polítiques accentuïn allò 
que els uneix i deixin de 
banda les diferències. En 
definitiva, han votat acord.

I és en aquest territori en el 
qual la nova i la vella políti-
ca, per utilitzar termes me-
diàtics, se la juguen. 
I se l’estan jugant del tot 
perquè poques vegades 
com ara la gent hem estat 
tan pendents de com es 
gestiona el nostre vot, de 
quines aliances sorgiran en 
els ajuntaments i amb quina 
sensibilitat s’obre el diàleg 
per construir un nou temps 
des dels municipis.
La meva opinió és que més 
enllà d’un escenari de pac-
tes obligats, els ciutadans i 
les ciutadanes han utilitzat 
el seu vot amb les esperan-
ces i les il·lusions diposita-
des en una nova etapa que 
s’ha d’inaugurar i que ens 
ha d’allunyar de les políti-
ques d’austeritat que han 

situat el nostre país, la seva 
economia i la seva gent en 
una profunda decadència, 
en una brutal recessió i en 
un terreny sense horitzons. 
I això és el que han d’inter-
pretar a la perfecció els par-
tits polítics. 
Han d’entendre que volem 
un gir en el rumb de les de-
cisions de govern que ens 
retornin al camí del creixe-
ment econòmic sòlid, la cre-
ació d’ocupació estable i de 
qualitat i d’enfortiment dels 
serveis públics. 
I per aconseguir tot això, 
és clau que aquest nou ci-
cle que comença es marqui 
com un dels seus objectius 
principals, derogar les refor-
mes laborals  per començar 
a recuperar drets laborals i 
socials.

Un primer pas per asso-
lir aquests objectius ha de 
començar als ajuntaments, 
sense dubte. Han d’esdeve-
nir punta de llança d’aquest 
procés de reconquesta de 
l’estat del benestar, i ho 
han de fer convertint-se en 
un veritable contrapès dels 
efectes que la precarietat 
ha instal·lat en el mercat de 
treball. 
I, per tant, s’han de conver-
tir en promotor de contra-
ctació pública de qualitat, 
des del màxim respecte als 
convenis col·lectius de sec-
tor,  situant clàusules socials 
en els concursos públics i 
fixant salaris mínims dignes 
de 1.000 euros. 
Però també és vital que 
tornin a impulsar les políti-
ques socials per evitar que 

cap nen passi gana o cap 
persona gran quedi desa-
tesa, després d’anys de re-
tallades, i que dediquin els 
màxims esforços a estimular 
l’economia local per asse-
gurar la creació d’ocupació 
de qualitat.
Sense dubte, la política i els 
polítics tornen a tenir una 
oportunitat per demostrar 
que estan a l’altura de les 
circumstàncies, per reco-
nectar amb els neguits i les 
esperances de la gent i per 
obrir un nou cicle presidit 
pel diàleg, la construcció,  
de solucions i l’acord.

JOSEP M. ÀLVAREZ
SECRETARI GENERAL 
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Paraules
Avui m’adreço als més joves; la 
resta no cal que perdeu el temps 
llegint-me. Perquè vosaltres, els 
joves, heu enganxat de ple un 
canvi de segle, és a dir, un can-
vi de paradigma, una sacsejada 
amb crisi econòmica inclosa. I 
quan hi ha acció, la gent crea, 
i vosaltres no heu de ser-ne una 
excepció. Per exemple, en el 
cas dels períodes d’entreguer-
res, mireu Dalí, Munch, Kafka... 
Tots ells van començar a crear a 
partir de l’acció, en aquest cas 
del dolor. Quelcom els va empè-
nyer a crear. Per ells, crear era 
com respirar, perquè respirar 

en si se’ls feia molt difícil pels 
temps que els havia tocat viure. 
Així, doncs, si teniu idees, ma-
terialitzeu-les, amb els recursos 
que tingueu al vostre abast. I no 
sigueu humils ni modestos; els 
modestos ho són perquè no te-
nen res a exhibir.
M’encaro als joves que s’han 
presentat a les proves de se-
lectivitat que han tingut lloc 
aquesta setmana, alguns dels 
quals afirmaven sense cap mena 
de rubor que els agradaria con-
vertir-se en periodistes. Això és 
meravellós! Els que ens podem 
dedicar a aquesta feina, a ex-

plicar històries, a escriure, som 
molt afortunats, però no obli-
deu mai que la fortuna es busca, 
no espereu mai que la deessa 
Fortuna us somrigui perquè sí. 
Tenia un oncle que quan arri-
bava a casa després d’un llarg 
passeig ho feia amb dues o tres 
monedes més a la butxaca de 
les que portava abans de sortir. 
Sort? No pas! Quan caminava, 
sempre mirava a terra. Això no 
té res a veure amb l’atzar, mal-
grat que molts el consideréssim 
un afortunat.
El grup targarí Lexu’s es pregun-
ta en una cançó on van les pa-

raules quan no són dites per nin-
gú. Les paraules poden ser-ho 
tot o no ser res, només depèn 
de si són dites o escrites. Estimo 
les lletres i els oficis que es ba-
sen en combinar-les entre si for-
mant paraules que, articulades 
correctament, es transformen 
en frases que omplen de sentit 
un paràgraf dins d’un text.
Contesto la pregunta de Lexu’s: 
no hi ha paraules que no siguin 
dites per ningú, només paraules 
que no són escoltades. Aquesta 
setmana us he escoltat. I la set-
mana que ve us llegiré. A vosal-
tres, els joves.
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Lleida reclama un 
canvi i mira cap al 
27-S
El passat 24 de maig Lleida va de-
manar un canvi. I el va demanar 
una ciutadania, més implicada en la 
política municipal i amb més ganes 
de decidir, com denota l’augment 
de participació en les eleccions lo-
cals de gairebé 5 punts respecte 
l’any 2011.
En segon lloc, a Lleida es va poder 
copsar un canvi de tendència, la de 
l’aparició de partits polítics nous. 
Podríem entendre aquesta situació 
com a negativa per als partits tra-
dicionals, amb la fragmentació del 
vot, però sens dubte hi ha una cara 
positiva: el ventall de colors que 
composarà l’Ajuntament a partir 
del 13 de juny. Una pluralitat de fins 
a 7 grups municipals -un d’ells una 
agrupació d’electors- que acabarà 
amb la Paeria grisa que tan poc re-
presentava la diversitat de la socie-
tat lleidatana.
Però, per sobre de tot, el 24-M 
va ser el primer pas cap al 27-S. 
La ciutadania va deixar clar el seu 
compromís amb el procés d’in-
dependència de Catalunya amb 
els 13.369 vots per a les forces 
sobiranistes -ERC-Avancem, CiU 
i Crida. Una veu que Esquerra 
Republicana-Avancem es compro-
met a fer sentir al ple de la Paeria, 
on retorna amb força després de 
quatre anys. En això dedicarem els 
nostres esforços els tres regidors 
republicans que hem estat elegits 
democràticament -Josep Maria 
Baiget, Núria Marín i jo mateix-, a 
més de treballar per defensar una 
millor qualitat de vida per als nos-
tres veïns i veïnes. Perquè, com ja 
vam dir en campanya electoral, la 
qüestió social i la qüestió nacional 
van lligades i no s’entenen l’una 
sense l’altra. La independència ens 
portarà el benestar que Lleida i Ca-
talunya es mereixen en ple segle 
XXI, perquè lleidatans i catalans 
serem amos i gestors dels nostres 
propis recursos.
Malauradament, la suma de forces 
d’esquerres i dels partits sobiranis-
tes no és suficient per materialitzar 
el canvi que Lleida anhela i tot in-

dica que al capdavant de la Paeria 
hi continuarà Àngel Ros. Només 
que ara haurà de governar a base 
de consensos i acords, no com la 
legislatura anterior, en què manava 
fent abús del mandat democràtic 
de la ciutadania.
Però l’alcalde en funcions hauria 
de ser honest amb si mateix i amb 
la ciutadania i reconèixer que les 
eleccions municipals no li van anar 
bé, a la vista de la pèrdua de 6.500 
vots i 7 regidors. Aquest resultat 
té una única possible lectura: Ros 
no està legitimat per estar al cap-
davant del consistori. Després del 
càstig dels lleidatans i lleidatanes, 
que han deixat clar que no apro-
ven la seva gestió o, si més no, que 
no li continuen donant suport, Ros 
hauria de donar un pas enrere i ple-
gar. Legalment, Ros pot ser alcalde 
altre cop, i hi té dret. Tanmateix, 
des d’un punt de vista ètic... Deixar 
de ser l’alcaldable del PSC seria un 
acte de generositat que l’honora-
ria i donaria una oportunitat a la 
renovació al govern de la ciutat, a 
l’obertura i a la transparència.
En fi, amb el que trobarem, hau-
rem de fer!

CARLES VEGA
REGIDOR D’ERC A LA PAERIA

Ara em toca a mi
Han passat quatre anys i han passat 
molt ràpid. Han estat quatre anys 
molt intensos, treballant conjunta-
ment amb uns companys excepci-
onals, un grup de regidors i regido-
res amb l’equilibri de l’experiència, 
com la Bea i el Miquel, i els projec-
tes i la il·lusió dels nous, com érem 
el Joan Ramon, la Cristina, el Toni i 
jo mateix. Tots plegats amb ganes 
de millorar la ciutat i les condicions 
de vida de la seva gent. Persones 
d’orígens diferents, amb vincles i 
entorns diferents, que posen tot el 
seu esforç i el seu treball en comú 
per tal de lluitar per millorar la so-
cietat que ens envolta: un projec-
te per a les persones de Lleida. 
Aquest és amb l’objectiu que hem 
treballat i, sincerament, crec que 
ho hem fet molt bé.
De la nostra acció política n’han 
sorgit nombrosos projectes: al-

guns han estat executats, d’altres 
han estat descartats pel pes de la 
majoria absoluta de la Paeria, i n’hi 
ha d’altres que estan en procés per 
endegar-los en aquest nou mandat 
que és a punt de començar. Però, 
tot i així, podem afirmar que hem 
tingut un mandat de política cons-
tructiva i de propostes; de pensar 
en la gent i, sobretot, en aquells 
que més ho necessiten, i en aquest 
sentit em ve al cap el Pacte per la 
Ocupació que vàrem aconseguir 
tirar endavant.
Però avui l’objectiu no és valorar ni 
avaluar la tasca política del nostre 
Grup Municipal. Aquest és el mo-
ment per mostrar el meu afecte i 
consideració als meus companys 
amb els que he compartit quatre 
anys intensos de la meva vida. Ells 
s’han acomiadat públicament dels 
lleidatans i les lleidatanes i també 
de nosaltres, el Toni i jo mateix que, 
gràcies a la ciutadania que ens ha 
tornat a fer confiança, continua-
rem exercint la nostra tasca com a 
regidors a la Paeria. Companys, és 
el moment per a dir-vos que estic 
molt orgullós d’haver pogut com-
partir treball i vida amb tots i cadas-
cun de vosaltres.
Em permetreu que comenci pel 
Miquel, potser no és el més cor-
recte, potser tocaria començar 
per les dones o pel Joan Ramon, 
que ha estat el boss durant aquest 
mandat municipal. Però el Miquel, 
per la seva veterania i proximitat, 
mereix el primer reconeixement. El 
regidor degà de la Paeria, amb el 
seu tarannà afable i comprensiu i la 
seva immensa experiència, ha estat 
el mestre que he tingut al meu cos-
tat durant aquests anys, i espero 
que continuï en aquest paper du-
rant molts i molts anys més. Les se-
ves rectificacions, les seves mitges 
esbroncades, sempre raonades i 
quasi sempre encertades; les esto-
nes que hem passat asseguts, de 
tu a tu, parlant d’això i d’allò altre, 
han fet que aquesta persona, més 
que un mestre i un amic, esdevin-
gui quasi el meu germà i, ho he de 
dir, encara que algunes vegades 
en han confós, perquè diuen que 
físicament “teniu un aire”, és així 
i el considero un germà perquè 
molta de la meva activitat política 

ha estat guiada per ell, una perso-
na que, al ser de Lleida, qualificaria 
d’”homenot” i als que la ciutat i 
també molts lleidatans i lleidatanes 
li duen molt, perquè sempre porta 
algun assumpte entre les mans in-
tentant ajudar la gent. Miquel, no 
canviïs mai i continua sempre així al 
meu costat.
Joan Ramon, ara et toca a tu. Tam-
bé ens coneixem des de fa molts 
anys i vas ser tu el que em vas dir 
que volies que t’acompanyés en 
aquest projecte i ser regidor al 
teu costat. Estic molt agraït per la 
confiança que has dipositat en mi i 
he de dir que sempre has estat un 
amic i espero que continuï sent així. 
Ets un charmant, tot un intel·lectual 
amb ànim pactista i, sobretot, un 
demòcrata convençut. Has estat 
l’esperit dels grans trets del man-
dat i ho has treballat amb conven-
ciment i entusiasme. Sens dubte, la 
teva petjada perdurarà en la Pae-
ria, així com els teus projectes. Per-
sones com el Joan Ramon són ne-
cessàries en aquesta societat, una 
persona amb humilitat i esperit de 
servei que ha fet de la ciutat la seva 
feina i amb aquest mateix tarannà 
torna a l’EOI. Això se li ha de valo-
rar, i molt. És un exemple del que 
ha de ser un polític, fent passos 
amb entusiasme i quan dóna per 
finalitzada la seva tasca en aquest 
món, retorna a la seva vida quoti-
diana amb tota normalitat. Sem-
pre et portaré en el record, però 
no pensis que et deixaré tranquil, 
perquè estic convençut que si ho 
necessito, allà seràs, com sempre, 
per tot allò que calgui.
Bea, ets a tot arreu. Arribes a tot i 
ho fas molt bé. Has portat tots els 
temes molt ben preparats, tens 
molt de criteri i preparació i ets 
una persona molt formada. Estic 
convençut que això només serà un 
petit parèntesi a la teva vida, per-
què et necessitem al servei de les 
persones d’aquesta ciutat. Ets un 
autèntic animal polític i, sobretot, 
molt i molt treballadora. No seria 
capaç de quantificar les hores que 
has esmerçat en una feina que, a 
més, quasi mai té un retorn palpa-
ble. Cada assumpte que has portat 
l’has treballat al màxim, profunda-
ment, i ho has defensat, des del teu 

paper de portaveu del Grup Muni-
cipal, d’una manera brillant. I tot 
això combinat amb una gran pre-
sència al carrer, al costat de la gent. 
No trobo més paraules encertades 
per dedicar-te, la ciutat et coneix i 
saps que també et valora molt. No 
et puc dir que no canviïs, perquè 
ets una persona en constant for-
mació per millorar, així que la única 
cosa que et puc demanar és que, 
quan et truqui, continuïs estant a 
l’altre costat del telèfon perquè et 
necessito.
A la Cristina la vaig conèixer un dia 
en campanya, sota un cartell d’una 
pel·lícula que es titulava “Jo sóc el 
número quatre”. Juntament amb 
el Toni ha estat la meva companya 
de plens i també de les reunions 
del grup municipal. Preparada i 
intel·lectual, ha dipositat els seus 
somnis i desitjos al servei dels ciu-
tadans. Una persona molt transpa-
rent que, amb les nostres discre-
pàncies (i sabem que n’hi ha hagut 
unes quantes), hem arribat fins i tot 
a acords dins del respecte mutu a 
les nostres creences personals i po-
tenciant al màxim les coincidències 
que hem tingut. He agafat molta 
estima a aquesta dona que, sota 
una aparença fràgil, amaga una vo-
luntat, tossuderia i capacitat de tre-
ball molt grans. Ara tindràs temps 
per gaudir de les teves muntanyes 
i del teu estimat París. Gràcies, 
m’has ensenyat molt.
Ara ja només em queda el Toni. 
Continuarem treballant plegats, 
però ara tu ets el cap i encara ens 
queden moltes fulles per escriure 
en aquesta història compartida. 
Ens esperen quatre anys per en-
davant, per continuar treballant. 
Llavors serà el moment de fer el 
balanç d’aquesta història. Però 
avui, el record, el reconeixement i 
la nostra estima són per aquestes 
quatre persones que abandonen 
el dia a dia de la Paeria. De tot cor, 
moltes gràcies pel que heu fet i pel 
que estic convençut que fareu per 
aquesta ciutat.

PACO CERDÀ
REGIDOR DE CIU A LA PAERIA
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Parquímetres
M’han ficat la primera 
multa de parquímetre. 
Reconec que empro 
poc l’aparcament pú-
blic, bàsicament perquè 
la nostra ciutat permet 
arribar caminant gairebé 
a tot arreu, almenys als llocs 
que jo freqüento. 
Fa uns mesos, en una con-
versa de treball, vaig sentir 
com explicaven l’existència 
d’una aplicació informàtica 
que permet pagar el parquí-
metre des del telèfon. El que 
ho relatava afirmava que era 
de molta utilitat, doncs evita 
haver de portar monedes i 
haver de trobar on és l’aparell 
més proper. Em vaig instal·lar 
l’aplicació EysaMobile i des 
de llavors he augmentat el 
meu ús d’aquest tipus d’apar-
cament. L’aplicació és molt 
bona. Per registrar-se fiques 
la ciutat, la matrícula del cot-
xe i la forma de pagament. Jo 
vaig facilitar el número de la 
targeta de crèdit, i que quan 
el meu compte arribi a 2 eu-
ros, immediatament es recar-

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

regui amb 10 euros més. Això 
fa que sempre tingui saldo. A 
més, té dos grans avantatges 
més. La primera és que si fi-
nalment tornes abans al cotxe 
del total del temps que havies 
pagat, l’aplicació, en selecci-
onar l’opció desaparcar, et 
retorna els diners sobrants. 
Aquesta és de gran utilitat, 
doncs no és infreqüent anar 
a un lloc a fer un encàrrec i 
trobar que la persona amb 
qui volies trobar-te no hi és, o 
que la compra que calia fer va 
més ràpida del previst. La se-
gona gran opció és la de po-
der allargar el temps abonat. 
Això fa que si hom està en 
una reunió, o en una classe, 

com jo l’altre dia, puguis allar-
gar una mica l’estacionament 
sense haver d’anar físicament 
al cotxe.
I justament això és el que 
em va succeir. Tenia pagat el 
parquímetre fins uns minuts 
desprès de les dotze, però 
la classe que estava fent se 
m’estenia amb les preguntes, 
així que vaig proposar cinc 
minuts perquè poguessin es-
tirar les cames i anar al bany, 
mentre allargava el pagament 
del parquímetre.
La qüestió es que un cop aca-
bada la classe vaig anar al 
cotxe, vaig notificar a l’aplica-
ció que ja desaparcava i vaig 
canviar de feina. A la nit me’n 
vaig adonar d’un paper que 
estava al parabrises i que no 
era propaganda. Era la meva 
primera multa de parquíme-
tre desprès de tants anys pa-
gant ciutadanament (la gent 
acostuma a dir religiosament, 
però no hi veig relació). Vaig 
revisar els correus de notifica-
ció del pagament, i amb cla-
redat l’hora de la multa estava 

dintre de la franja pagada.
Al telèfon de la companyia 
responsable em van recoma-
nar anar a les seves oficines, 
on em va atendre un amable 
senyor que va revisar la docu-
mentació i va comprovar que 
el vigilant havia ficat malament 
la matrícula al seu dispositiu. 
En canviar una W per una M, 
constava que el meu cotxe 
no havia pagat. Aquell senyor 
em va dir que era un error 
infreqüent, però factible, així 
com les tres possibles errades 
que més sovint troben: pagar 
a Aranda de Duero enlloc de 
Lleida, ficar malament la tarifa 
o teclejar malament la matrí-
cula. Afirmen tenir 130.000 
usuaris actius, i que cada dia 
realitzen més de 35.000 ope-
racions d’aparcament amb un 
nivell d’incidències del 0,2%. 
En el meu cas, l’error era del 
controlador, i amb diligència 
me la va treure comprovant la 
foto, així que encara puc afir-
mar que no tinc cap multa de 
parquímetre. Guaita quin bon 
ciutadà, hahaha!

 “Des que vaig
descarregar-me 
l’‘app’ EysaMobile,
empro més sovint
l’aparcament públic”

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

Que gran ets, catàfora
Més de 1.800 lleidatans, més 
de 32.000 catalans. Tots ells 
han hagut de respondre a 
aquesta pregunta a la prova 
de Llengua Castellana de la 
Selectivitat: Què és una ca-
tàfora? Molts no la sabien. Al-
guns, sí. La catàfora s’usa com 
un mecanisme de cohesió tex-
tual, per mantenir el suspens o 
per no incórrer en repeticions. 
Avança el què i, després, l’es-
pecifica: “Les claus de l’evolu-
ció dels mercats: Internet, glo-
balització i canvi social”. Bona 
catàfora. Però també és el re-
curs literari oposat a l’anàfora. 
I què és una anàfora? Doncs és 

un recurs literari que consisteix 
a repetir una seqüència de pa-
raules al començament d’oraci-
ons consecutives, tot emfatit-
zant-les i donant-los simetria. 
Així, podem dir: “L’empresa 
que s’adapta a les noves tec-
nologies, l’empresa del futur”. 
I, davant la catàfora i l’anàfora, 
em quedo amb la primera (tot i 
que estic utilitzant la segona...). 
Les empreses necessiten tenir 
una capacitat d’anàlisi àgil per 
tal de resoldre els desajustos en 
els seus comptes d’explotació. 
O, simplement, per tal d’assolir 
els objectius que han plantejat 
en les seves planificacions. Per 

tant, han de saber trobar el què 
i, després, ja l’especificaran. Si 
els costos estructurals esdeve-
nen muntanyes difícils d’escalar 
quan les xifres de negocis no 
acompanyen, s’han de saber 
reduir. Si la facturació és insu-
ficient, s’ha de buscar quota 
de mercat, fent una bona acció 
comercial. Si els treballadors no 
rendeixen, se’ls ha d’incentivar. 
O potser algun no encaixa en 
les necessitats de l’empresa i 
s’ha de substituir. Si el negoci 
requereix una inversió per do-
nar una millor servei (o simple-
ment per adaptar-se a les ne-
cessitats dels mercats), s’ha de 

plantejar l’operació amb con-
dicions assumibles per l’em-
presa. I valorar-ne el retorn. Si 
els préstecs rebuts ofeguen, 
potser es hora d’estudiar un 
refinançament. Però la qüestió 
és sempre trobar el què. Un 
cop focalitzat, l’empresa tindrà 
l’opció d’especificar-lo i, amb 
una bona gestió dels recursos 
(humans, materials i financers), 
arribarà l’èxit empresarial. I 
aquest èxit serà el de tot un 
equip que haurà sabut trobar 
el què, alhora que haurà man-
tingut el suspens, per no entrar 
en repeticions. Que gran ets, 
catàfora.
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7accents és un diari jove i descarat, que fomenta les pràctiques mal pagades i acull totes les 
opinions, encara que no es manifestin de manera argumentada ni respectuosa. Els nostres 
becaris expressen lliurement la seva pròpia opinió (en cas de tenir-ne). La posició d’aquest 
setmanari es reflecteix en el seu editorial, que no l’escriuen ells (encara). ;-)

Menú estudiantil                                                                                                                                      

OPI
NIÓ

la
setmana
becària

Irina Cluet
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

L’Erasmus, una experiència de vida
L’Erasmus és el programa d’in-
tercanvi més popular per als 
estudiants a Europa. Aquest es 
va iniciar l’any 1987 i des de lla-
vors ha concedit l’oportunitat 
d’experimentar la vida estudi-
antil als estudiants europeus.
La idea d’estudiar en un país 
estranger durant una certa 
quantitat de temps, al primer 
moment, xoca. Estàs confós, 
indecís, intranquil de no adap-

tar-te. Però, passada aquesta 
fase de la inquietud, que t’apor-
ta una experiència Erasmus?
En primer lloc, obtens una mos-
tra del que significa estudiar a 
l’estranger.
En segon lloc, la llengua. Tots 
som conscients que per tenir el 
coneixement d’una llengua has 
de viure al país adequat on la 
parlen. Amb el programa Eras-
mus no hi ha dubte que millores 

les teves habilitats de comuni-
cació en un idioma estranger 
perquè acabes pensant, escri-
vint, parlant i fins i tot somniant 
en aquesta llengua. Estudiar 
a l’estranger també t’ofereix 
l’oportunitat de veure el que 
significa gestionar tasques que 
un adult organitzat s’ocupa tots 
els dies i valorar aquesta impor-
tància. 
Participar en aquest progra-

ma, t’obre la ment, et permet 
conèixer nous racons, noves 
persones i noves maneres de 
pensar. 
I finalment, l’amistat, una cosa 
meravellosa saber que tens 
amics més enllà de les fronteres 
del teu país, que sempre pots 
visitar o venir a visitar-te, amb 
qui sempre tindràs molt a com-
partir, encara que no els puguis 
veure cada dia.

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
Molts estudiants de Lleida vi-
uen en pisos compartits amb 
altres joves. Assoleixen nous 
reptes, com la independència, 
com cuinar. Sí, cuinar és un 
gran repte per aquells que han 
decidit emancipar-se i comen-
çar una vida més autònoma.
Tot comença quan un dia de-
cideixes planejar un menú set-
manal i l’escrius (com si fos una 
taula periòdica) en un full que 
després penjaràs a la nevera. 
Innocent, penses que el se-
guiràs al peu de la lletra, però 
després de tres setmanes la 
teva nevera sembla les sego-
nes rebaixes de qualsevol bo-

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

tiga, que com la roba, només 
queda el que ningú menjaria. 
Dilluns mires aquells tuppers 
que la mare va preparar “per 
si algun dia no tens temps de 
cuinar res”, penses en guar-
dar-los, però en realitat no 
arriben a dimarts. El següent 
aliment de la nostra dieta són 
les amanides. Aquella verdura 
que no has de cuinar (sé que 
alguns no sabeu ni quin sa-
bor té), i que, menjant-la, has 
d’embrutar el mínim d’utensi-
lis possibles, i això per un es-
tudiant sempre és bo. També 
tenim els ous, aquells òvuls 
de gallina (per si no ho sabí-

eu) que 
sempre va 
bé tenir a la nevera quan no 
saps què menjar. I els plats 
precuinats, els sobres de cre-
mes, les sopes instantànies, 

l’arròs prepa-
rat, etc. Tot allò que 
només necessita tres minuts 
de microones i molta gana 
(perquè són insípids com ells 
sols). I, per últim, per mi, el 

gran invent de 
l’era mundi-
al, les tor-
rades. Un 
pa que no 
es fa dur 
perquè ja 
ho és. Gran 

invent, no? 
Per la gent 

panega (que 
li agrada molt 

el pa) com jo, sí.    I 
desitjant que arribi demà 

per menjar la paella de la 
mare, marxo a cuinar-me algu-
na cosa, bé, a fer-me una piz-
za. Tan se val, som estudiants.

Menjar és un dels plaers més grans 
de la vida, sobretot si cuinen per a tu, 

però aquest no és el cas.



       Marta Camps denuncia el cap 
de gabinet de Ros per “vexacions”
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Postius aposta per un 
govern transparent 
amb pressupostos 
participatius

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El líder de CiU a l’Ajun-
tament de Lleida, Toni 
Postius, ha presentat l’es-
borrany del cartipàs muni-
cipal basant-se en l’estalvi 
dels recursos municipals, 
la transparència i amb una 
aposta clara per la partici-
pació, tant ciutadana com 
dels equips de govern i de 
l’oposició. Postius defensa 
la restricció dels vehicles 
oficials de l’Ajuntament, 
que serien utilitzats només 
per a desplaçaments pú-
blics i que s’haurien de pu-
blicar setmanalment per tal 
de conèixer quin n’ha estat 
l’ús i per què, així com la su-
pressió del cos de segure-
tat de l’alcalde. Tanmateix, 
posa sobre la taula la de-
claració d’interessos amb 
l’objectiu de baixar els sa-
laris i vol arribar al consens 
amb altres partits per tal 
de rebaixar aquestes parti-
des en general. Quant a la 
transparència, declara que 
“no es poden repetir casos 
com el de Marta Camps” i 
que s’ha d’apostar per un 
accés directe a la informa-
ció, sense filtres per altres 
comissions i sense haver 
de demanar autoritzacions 
a l’equip de govern. Amb 
aquesta premissa, demana 
que es coneguin pública-
ment els ingressos i les des-
peses de l’equip de govern 
i de l’oposició. Així doncs, 
volen saber quina és la si-
tuació econòmica actual de 
la Paeria, “volem conèixer 
què ha passat amb l’EMU”.

6
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L’extinent d’alcalde de l’Ajuntament de Lleida assegura que José Crespín, també 
gendre del paer, la va voler escopir a la cara dins de l’ascensor de la Paeria

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’extinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Lleida, Marta 
Camps, ha denunciat el cap 
de gabinet i gendre d’Àngel 
Ros, José Crespín, per “co-
accions i vexacions a la meva 
persona”. L’encara regidora 
socialista i Crespín haurien 
protagonitzat una picabara-
lla verbal el passat divendres 
quan Camps acabava d’oficiar 
el seu últim casament com a 
regidora i es disposava a re-
collir els darrers documents 
del que havia estat el seu 
despatx.
Segons Camps, el cap de ga-
binet de la Paeria va seguir-la 
fins al despatx per recrimi-
nar-li seva actitud al llarg dels 
darrers mesos i per impedir-li 
l’extracció d’alguns dels do-
cument. “Es va posar dues 
vegades davant de la porta 
del meu despatx perquè no 
pogués sortir i només em va 
deixar passar un cop vaig ac-
ceptar baixar per l’ascensor 
amb ell, tot i les meves reti-
cències a fer-ho”, ha explicat 
Marta Camps al setmanari 
7accents.
“Va bufar-me a la cara com si 

volgués escopir-me. M’aca-
bava de dir que a Lleida ja no 
podria treballar mai més, que 
se n’encarregaria ell mateix”, 
ha assegurat Marta Camps. 
“Ara no tens feina ni en tin-
dràs”; aquestes són les parau-
les exactes amb què, segons 
la regidora, va amenaçar-la 
José Crespín.
Camps va alertar de l’incident 
minuts després als agents de 
la Guàrdia Urbana que hi ha a 
l’entrada de la Paeria.

Marta Camps, a 
l’entrada de les 
seves antigues 
oficines.
Foto: Arxiu

Crespín nega haver coaccio-
nat Camps
Per la seva banda, el cap de 
gabinet de l’Ajuntament de 
Lleida ha negat a l’Agència 
Catalana de Notícies (ACN) 
totes aquestes acusacions i ha 

atribuït la denúncia a “un ca-
pítol més” de la campanya de 
desprestigi de Camps envers 
la Paeria.

Ros defensa el seu gendre
Finalment, l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, va aprofitar l’últim 
Ple de l’anterior legislatura 
per postular la resposta de 
José Crespín i explicar que 
creu que la denúncia de Mar-
ta Camps forma part de “l’es-
calada de desgast” de la seva 
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Ros demana a CiU una postura oficial 

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Lleida va ce-
lebrar l’últim Ple del mandat 
amb l’aprovació de l’acta de 
la Junta extraordinària d’ur-
banisme, marcada pel procés 
de canvi de les Basses d’Al-
picat. Àngel Ros va declarar 
que vol conèixer la postura 
de la Generalitat respecte al 
projecte de rehabilitació de 
les Basses i dels serveis de 
seguretat necessaris d’un al-
calde de capital de província.

La Paeria va acomiadar en 
el Ple extraordinari aquells 
regidors que a partir de dis-
sabte seran rellevats en l’inici 
del nou mandat, la qual cosa 
significarà una reorganitza-
ció del govern municipal de 
la ciutat. Aquest s’afrontarà 
amb un govern en minoria 
on “el diàleg, la negociació 
i el pacte seran les claus de 
l’èxit”, segons l’alcalde en 
funcions.
Ros aborda aquest mandat 
amb “gran il·lusió” i creu que 
aquest proper Ple estarà mar-
cat per la participació.
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davant el projecte de recuperació de les Basses

POLÍTICA

Postius referma el dret dels lleidatans a 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El cap de llista de Conver-
gència i Unió a l’Ajuntament 
de Lleida, Toni Postius, ha 
subratllat la necessitat d’en-
degar una consulta ciutada-
na per determinar el futur 
del parc de les Basses. “De-
fensem la participació dels 
lleidatans i lleidatanes en els 
grans temes de la ciutat i en 
el cas de les Basses més que 
mai, tenint en compte que el 
projecte previst no compta 

amb el suport d’una majoria 
qualificada del proper Plena-
ri”, ha manifestat.
Postius argumenta que “en 
el darrer mandat la proposta 
d’ubicar el parc dedicat als 
Barrufets comptava amb el 
suport del 75% dels regidors 
del Ple; tanmateix, aquest 
suport serà únicament de 
la meitat del futur Ple i, per 
tant, “considerem que cal su-
mar una majoria qualificada 
per poder tirar-la endavant. 
No ens ha de fer por saber 
quin és el parer dels ciuta-
dans de Lleida”.
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SOCIETAT

               El casal 
d’estiu de l’escola 
Malgovern torna a 
obrir les portes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Torna el casal d’estiu de 
l’escola Malgovern de Llei-
da per als mesos de juliol, 
agost i setembre. Després 
de l’èxit de l’any passat, 
l’agrupació Tot per a tots i 
l’Associació de Veïns Camí 
de la Mariola organitzen un 
conjunt d’activitats dirigit a 
nens d’entre 3 i 14 anys de 
l’1 de juliol fins al 10 de se-
tembre.
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              Comença la 
temporada de bany 
a les piscines de 
Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La temporada de bany arri-
ba a Lleida amb l’obertura 
de les piscines municipals. 
El 13 de juny obren les pis-
cines de Cappont, Balàfia, 
Pardinyes, Bordeta. I el pro-
per 20 de juny ho faran les 
instal·lacions del Secà de 
Sant Pere, de Magraners i 
de Gardeny. Els preus de 
les piscines es mantenen 
respecte de l’any passat.

SOCIETAT

        La ciutat de Lleida surt al carrer 
en massa per esbroncar els feixistes

 ARES VALDÉS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Desenes de persones es van 
mobilitzar divendres a la tar-
da des de la plaça de la Pae-
ria fins a la Subdelegació del 
Govern a Lleida per rebutjar el 
feixisme i el racisme. La mar-
xa, organitzada per la Coordi-
nadora Antifeixista i la Unitat 
Contra el Feixisme i el Racis-
me, va comptar amb la parti-
cipació de diversos represen-

tants de l’esquerra política de 
la Paeria com Carles Vega o 
Francesc Gabarrell i del Parla-
ment de Catalunya com Sara 
Vilà, entre d’altres.
“Fora feixistes dels nostres 
carrers” va ressonar amb for-

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

9·65·6

DIVENDRES 12 de JUNY DE 2015 37

CULTURA

El Fashion Institute of Technology de 

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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El Fashion Institute of 
Technology de Nova York 
exhibeix actualment el pri-
mer dels vestits exposats a 
la mostra “In&Out. Instants 
de moda” que el fotògraf i 
comunicador lleidatà, Xavi 
Menós, va estrenar a Lleida. 

“In&Out” va incloure aquest 
disseny original de la firma 
Delpozo, així com d’altres 
vestits de la dissenyadora 
Carolina Herrera, que van 
lluir en destacats premis i 
trobades de moda internaci-
onals. Un d’ells el va portar 
l’actriu, cantant i productora 
xinesa Fan Bingbing o l’ac-
triu Sarah Paulson als Emmys 
(2013), entre molts d’altres.
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NYC exhibeix el vestit de Delpozo d’“In&Out” 
Concentració con-
tra el feixisme, 
divendres passat 
davant la Paeria. 
Foto: Ò. Buetas

ça en boca de les desenes 
de persones que van con-
centrar-se davant de la Pae-
ria després de la pallissa que 
quatre neonazis van clavar 
a un jove independentista a 
principis de maig al barri de 
la Bordeta. Al final de l’acte, 
representants de la Coordina-
dora Antifeixista i de la Unitat 
Contra el Feixisme i el Racis-
me van llegir un manifest da-
vant de la Subdelegació amb 
el qual van voler constatar el 
seu rebuig al feixisme.

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
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SOCIETAT
                Les comarques 
de Lleida, entre els 
deu millors destins 
de turisme actiu

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les comarques de Lleida 
han estat triades com un 
dels deu millors destinaci-
ons de l’Estat espanyol per 
a la pràctica de turisme en 
un rànquing del compara-
dor de preus d’hotels en 
línia en temps real realitzat 
per Trivago, que no esta-
bleix una prioritat entre les 
destinacions, sinó que els 
enumera per ordre alfabè-
tic, segons va informar en 
un comunicat el Patronat 
de Turisme de la Diputació 
de Lleida.
La companyia ha destacat 
de Lleida el ràfting i sende-
risme, entre les quals des-
taquen les rutes del Cinquè 
Llac, Llacs de Colomers i 
xai Carros de Foc i el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, així 
com també les rutes a ca-
vall.

El Govern notifica a Ipcena el compliment de la sentència que obliga 
a tancar les instal·lacions per ser incompatibles amb l’entorn

 REDACCIÓ
 ALFÉS

www.7accents.cat

A l’aeròdrom d’Alfés li que-
den exactament dos mesos 
per cessar les operacions 
d’enlairament i aterratge 
d’aeronaus. Així ho ha de-
terminat el Govern, que va 
notificar a l’entitat ecologis-
ta Ipcena la resolució en què 
s’ordena posar fi a la pràctica 
de l’aviació per donar compli-

ment a la sentència del TJSC, 
ratificada pel Tribunal Su-
prem, en considerar-la incom-
patible amb la preservació de 
l’espai natural de l’entorn.
Tot i això, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat re-
marca que aquesta quedaria 
“sense efecte” en el cas que 
el TSJC dictés resolució es-
timant l’incident de nul·litat 
d’actuacions formulades pel 
Reial Aeri Club Lleida, “que 
anul·laria la sentència que 

Imatge del Reial Aeri Club Lleida a l’aeròdrom d’Alfés. (Foto: Arxiu)

obliga a tancar l’aeròdrom”.
En concret, la resolució orde-
na el cessament de les opera-
cions d’enlairament i aterrat-
ge d’aeronaus a l’aeròdrom 
d’Alfés i “la realització de les 
gestions necessàries davant 
les autoritats competents 
en matèria d’aviació civil als 
efectes oportuns”. En aquest 
sentit, el Govern fixa un ter-
mini de dos mesos perquè es 
traslladi l’aeròdrom a l’aero-
port de Lleida-Alguaire.

SOCIETAT
                 Solsona
inaugura la seva
nova biblioteca
municipal

 REDACCIÓ
 SOLSONA

El dissabte es va inaugurar, 
amb la presència del conse-
ller de Cultura, Ferran Mas-
carell, la nova biblioteca de 
Solsona. A partir d’ara es 
dirà Biblioteca Cal Morató 
en honor a l’autor de nom-
brosos retaules i escultures 
d’arreu de Catalunya

SOCIETAT
             El magatzem d’aliments de producte 
fresc de Mollerussa es farà realitat al setembre

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

Les obres del nou centre de 
distribució d’aliments de Mo-
llerussa vinculat al Banc dels 
Aliments avancen a bon rit-
me i està previst que finalitzin 
en un mes. A partir d’aquell 
moment es definirà el model 
de gestió amb l’objectiu que 
l’equipament entri en servei 
el mes de setembre. Amb el 
de Lleida, l’equipament serà 

el segon d’aquestes carac-
terístiques a Ponent, ja que 
comptarà amb càmeres frigo-
rífiques que permetran l’em-
magatzematge de producte 
fresc i donaran servei a la co-
marca del Pla d’Urgell.
L’objectiu d’aquesta nova 
iniciativa de l’Ajuntament de 
Mollerussa és disposar d’una 
eina per millorar la salut dels 
col·lectius més vulnerables 
de la ciutat i evitar el malba-
ratament de productes ali-
mentaris frescos.

SOCIETAT
              Tàrrega amplia la dotació de 
desfibril·ladors en espais públics

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Tàrrega ha 
implantat tres nous desfibril-
ladors en diversos espais 
municipals per atendre de 
manera immediata possibles 
aturades cardíaques. Els apa-
rells s’han instal·lat a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
del consistori, el Teatre Ate-
neu i l’Espai MerCAT, equi-
paments on al cap de l’any 

passen milers de persones. 
Així, Tàrrega comptabilitza 
actualment un total de cinc 
desfibril·ladors en llocs pú-
blics, ja que també en dispo-
sa el Parc Esportiu i un dels 
vehicles de la Policia Local. 
L’adquisició dels tres nous 
aparells ha suposat una inver-
sió de 7.000 euros per part 
de la Diputació de Lleida.
La instal·lació dels desfibril-
ladors s’acompanya d’un pla 
de formació bàsica sobre el 
seu funcionament.

7·69·66·6  
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SOCIETAT

                 Els camions 
es podran desviar 
per l’AP-2 de Lleida 
a Montblanc

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Ministeri de Foment 
ha anunciat que activarà 
la desviació voluntària de 
camions de l’N-240 cap a 
l’AP-2 de Lleida a Mont-
blanc a partir de l’1 de 
juliol. Per tant, en menys 
de tres setmanes més de 
145.000 vehicles pesats es 
podran beneficiar d’aques-
ta mesura pilot. La desvia-
ció implicarà bonificacions 
per als camions de fins al 
50% del peatge, que, se-
gons Foment, suposarà un 
estalvi de 5,85 euros per 
vehicle i, al mateix temps, 
per recorregut. 
El pla es posarà en marxa en 
forma d’experiència pilot 
fins al pròxim 30 de novem-
bre i en el cas de Catalunya 
només es realitzarà en el 
tram de carretera de Lleida-
Montblanc. En total afecta-
rà sis trams de carreteres 
que sumaran 326 quilòme-
tres. La proposta inicial de 
Foment era una desviació 
obligatòria en setze trams 
de carreteres de sinistrali-
tat elevada, com l’N-240. 
Amb aquesta prova pilot, 
Foment vol millorar la se-
guretat vial i redistribuir el 
trànsit per diferents vies. A 
Lleida la mesura suposarà 
també un estalvi de fins a 
setze minuts de cada tra-
jecte realitzat pels vehicles 
en qüestió.
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       A l’aeròdrom d’Alfés
tan sols li queden dos
mesos de vida
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AGRICULTURA
               La pedregada 
de dimarts a Lleida 
afecta a més de 2.000 
hectàrees de fruita

 REDACCIÓ
 ALBESA

www.7accents.cat

La pedregada que va caure 
el dimarts dia 9 a la plana 
de Lleida va afectar fins a 
2.044 hectàrees de cultiu 
de fruita dolça als munici-
pis de Vilanova de la Barca 
i Corbins, al Segrià, i al de 
Torrelameu, a la Noguera. 
Segons les primeres esti-
macions fetes per tècnics 
del Departament d’Agri-
cultura, els danys que ha 
provocat la pedra oscil·len 
entre el 30% i el 100%, amb 
mides superiors als 2 cen-
tímetres en alguns casos. 
El conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, Josep 
Maria Pelegrí, va explicar 
que els conreus afectats 
van ser principalment la 
fruita dolça, en què algunes 
varietats primerenques es 
podien començar a collir en 
2-3 dies.

eco
no

mia
La va ser simbòlica i es va incloure dintre de la lluita “contra l’esclavitud 
i la precarietat laboral” que duen a terme des del passat dia 7 d’abril

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’estàtua d’Indíbil i Mando-
ni va ser protagonista d’una 
acció simbòlica en ser ves-
tida amb samarretes blaves 
característiques de la lluita 
dels tècnics en vaga de Mo-
vistar. L’acció s’emmarca en 
la Revolta de les escales i el 
moviment solidari i de su-
port cap a les treballadores. 
La lluita “contra l’esclavitud 
i la precarietat laboral” que 
duen a terme des del passat 
7 d’abril, “malgrat la falta de 
cobertura mediàtica per part 
dels mitjans convencionals”, 
asseguren, va aconseguir re-
bre el suport ja de nombrosos 
moviments socials i organitza-
cions polítiques o socials. 
Cal esmentar que desprès 
de la primera reunió de ne-
gociació entre Telefónica, la 
patronal del metall, les sub-
contractes i el comitè de vaga 
estatal, la vaga continua en 
espera d’una propera reunió 
el divendres dia 12.
Per altra banda, a més, s’ha 
de dir també que els tècnics 
de Telefónica a Lleida, junta-
ment amb diversos col·lectius 
i moviments socials, van con-
vocar una assemblea ober-
ta el dimarts dia 9 al Casal 

Popular de Joves. L’objectiu 
d’aquesta va ser estendre la 
solidaritat ja existent i el su-
port a vaga i parlar sobre la 

Indíbil i Mandoni es van vestir de blau

situació actual del conflicte i 
sobre les properes accions a 
fer a Lleida per donar suport 
a la lluita. 

ELECCIÓ
               Eritja, nova
presidenta de la 
Confederació de 
Comerç de Catalunya

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La presidenta de la Fede-
ració de Comerç de Lleida, 
Maria Rosa Eritja, va ser 
elegida presidenta de la 
Confederació de Comerç 
de Catalunya (CCC) per 
substituir Manel Vila, pre-
sident en funcions després 
de la mort de Pere Llorens. 
La seva voluntat és fer créi-
xer l’entitat i vetllar pels in-
teressos i les inquietuds del 
comerç de proximitat.

11·6  
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OCUPACIÓ

              La Xarxa 
d’Impulsor del 
programa Garantia 
Juvenil, una realitat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Xarxa d’Impulsors del 
programa Garantia Juvenil 
de la demarcació de Lleida, 
formada per tretze joves 
tècnics de les comarques 
lleidatanes, ja és una re-
alitat. La Garantia Juvenil 
(2014-2020) és un progra-
ma europeu que la Gene-
ralitat de Catalunya porta 
a terme, a través del SOC, 
per reduir l’atur juvenil i 
abandonament prematur 
dels estudis.

10·6        Índivil i Mandoni, amb 
samarretes de la lluita dels 
tècnics en vaga de Movistar

6·6

DIVENDRES 12 de JUNY DE 2015 39

Necessitem un final feliç ja!
Parafrasejant l’actual comissari eu-
ropeu d’Afers Econòmics, i tornant 
a parlar sobre Grècia com en una 
edició anterior d’aquest diari, diré: 
“De veritat que m’agrada la tragè-
dia grega, però ara necessitem un 
final feliç!”, referint-se a una reunió 
de l’Eurozona amb data del 18 de 
juny en què suposadament s’han 
d’intensificar i fer més productives 
les converses. Sembla que finalment 
hi ha prou desig per ambdues parts 
(creditors i govern de Tsipras), amb la 

qual cosa  ara sí que hauríem de dir... 
Podemos!
Tsipras va mantenir dimecres  una 
nova ronda de converses telefòni-
ques nocturnes amb el president 
Hollande i la cancellera Merkel i va 
convenir a intensificar les negociaci-
ons. Grècia hauria de dedicar més 
esforços a fer i sobretot complir una 
llista de reformes que encoratgin els 
que tenen els diners perquè no els 
tanquin l’aixeta. Deuen i necessiten 
molts diners, així que a banda de les 

qüestions electoralistes, quelcom 
que semblen estar pagant molt car, 
necessitarien fer allò que algun cop 
hem fet qui més qui menys de deixar 
les divergències a banda per tal que 
aviat arribi els que tots volem: acon-
seguir una resolució del problema 
grec que debilita la recuperació eu-
ropea. Que un servidor i uns quant 
més darrere i davant meu estan es-
perant que passin coses serioses en 
l’IBEX i un llarg etcètera.
Així que si finalment podem dei-

xar de parlar d’un Grexit i passar a 
parlar un Brexit (sortida del Regne 
Unit), almenys que no només hagin 
fructificat les emocions contingudes 
de trucades a altes hores i amb algu-
na copa de més sinó que estiguem 
assentats sobre unes bases solides, 
política i econòmicament parlant, i 
en aquest cas Atenes, com deia un 
dels seus habitants més il·lustres, 
Sócrates, no sigui allò d’“Atemoriu-
se’n més de l’amor de la dona que 
de l’odi de l’home”. 

Jordi Panadés Vega
@panades_jordi

economista
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La solidaritat i l’esport 
omplen l’Onze de Setembre

6·6

El torneig d’hoquei Joan Petit es converteix en un èxit
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida va viure una gran fes-
ta de l’esport i la solidaritat 
amb la celebració de la quin-
zena edició del torneig d’ho-
quei Joan Petit en favor dels 
nens amb càncer. El pavelló 
municipal Onze de Setem-
bre va acollir l’esdeveniment 
esportiu que cada any orga-
nitza la Fundació Amics Joan 
Petit i que en aquesta edició 
va comptar amb el CE Lleida 
Llista Blava com a camfitrió.
La cloenda de la festa, amb la 
presència del futbolista lleida-
tà Bojan Krkic, que va apadri-
nar la festa, va comptar amb 
36 equips d’arreu de Catalu-
nya i de l’Estat i amb jugadors 
d’entre 3 i 6 anys que van par-
ticipar en els partits i les acti-
vitats que s’han fet durant el 
dia al pavelló i el seu entorn.
En l’acte de cloenda, els 
equips van sortir a la pista per 
rebre la cullera de fusta, sím-
bol de la festa. També es va 
fer una exhibició de patinatge 
i el Joan Petit es va unir a la 
festa per ballar amb els juga-
dors i per acomiadar-se. 
Durant el dia es van fer acci-
ons per recaptar diners i les 
aportacions dels participants 
es destinaran a projectes en 
els quals està vinculada la 

FUTBOL

Mollerusa estrena 
el primer Pati 14 a 
les terres de Lleida

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

L’escola Pompeu Fabra 
va estrenar el primer Pati 
14 a Lleida, una iniciativa 
de la Fundació Cruyff que 
compta amb la implicació 
de l’Ajuntament de Molle-
russa, de la Fundació FC-
Barcelona i de l’Obra So-
cial la Caixa amb l’objectiu 
de fomentar la pràctica de 
l’esport com a eina per mi-
llorar la convivència entre 
els alumnes d’educació 
primària i potenciar-ne els 
hàbits saludables. 
L’acte inaugural va comp-
tar amb la participació de 
l’alcalde de la ciutat, Marc 
Solsona, que va agrair a 
tots els agents implicats la 
seva aposta per Mollerus-
sa, una aposta que fa que 
la ciutat continuï amb el 
seu posicionament de fo-
ment dels valors educatius 
a través de la practica de 
l’esport. L’alcalde va expli-
car que la voluntat és que 
continuï aquesta “aliança 
d’èxit” amb la Fundació 
Cruyff, que ja va comen-
çar el juny del 2012 amb 
la inauguració d’un Cruyff 
Court a l’escola Mestre Ig-
nasi Peraire, fent realitat 
també un altre Pati 14 a 
l’altra escola pública, Les 
Arrels. Per la seva banda, 
la directora de la Fundació 
Cruyff, Pati Roura, va expli-
car que l’objectiu d’aques-
ta iniciativa és, a través de 
catorze regles bàsiques, 
fomentar els hàbits saluda-
bles i els valors de convi-
vència amb l’esport i el joc 
dins les escoles. 
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FUTBOL

El nou projecte del Lleida Esportiu 
arrencarà el dia 17 de juny

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu ja té una 
data marcada per iniciar el 
projecte esportiu de cara a la 
temporada 2015-2016. Serà 
el proper 17 de juny quan es 
donarà el tret de sortida a la 
campanya de socis. “Aquest 
serà el nostre cinquè projec-
te. Hem de gaudir de la situ-
ació de la institució a Segona 
Divisió B”, va expressar el 

10·6

Fundació, com la casa dels 
Xuklis –gestionada per Afa-
noc– o l’estudi dels pal·liatius 
en càncer infantil 
i pediatra de 
l’Hospital de 
Sant Pau i 
Santa Creu 
de Barce-
lona.
La Funda-
ció Joan 
Petit agafa el 
nom d’un nen 
-en Joan, el pe-

president, Albert Esteve, que 
ha argumentat que “no hem 
de renunciar als valors de ser 
lleidatans i ho afrontem amb 
molta ambició, lluitant per tot 
i amb compromís”. 
D’altra banda, Carlos Barre-
da ja és exjugador del Lleida 
Esportiu. Així ho va confirmar 
el club en un comunicat, i el 
president del Lleida Esportiu, 
Albert Esteve, va manifestar 
que “va demanar una millora 
de contracte i el club va haver 
de decidir”. Moment de la presentació. Foto: Òscar Buetas

Els diners 
recaptats es 
destinaran a 

projectes com 
la casa Xuklis
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Foto de família 
de tots els par-
ticipants en el 
torneig de hoquei 
Joan Petit, el qual 
es va dur a terme 
al pavelló Onze 
de Setembre. 
Foto: Ajuntament 
de Lleida

tit de la casa- al qual li agra-
dava l’hoquei patins i que als 
pocs anys de vida va patir 

un càncer. L’objec-
tiu és l’atenció 

als afectats 
pel càncer 
infantil i la 
divulgació 
del conei-
x e m e n t 
d ’aquesta 

malaltia.
Per altra 

banda, l’ICG 

Software Lleida va tancar la 
temporada 2014-15 amb una 
derrota contra la selecció de 
Xile (3-4) en un partit amistós.
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Quiñónez guanya 
a Erta en la cita del 
Nacional a Salamanca
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Els dos esportistes es mostren forts
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’hispano-equatorià veí d’Al-
carràs, Jackson Quiñónez, va 
ser el vencedor del Trofeo In-
ternacional de Atletismo Ciu-
dad de Salamanca-Memorial 
Carlos Gil Pérez per davant 
del lleidatà Arnau Erta, que 
va demostrar que ha tornat 
d’Estats Units amb ganes de 
mostrar el seu potencial i con-
solidar-se entre els millors tan-
quistes del territori nacional.
En la semifinal dels 110 m. 
t., Erta es va imposar a tots 
els seus adversaris, entre els 
quals destacava l’actual plus-
marquista Jackson Quiñónez, 
l’actual campió d’Espanya 
absolut, Javier Colomo, i el 
darrer campió d’Espanya Pro-
mesa, Pedro García. Aquesta 
va ser la primera vegada que 
el lleidatà aconseguia 
vèncer Quiñónez i 
la prova va ser 
molt intensa 
entre els dos 
esportistes. 
Malgrat tot, 
la marca va 
ser quelcom 
inferior a 
l’objectiu tra-
çat, 14:20.

En la final, el guió es va tornar 
a repetir, tot i que els papers 

es van intercanviar, 
ja que el ven-

cedor va ser 
Q u i ñ ó n e z , 
amb un 
temps de 
1 4 : 0 6 , 
m e n t r e 
que Erta 

va finalitzar 
segon, amb 

un temps de 

Moment en el 
qual el lleidatà 
resident a Estats 
Unit i atleta uni-
versitari Arnau 
Erta venç Jackson 
Quiñónez en la 
semifinal dels 100 
m. t.
Foto: H. Montero

14:28 (-1,3), un temps que es 
va donar perquè es va veure 
perjudicat per un cop que es 
va donar amb la darrera tanca.

CAMINADA

50 participants a 
la Caminada del 
Sabó de Montgai

 REDACCIÓ
 MONTGAI

www.7accents.cat

La setena edició de Net-
Fira del Sabó de Montgai 
va viure la seva vessant 
més esportiva amb la cele-
bració de la cinquena Ca-
minada Popular del Sabó, 
que va aplegar una cin-
quantena de participants. 
Aquests van optar en-
tre dues rutes, una llarga 
d’11,08 quilòmetres, i una 
curta de 5,97 quilòmetres. 
Cap de les dues eren com-
petitives i es podien fer al 
ritme que cadascú volgu-
és, fins i tot en BTT. La sor-
tida va ser al carrer Urgell 
de Montgai i els recorre-
guts eren en un 95% sobre 
terra. Els participants van 
rebre una motxilla, a més 
d’avituallament durant tot 
el camí amb aigua i fruita i 
esmorzar d’entrepà i gelat 
a l’arribada, a més de gau-
dir de servei de guarda-
roba i guarda-claus.

7·6

NATACIÓ

La selecció de Lleida, segona en el 
Campionat Interterritorial Català

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

La selecció de Lleida de 
natació va aconseguir la se-
gona posició en la puntu-
ació final per equips en el I 
Campionat Interterritorial 
Català, celebrat a Cornellà. 
Aixó va ser gràcies a les bo-
nes marques i classificacions 

individuals dels 95 nedadors 
i nedadores de la província 
ilerdenca de totes les cate-
gories, els quals van demos-
trar estar a un bon nivell.
Pel que fa als resultats de la 
sessió dedicada als alevins 
i benjamins, la puntuació fi-
nal de Lleida va ser de 1.040 
punts, mentre que als infan-
tils, júniors i absoluts, aques-
ta va ser de 1.907 punts.

7·6

Per primera 
vegada, Arnau 
Erta va vèncer 
a Quiñónez, a 

la semifinal

TENNIS

Costa, campió 
de consolació 
Nacional +65

 REDACCIÓ
 ALACANT

www.7accents.cat

El jugador del Club Tennis 
Urgell Jesús Costa es va 
proclamar  campió de con-
solació en el Campionat  
d’Espanya  de  tennis  en  
categoria  +65,  celebrat  a 
Alacant.  Costa, cap de sè-
rie número 1, va vèncer en 
la final Gómez Vargas.  
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ATLETISME

Carulla i Ribalta, 
guanyadors de la 
Cursa de la Guineu

 REDACCIÓ
 JUNEDA

www.7accents.cat

La Lliga Ponent va viure 
una nova cita amb la no-
vena edició de la Cursa de 
la Guineu de Vilanova de 
Bellpuig. La prova, orga-
nitzada per l’Ajuntament 
de la població amb la 
col·laboració del Consell 
Esportiu del Pla d’Urgell i 
de la Diputació de Lleida, 
va aplegar a un total 400 
participants entre les dife-
rents curses organitzades i 
va tenir com a guanyadors 
els esportistes Antoni Ca-
rulla i Núria Ribalta en la 
prova reina, els 10 quilò-
metres.
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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

La sorpresa més 
gran de la història (I)

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 16 de juliol de 1950 va dis-
putar-se un dels partits més 
famosos de la història, pot-
ser el que més, un duel del 
qual encara no s’ha deixat de 
parlar 65 anys després. Era el 
darrer partit del Mundial de 
Brasil –no era estrictament 
una final perquè el format 
va ser un quadrangular– i ju-
gaven l’equip amfitrió contra 
Uruguai. El títol estava en 
joc, encara que a Brasil li va-
lia l’empat per proclamar-se 
campió del món per primera 
vegada. Abans del partit hi 
havia una excessiva actitud 
triomfalista entre els brasilers, 
que va dur fins i tot a algun di-
ari a titular el dia anterior que 
ja eren campions; l’ambient 
era espectacular. 
La primera meitat va acabar 
amb empat a zero i en comen-
çar la segona Friaça va marcar 
per Brasil. El títol semblava 
a la butxaca i l’estadi ja ho 
celebrava però, de sobte, el 
coratge d’una Uruguai ferida 
i sense res a perdre va aparèi-
xer del no res i poc després va 
arribar l’empat. Aquell resul-
tat encara donava el campio-
nat mundial als locals, però la 
cridòria de les graderies es va 
anar apagant, l’estat anímic 
va canviar i quan faltaven no-
més onze minuts per al final, 
els celestes van consumar la 
remuntada, enfonsant en la 
tragèdia un país sencer i, és 
clar, elevant-ne als altars un 
altre. Jules Rimet gairebé li va 
haver de donar d’amagat la 
copa al capità uruguaià, Ob-
dulio Varela. 
Es diu que fins i tot va ha-

ver-hi suïcidis; el trauma va 
ser tan gran que els brasilers 
van decidir no jugar mai més 
amb la samarreta blanca que 
els identificava. Des d’aquell 
dia vesteixen de groc. Havia 
nascut la llegenda del Mara-
canazo.
Però, en fi, anem a centrar-nos 
en el portentós extrem dret 
que va ser l’encarregat de 
fer plorarles gairebé 200.000 
persones que omplien Mara-
caná i a 50 milions d’habitants 
més, el jugador que li va ser-
vir en safata el gol de l’empat 
a Schiaffino i que uns minuts 
més tard va marcar el gol de 
la victòria amb un xut ras i en-
ganxat al pal, certament un 
gol impossible d’oblidar. 
Alcides Gigghia, nascut al 
barri de la Blanqueada de 
Montevideo el 1926, és un 
heroi nacional a Uruguai i és 
l’únic entre els campions que 
encara segueix viu. 
La banda dre-
ta era el seu 
territori i 
des d’allí 
va assor-
tir cente-
nars de 
p i l o t e s 
als seus 
companys, 
gràcies a 
un regat dia-
bòlic i una sor-
prenent precisió 
en la centrada. 
Quan feia falta, 
com aquell dia 
de juliol, mar-
cava gols.
Fill de família 
a c o m o d a d a , 
aviat es va po-
der dedicar a la 

seva gran passió i als 18 anys 
va començar la seva carrera 
a l’Atlético Sud Amèrica. Els 
tècnics de   Peña-
rol van desco-
brir el seu 
talent i el 
1948 van 
f itxar- lo. 
R à p i d a -
ment es 
va fer un 
lloc als 
carboners i 
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la famosa Escuadrilla de la 
muerte, al costat de Schiaffi-
no, Míguez, Vidal i Hohberg 
(aquell que va morir tres ve-
gades). Per descomptat, va 
guanyar-se un lloc en la selec-
ció que disputaria aquell mà-
gic Mundial i com heu vist no 
va decebre, encara que no-

més va poder jugar dotze 
partits, anotant quatre 

gols, els quatre en la 
cita brasilera.
La raó dels seus 
pocs partits en la 
selecció urugua-
iana és que el 
1953 les lires ita-
lianes van trucar 

a la seva porta i va 
fitxar per la Roma, 

un equip mo-
dest en aquells 

temps i a qui 
li va ser fidel 
durant deu 
anys. Eren 
temps en 
els quals els 
dominadors 

del Calcio 
eren el Milan 

dels suecs i el 

seu company Schiaffino o la 
Juventus de Sívori, Charles i 
Boniperti, així que només va 
guanyar un títol, la Copa de 
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debutat a l’equip nacional 
italià. Uruguai no selecciona-
va a ningú que jugués a l’es-
tranger i ell era descendent 
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jugar cinc partits, entre ells 
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ècia’58 en la qual van perdre 
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una lliga. Ja veterà va tornar 
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sats els 40 al Danubio, el ter-
cer en discòrdia al país xarrúa.
Un cop retirats, el govern 
d’Uruguai oferia als campions 
dels cinquanta una feina públi-
ca i Alcides va estar fins 1992 
de vigilant d’apostes al Ca-
sino de Montevideo. Aquell 
any va morir la seva primera 
dona i va marxar de la capi-
tal per viure a Las Piedras, un 
lloc molt més petit i tranquil. 
Allí passeja encara després de 
superar un accident de cotxe 
que el va deixar el 2012 uns 
dies en coma induït i uns me-
sos sense caminar.

: 1945_ Comença 
la seva carrera a 
Amèrica del Sud.
: 1948_ Fitxa pel 
Peñarol de 
Montevideo.
: 1949/51_ Els au-
rinegres guanyen 
dues lligues amb 
una davantera 
mítica.
: 1950_ Uruguai 
es corona campió 
mundial per 
segona vegada.
: 1953_ Se’n va a 
Itàlia a jugar a la 
Roma.
: 1963_ Amb el 
Milan guanya la 
lliga.
: 1968_ Es retira al 
Danubio.

És l’únic entre 
els campions 

del
Mundial’50 

que encara viu

El seu gol 
a Brasil és un 

dels més
famosos i 
recordats

Alcides 
Gigghia
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solucions

encreuats by FILOENIGMES

by Jordi BalaschSE7 RUEde la llotja

criptograma

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

Ramader, Clavell, Abadies, Britans, Almívar, Abatuts, Iridiós i Bullici.
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12

Busqueu una paraula dʼ11 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imatge

conté la inicial de la paraula buscada.
Sʼinclouen 10 de les 11 lletres.

criptograma 

sudoku de lletres

D B
F D

E C
C E

F C
E D

Ompliu les caselles buides de ma-
nera que en cada columna verti-

cal i en cada filera horitzontal de cada
caixa de 2x3 caselles hi hagi les lle-
tres A, B, C, D, E i F.  

solucions

7+1 accents by FILOENIGMES

sudoku difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats

HORITZONTALS: 1. Sʼesdevé de cop i volta. Indret dʼun cos on
es troben dues cares laterals. 2. Deixi com un ou. Semblants.
3. Un de sis anys. Argumentat amb raons. Un vent. 4. Estat
produït per lʼabsorció excessiva dʼèter. Oir al revés. 5. Conso-
nant. Pareller. Municipi gironí. 6. Crido com un llop. Un altre
nom del marfil. 7. Pincipi de la treva. Del lloc on anaven els vir-
tuosos després de morts. Vocals. 8. No té res dʼestrany. Per-
tanyents a lʼorella. 9. Remes cap a popa. Totes les eines dʼun
taller. Una beguda. 10. Dos caòtic. Ases. Prefix que significa
ʻabellaʼ. 11. Cabussó em plomallat. El blanc sembla una oca.
12. Reis búlgars. Contracció dels músculs de la cara.
VERTICALS: 1. Presentat. Preu. 2. Arbre nadalenc. Sacerdots
celtes. 3. Mi l lo ro les condicions de lʼempresa. Primera hora de
la tarda. 4. Pre fix que significa ʻcicatriuʼ. Corrons. Senyor an-
glès. 5. Exposada als vents. Alguna cosa. 6. Un recte. Mamí-
fer dels èquids. Darrera secció de lʼintestí prim. 7. Somriure
més curt. Humor serós dels tumors ulcerats. 8. Prefix que vol
dir ʻmovimentʼ. Teixit amb llistes molt estretes. Vocal. 9. Està
encantat pel cine. Missió de vigilància dʼun soldat. Corrent al-
tern anglosaxó. 10. Re produir una nitració. Cos molt atractiu.
11. Delimiten el total. De la regió co xal. Serveix per caminar.
12. Restes mortals. Bastons per jugar a hoquei.

CASUALCANTO
OVALISIMILS
NENRAONATS
ETERISMERIO
GJOVERPALS
UDOLOIVORI
TRELISISAE

USUALOTICS
CIESEINAMT
ODSRUCSAPI
SETMESOANEC
TSARSRICTUS

8 1 6
1

7 3 8 5
7 9 2

2 9
4 3 1

3 2 7 8
2

4 6 3

824795316
153486279
976321845
791534628
638219457
245678931
312967584
589143762
467852193

ADEFBC
CBFEAD
ECBDFA
DFABCE
FADCEB
BECADF

La paraula és PSICO-
FONIES. Falta la P de
pintura.

D

ALMIVAR
ABATUTS
CLAVELL
IRIDIOS
BULLICI
RAMADER
BRITANS

COFINEISOS
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encantat pel cine. Missió de vigilància dʼun soldat. Corrent al-
tern anglosaxó. 10. Re produir una nitració. Cos molt atractiu.
11. Delimiten el total. De la regió co xal. Serveix per caminar.
12. Restes mortals. Bastons per jugar a hoquei.

CASUALCANTO
OVALISIMILS
NENRAONATS
ETERISMERIO
GJOVERPALS
UDOLOIVORI
TRELISISAE

USUALOTICS
CIESEINAMT
ODSRUCSAPI
SETMESOANEC
TSARSRICTUS

8 1 6
1

7 3 8 5
7 9 2

2 9
4 3 1

3 2 7 8
2

4 6 3

824795316
153486279
976321845
791534628
638219457
245678931
312967584
589143762
467852193

ADEFBC
CBFEAD
ECBDFA
DFABCE
FADCEB
BECADF

La paraula és PSICO-
FONIES. Falta la P de
pintura.

D

ALMIVAR
ABATUTS
CLAVELL
IRIDIOS
BULLICI
RAMADER
BRITANS

COFINEISOS
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MARTA CAMPS HA DE-
NUNCIAT JOSÉ CRES-
PÍN, GENDRE DEL PAER

Si això és cert, sembla una 
versió Lleidatana del Padri-
no.!
Patricia Pino

RITA BARBERÁ SUG-
GEREIX QUE SEGUIRÀ 
SENT ALCALDESSA PEL 
PARTIT POPULAR.

D’alguna cosa han de viure 
els GIN TONICS!!
Isabel Rapallo

¿HI HA D’HAVER UNA 
EDAT MÀXIMA PER PO-
DER CONDUIR?

Si les proves que fan per re-
novar el carnet fossin serio-
ses i no amb ànim recaptato-
ri, mentre la persona estigui 
en condicions, per què no?
Mònica Mbm 

EL BARÇA GUANYA LA 
CHAMPIONS

Vinga! Sortiu al carrer a 
defendre els vostres drets 
i demanar treball. Haaa!! 
Noo!! Que amb el Barça ho 
tenim tot arreglat. 
Blanca Tost

Algú sap que en fa Piqué 
de les xarxes que retalla?
Pilar Bonastre

EL PP DIU QUE 
‘JOC DE TRONS’ 
HA ANAT A 
GIRONA GRÀ-

CIES A LA POLÍTICA 
D’IMPOSTOS

vajaaaa ! jo pensava que i ha-
via anat per els seus especta-
culars paratges i carrers per 
rodar la sèrie, quin desen-
gany que he tingut, gràcies 
PP per fer-me obrir els ulls. 
Andreu Roig

Ha mi m’han dit que 
el PP a demanat al 
tribunal cons-
titucional 
que la 

Mare de dracs parli un 25 % 
en castellà, perquè la llengua 
d’ella està fent desaparèixer 
l’espanyol en els set
reínos. habrase
vist!! 
Salsero del Valles

ELS AVIS LLEIDATANS 
ARRIBEN A BERLIN 
DESPRES DE 4.500KM 

Visca els avis, endavant tre-
mendos.
Albert Pujals

PAULINA RUBIO FA 
SERVIR EL ‘HASHTAG’ 
DE SELECTIVITAT 
#PAU2015 CREIENT QUE 
TENIA A VEURE AMB 
ELLA

Diuen que en el seu pròxim 
disc hi ha una cançó que 
compta com va aconseguir 
aprovar la selectivitat.
@Juan CS

TRONTOLLA EL PARC 
DELS BARRUFETS DE 
LLEIDA

Guaita tu, quina colla de 
cabessudos.
@9NV

QUÈ PESA MÉS QUAN 
TRIES LA CARRERA, LA 
VOCACIÓ O LA SORTI-
DA LABORAL?

Tal com està el món a dia 
d’avui, sense dubtar-ho, 
prima la sortida laboral (si 
coincideix amb la vocació 
genial)
@Carles PG

BALEARS 
TORNARÀ 
A PERME-
TRE LES 
EMISSIONS 
DE TV3

Genial que a 
les illes pu-
guin tornar a 
veure la cade-
na en Català 
de referència
@Marc Soler 

AHORA MA-
DRID I EL 
PSOE TAN-
QUEN UN 
ACORD PER-
QUÈ MANUELA 
CARMENA SIGUI 
ALCALDESSA

Que algú vagi a veure si 
Esperanza Aguirre està be, 
em preocupa...
@Raúl González Osorio

CARMEN CHACÓN VOL 
REPETIR A LES GENE-
RALS AMB EL PSC

Abans primàries del PSC, 
ara a les  primàries del PSC, 
després es presentarà a les  
eleccions del president de la 
comunitat de veïns
@PereCano

tereseren

nuria_aiona

dolorssmateu

montsebetriu

mariamesegue

ivetpapell

onatime7

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
CUINER
Municipi: Lleida
Empresa: Botargues SL 
Ref. FA02456344

INFERMER/A MEDICINA NU-
CLEAR
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 09201511928

ASSESSOR COMPTABLE
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Lleida
Ref. FA02458660

TELEOPERADORA
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Mases
Ref. FA02465034

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Mases
Ref. FA02465033

GESTOR/A DE CLIENTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02465014

PROGRAMADOR WEB
Municipi: Lleida 
Empresa: Ilertec Consultoria 
Tecnològica, SLL
Ref. FA02463045

REPARTIDOR
Municipi: Cervera
Empresa: Envialia
Ref. FA02463109

CONDUCTOR DE 
TRANSPORT FRIGORÍFIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02463090
 
COORDINADOR 
TERRITORIAL  
D’ESPLAIS DE GENT GRAN
Municipi: Lleida 
Empresa: 
Tasca 
Projectes d’animació
Ref. FA02463160

TÉCNIC/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

RESPONSABLE DE QUALI-
TAT
Municipi: Lleida 
Empresa: Empresa agroali-
mentària
Ref. FA02461899

TEAM LEADER JAVA J2EE
Municipi: Lleida 
Empresa: Serinsa SL
Ref. FA02463173

COMERCIAL DE VISITES 
CONCERTADES
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Català de Tre-
ball, ETT
Ref. FA02461921

ASSESSOR/A DE 
COSMÈTICA NATURAL, 
NUTRICIÓ I COMPLEMENTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02463203

COMERCIAL COSMÈTICA I 
NUTRICIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Cosmètica Cervel
Ref. FA02463199

ASSESSOR/A COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Companyia 
Fabricant de Productes 
Químics
Ref. FA02463183

TÈCNIC DE MANTENIMENT 
ELÈCTRIC
Municipi: Lleida 
Empresa: Voith Paper
Ref. FA02463161

ASSESSORS I PROMOTORS
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestión y Tecnolo-
gias Aplicadas al Cliente SL
Ref. FA0246130

VISITADOR FARMACÈUTIC 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nutripharma Distri-
bución y Formación 2003
Ref. FA02463119

METGE GENERAL I METGE 
DE TREBALL
Municipi: Lleida 
Empresa: Fraternidad - Mu-
prespa Prevención
Ref. FA0246263

METGE
Municipi: Lleida 
Empresa: Asepeyo Cervera
Ref. FA02462629

COMERCIAL 
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02460682

AUXILIAR ADMINISTRATIU
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02460680

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVA - 
ADJUNTA A DIRECCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Sistemas Digitales 
de Catalunya, S.L
Ref. FA02458635

CUINER/A DE MENJAR MAR-
ROQUÍ
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del Soc
Ref. 09201511562

CONDUCTORS - OPERA-
DORS DE RETROEXCAVA-
DORA

Municipi: Lleida
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. FA01517529

MECÀNICS DE MANTENI-
MENT I REPARACIÓ D’AU-
TOMOCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 09201510675

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

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

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

REPARTIDOR DE PUBLICITAT
Municipi: Lleida 
Empresa: Formació Miró
Ref. FA0245628

PROGRAMADOR SÈNIOR 
.NET
Municipi: Lleida 
Empresa: Indra Software Labs
Ref. FA02462760

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02460582

MYSTERY SHOPPER
Municipi: Lleida
Empresa: Grupo Agio
Ref. FA02460568

DISTRIBUÏDOR INDEPEN-
DENT
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible

Ref. FA02456393

TÈCNIC COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02456370

COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02456369

EXPERT FISCAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02456368
 
COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02456367

CONDUCTOR TITULAT
Municipi: Lleida
Empresa: Grupo J.Carrión
Ref. FA02460600

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

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

Bullet

1.  Són australians i les seves 
cançons no deixen espai per 
al debat. Les seves influències 
són tan evidents que no hi ha 
un altre remei que bellugar el 
cap i alçar el puny.

2. Justin Hawkins lidera 
aquest grup anglès que 
rivalitza amb el mateix Angus 
Young. Es diu que és una 
barreja d’AC/DC i Queen.  

3. Són australians i van acon-
seguir popularitat a principis 
del segle XXI gràcies a la seva 
fusió de guitarres a l’estil 
d’AC/DC i melodies dels 
Beatles.

4. Durant un temps va comp-
tar amb el baterista Simon 
Wright, i això podria haver 
influït, ja que va estar a AC/
DC entre 1983 i 1989.

5. Aquest grup de Barcelona és similar a AC/
DC en la fortalesa del so, estructures, en el 
so mateix, en melodies i en la contundència 
dels arranjaments.  

6. En els seus inicis no s’hi assemblaven, 
però alguna cosa va succeir l’any 1987 per 
realitzar el disc Electric, tot un exercici cen-
trat en AC/DC. Malgrat tot, posteriorment 
van tornar al seu propi so.

7. Aquesta banda alemanya va publicar el 
2006 el disc Heading for the Top, un pode-
rós tribut al hard rock més intens de princi-
pis dels anys vuitanta amb evidents referèn-
cia a Accept, UDO, Saxon i AC/DC.

destaquem 
un total de 7 grups de música 
que van aparèixer arrel del nai-
xement d’AC/DC, una formació 
que està arrasant amb la seva 
gira, una sèrie de concerts als 
quals estan anant nombrosos 
lleidatans.

The
Darkness

Jet

Rihno Bucket

The Cult
‘77

Airbourne
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La pell de raïm conté melato-
nina, l’hormona que regula 

els cicles de la son i de la 
vigília. La ingestió de la 
melatonina del raïm fa 
que el nostre nivell cor-

poral augmenti i, per tant, 
ens entri son. 

? Per què als 
banys se’ls 
anomena 
també ‘WC’??

WC fa referència a les inicials de les paraules angle-
ses Water Closet, que significa ‘armari per l’aigua’. 
Aquest nom prové de la introducció dels primers 
banys a casa, ja que aquesta habitació, creada el 
segle XIX, es col·locaven en habitacions que fins 
llavors havien servit de vestidor com si fossin un 
armari. A Anglaterra i Estats Units s’utilitza la pa-
raula toilet.

els 7
perquès ?

Per què les vaques han 
acabat sent sagrades a l’Índia??

A l’Índia 
les va-
ques són 
sagrades i 
veure’n una pel 
carrer és sinònim de benedic-
ció divina i de bona sort, ja 
que es consideren en la reli-

gió hindú animals sa-
grats. Hi ha gent que 

diu que tenen un 
gran poder còs-
mic, encara que 
la realitat és més 
prosaica. El cos-
tum de no men-

jar-se les vaques 
arriba dels orígens 

religiosos de l’Índia: 
fa milers d’anys, la po-

blació de l’Índia va comen-
çar a augmentar, mentre que 
la quantitat de bovins que la 
podien alimentar disminuïa. 

Els governants de l’Índia, que 
formaven part dels estaments 
religiosos, van disfressar de 
llei sagrada la necessitat de 
protegir la vida de les vaques, 
ja que no hi havia suficients 
animals per mantenir tota la 
població, i per això era ne-
cessari trobar un forma d’ali-
mentar-se basada en fruits de 
la terra. Per aquest motiu, les 
lleis religioses indicaven que 
les vaques no es podien sacri-
ficar, ja que eren necessàries 
perquè parissin bous amb els 
quals treballar al camp.

Per què Sant Climent de Taüll és tan 
important per la província de Lleida??

Sant Cli-
ment de 
Taüll és 
una es-
glésia ro-
mànica de 
la localitat 
de Taüll, a la 
Vall de Boí. Va 
ser objecte de la 
venda i bescanvi l'any 
1064 pels comtes del Pallars 
Sobirà, Artau I i la seva muller 
Llúcia, als comtes del Pallars 
Jussà, Ramon IV i la seva dona 
Valença, juntament amb el 
castell d'Erill i altres posses-
sions. El primer esment espe-

cífic de 
l 'esg lés ia 

és del 1123: el 
10 de desembre va ser con-
sagrada per Sant Ramon, bis-
be de Roda, just un dia abans 
de consagrar Santa Maria de 
Taüll, església amb la qual va 
compartir parroquialitat du-

rant gairebé tota l'Edat Mit-
jana. La data de consagració 
de Sant Climent de Taüll es va 
conservar en una pintura mu-
ral romànica a l'interior ma-
teix de l'església.
De tota manera, Sant Cli-
ment sembla l'intent, fallit, 
dels senyors d'Erill d'establir 
un nucli monàstic a la Vall. 
D’altra banda, a la Baixa Edat 
Mitjana, la Vall de Boí passà 
al bisbat d'Urgell, on gaudia 
d'un règim especial. El 5 de 
setembre de 1907 va ser un 
dels llocs per on va passar la 
Missió arqueològico-jurídica 
a la ratlla d'Aragó, organitza-
da per l'IEC amb la missió de 
protegir el patrimoni artístic 
català. L'equip estava format 
per Josep Puig i Cadafalch, 
Guillem Marià Brocà, Josep 
Gudiol, Josep M. Goday i 
Adolf Mas.

Per què a la gent 
dels Estats Units se 
l’anomena ‘ianqui’??

La co-
l o n i t z a -
ció d’Amèrica es va 
produir per immigrants de 
diferents països d’Europa i als 
que havien arribat d’Holanda 

se’ls va començar a anomenar 
Jan-Kees, que feia referència 
al nom de Jan, comú a Holan-
da, i a Kees, que és la forma 
holandesa de dir al ‘format-
ge’, una delícia molt popular 
en aquests immigrants. La pa-
raula ianquis es va començar 
a generalitzar en la Guerra de 
la Independència dels Estats 
Units, en la qual tots els com-
batents estaven orgullosos 
que se’ls digués ianquis.

Per què el vi es 
pot transformar 
en vinagre??

El que converteix el vi en vi-
nagre no és l’alcohol. El pro-
cés és que amb el contacte 
amb l’oxigen, l’etanol (l’alco-
hol del vi) es transforma en 
àcid acètic, la base del vina-
gre; a això se li ha de sumar 
un bacteri anomenat Aceto-
bacter aceti que normalment 
propaga la mosca de la fruita, 

que crea en el vi fermentat 
una substància gelatinosa a 
la qual se l’anomena popu-
larment la mare del vinagre, 
la qual es barrella amb més 
vi per accelerar la creació de 
l’àcid acètic. Així, en un con-
trol d’alcoholèmia no donaràs 
positiu per haver menjat una 
amanida amb vinagre.

Per què hi 
ha menys 
esquerrans 
en el món??

Un 88% per cent de la humanitat és dretà, mentre 
que el 12% restant és esquerrà. Això és per un fe-
nomen neurològic que es diu lateralitat i que no és 
exclusiu dels humans, sinó també de molts animals. 
Això és deu a una predisposició genètica com l’en-
sinistrament i les experiències en els primers mesos 
de vida, que és quan es produeix la maduresa cere-
bral que marca com serà en el futur.

Per què 
el vi provoca 
somnolència a 
les persones?
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Ofrena floral al Comte 
d’Urgell Jaume el Dissortat

Ofrena floral que el Casal Pere III de Balaguer fa cada primer 
cap de setmana de juny en homenatge al darrer Comte d’Urgell, 
Jaume el Dissortat, coincidint amb l’aniversari de la seva mort.

7·6
diumenge

Recaptats 405 quilograms de 
menjar pel Banc d’Aliments
El II Torneig aleví Josep Calderó de Món de Lleida va col·laborar 
activament amb el Banc d’Aliments i va recaptar un total de 405 
quilograms solidaris d’aliments diversos. 

6·6
dissabte

Fas anys, però no pots ser més 
gran del que ja ets

Mai no oblidaré tot el que has fet per mi. Mai oblidaré tot el 
que vas fer per ella. Mai t’oblidaré, per molt que el següent 
aniversari el celebris a Londres. Felicitats, Bea. Gerard

18·6
dijous

L’Àlex Jordan, alumne de tercer de primària del
Terraferma, guanya el Premi Pilarín Bayés
Una nova edició dels premís Pilarín Bayés i un any més l’escola Terraferma ha estat guardonada 
en la categoria de cicle mitjà. En aquesta ocasió, el conte premiat ha estat el que porta per títol 
Jo de gran vull ser avi, escrit per l’Àlex Jordan alumne de tercer de primària.

La Sara Arcas d’Almacelles, premiada amb 3.000 
euros a la Fira Autotrac de Mollerussa

Fira de Mollerussa ha lliurat el premi de 3.000 euros corresponent al sorteig realitzat entre tots 
els compradors d’un cotxe d’ocasió en el marc de la Fira Autotrac. La guanyadora d’enguany va 
ser Sara Arcas d’Almacelles per la compra d’un Volkswagen Golf a l’expositor Solcar de Tàrrega.         

9·6
dimarts

8·6
dilluns
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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

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

13 JUNY DIA DE 9 A 22
Barios Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855
VillalongaRambla de Ferran, 34
Lleida 973-238070

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

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

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

15 JUNY DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
RamiBaró de Maials, 93
(Balàfia) Lleida 973-228237

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

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

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

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

18 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
18 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
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francès scd Lleida =

Ordi 
nacional
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PORC

Porc normal
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Cerra 
esvieje

Porcell 20 kg 
Base Lleida 

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta
==
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diven
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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 de-
senvolupament personal i la 
inclusió social.

Luar Na Lubre al 
Cafè del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Amb un repertori basat fo-
namentalment en músiques 
d’arrel gallegues, Luar Na Lu-
bre és actualment una de les 
bandes més internacionals i 
un dels màxims exponents de 
la música celta. Torre de Bre-
oghán és el seu darrer treball, 
un doble àlbum gravat en di-
recte amb l’Orquestra Simfò-
nica de Galícia.

dis
sabte
13

I Ruta de la tapa
 
LLOC: Diferents establiments 
de Lleida
HORA: A partir de les 18.00 h
Lleida celebra des del dijous 
11 de juny la I Ruta de la Tapa 
a Lleida fins al 14 de juny. Per 
2,40 euros es podrà gaudir 
d’una tapa i un quinto als res-
taurants que estiguin adhe-
rits. Organitza Hostaleria de 
Lleida.

Cinquena edició 
de Simfònic
LLOC: Diversos indrets de 
Lleida
HORA: 18.00 h
Diada de més de 100 concerts 
simultanis i gratuïts realitzats 
per més de 5.000 estudiants 
d’escoles de música a més de 
100 racons emblemàtics de 
Catalunya i Balears. A Lleida 
els concerts tindran lloc a la 
Biblioteca Pública de Lleida, 
el CaixaForum, a l’Església de 
Sant Martí, a l’IEI i a la plaça 
Sant Francesc. 

Musical “50 som-
bras! El Musical”
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 18.00 h

Arriba al Teatre de la Llotja 
el musical del best-seller 50 
sombras de Grey. Un espec-
tacle d’humor descarat i sexe 
amb divertits números mu-
sicals, manilles, molt de cuir 
i sense pèls a la llengua. Tot 
comença quan tres amigues, 
la Pam, la Carol i la Bea, for-
men un club de lectura i una 
d’elles decideix portar 50 
sombras de Grey. Aquest fet 
desencadena la imaginació 
de les lectores, que comen-
cen a buscar a la seva deessa 
interior.

Lliurament Pre-
mis Llanterna 
Digital
LLOC: Castell del Rei
HORA: 19.30 h

Els Premis Llanterna Digital 
volen contribuir al foment de 
l’ús del català i de l’occità a 
través de curtmetratges que 
promoguin una reflexió sobre 
les llengües i s’adrecen espe-
cialment a tots els membres 
de les dues comunitats lingü-
ístiques d’arreu del món.

Xarim Aresté, en 
concert 
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Xarim Aresté presenta La ro-
sada, un disc lluminós, edificat 
sobre una base austera però 
sòlida, amb els guarniments 
justos que reclama cada can-
çó. Una obra mestra pensada 
i construïda en primera perso-
na que creix amb les aportaci-
ons de grans músics. 

diu
menge
14
Inauguració 
d’“El fil invisible: 
dones que cusen”
LLOC: Museu de Lleida 
HORA: 10.00 h
Inauguració de l’exposició “El 
fil invisible: dones que cusen” 
de la col·lecció d’indumentà-
ria de Victòria Antó. L’exposi-
ció està basada en els treballs 
de dones i presenta objectes 
d’aixovar femení, infantil i de 
la llar, datats des de finals del 
segle XIX fins al 1960. Oberta 
fins al 9 d’agost.

Plantes i història. 
Espècies vegetals 
en els jardins ro-
mans
LLOC: Arborètum
HORA: 11.30 h

Enlluna’t – Nit oberta a la 
Zona Alta 
LLOC: Zona alta Lleida
HORA: 20.00 h
El 12 de juny la Zona Alta et porta la lluna plena amb 
una nit plena de diversió. Les botigues obriran fins 
a mitjanit amb una lluna ben gran que il·luminarà la 
ciutat d’esplendor. Fins a mitjanit hi haurà sorteigs 
que van dels 50 als 1.500 euros per gastar durant la 
nit als comerços de la Zona Alta, descomptes espe-
cials, concerts, animació i degustacions. Descobreix 
una nit màgica plena de festa. 
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Recorregut per reconèixer 
les plantes de la jardineria 
romana a l’Arborètum i per 
entendre la jardineria con-
temporània. Inscripció prèvia 
a arboretum@pcital.es. 

Vermut Torero
LLOC: Bar Gilda
HORA: 12.00 h
Gaudeix del vermut torero. 
Amb música en directe al Bar 
Gilda, situat al darrere de l’es-
glésia Sant Martí de Lleida. 

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 em 
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. 

Concert solidari 
’Sensacions Pop’
LLOC: Cafè del teatre
HORA: 18.00 h
Després de la primera edició 
el programa de ràdio, Popla-
roid i Down Lleida tornen a 
organitzar el festival solidari 
i l’edició del CD Sensacions 
Pop. Un recull de bandes de 
Lleida i de fora cedeixen els 
seus temes per a una finali-
tat solidària. Pull My Strings, 
FOO, Wednesday Lips i Spring 
Riot com a representants de 
Lleida juntament amb Belako, 
Black Islands, Nunatak i altres 
bandes nacionals.

dilluns
15

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.

Audició musical 
Taller de Músics
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h  
EL Cafè del Teatre acull l’au-
dició musical Taller de Músics 
amb l’actuació de diverses 
bandes. L’activitat es repetirà 
dimarts 16 a la mateixa hora. 

di
marts 
16

Mostra de dansa 2015 
LLOC: Teatre Municipal de Balaguer
HORA: 19.00 h
Amb motiu de la celebració del seu desè aniver-
sari, la companyia De Dansa Montse Miret de Ba-
laguer organitza l’espectacle Life is a dance, amb 
què es pretén explicar la vida d’una escola de dan-
sa a través de la història d’una de les seves alum-
nes. El fil conductor és una ballarina de les que han 
passat per l’escola i que amb la seva formació al 
llarg d’aquests deu anys.

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
17
Capsula: Marca 
personal. Perso-
nal Branding
LLOC: Viver de l’FP del Parc 
Científic i Tecnològic Agroali-
mentari de Lleida
HORA: 10.00 h

Taller sobre la marca personal 
de cada persona on es trac-
tarà el concepte de Personal 
Branding a càrrec de Xavier 
Roca. Cal inscripció prèvia a 
GlobaLleida.

Tenim Nassos al 
Cafè del Teatre
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 19.30 h
Torna l’espectacle més diver-
tit i rialler de la temporada. 
Pallassos Lleida continua el 
seu lliurament mensual de 
provocació amb un nou epi-
sodi de Tenim Nassos, apte 
només per aquelles persones 
que no poden aguantar el riu-
re. Espectacle gratuït. 

Cantata ‘El flau-
tista d’Hamelin’
LLOC: Espai MerCAT (Plaça 
de les Nacions sense Estat)
HORA: 20.00 h
Concert de fi de curs de l’Es-

cola Municipal de Música de 
Tàrrega a càrrec d’alumnes i 
l’orquestra del centre dirigida 
per Ramon Andreu. L’esdeve-
niment estrenarà la cantata El 
flautista d’Hamelin del mateix 
Ramon Andreu. Entrada gra-
tuïta.

dijous
18
Audició musical 
de L’Intèrpret
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 18.30 h
El Cafè del Teatre acollirà 
l’audició musical de L’Intèr-
pret de Lleida. Serà un acte 
gratuït obert a la ciutadania 
per conèixer el resultat dels 
alumnes de l’escola. 

Conferència: 
“Dones que cu-
sen”
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 19.30 h
Conferència “Dones que cu-
sen” a càrrec de Silvia Puer-
tas Novau, Cap d’Unitat tèc-
nica de Polítiques d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Lleida. 
Activitat gratuïta.

Presentació de 
la novel·la ‘Mala 
lluna’
LLOC: Llibreria L’Argonauta 
de Balaguer
HORA: 20.00 h
Presentació de la novel·la 
Mala lluna, ambientada a Ba-
laguer, a càrrec del mateix 
autor David Marín i el perio-
dista Àlvar Llobet. 

Degustació de 
gintònics
LLOC: Sala Sunka
HORA: 20.30 h
Vols conèixer els millors mari-
datges per a gintònic? Vine al 
curs i aprendràs a gaudir-los 
amb un dels millors coctelers 
del país. Curs gratuït. Cal ins-
criure’s al 973 28 99 48 / ma-
jordom@sunka.net.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Jurassic world
Nova entrega de la saga 
iniciada per Steven Spiel-
berg. 25 després del que va 
passar a Jurassic Park, l’illa 
Nublar ha estat transforma-
da en un parc temàtic, Ju-
rassic Wold, amb versions 
“domesticades” d’alguns 
dels dinosaures més cone-
guts. Quan tot sembla anar 
a la perfecció i ser el negoci 
del segle, un nou dinosau-
re d’espècie encara desco-
neguda i que és molt més 
intel·ligent del que es pen-
sava, comença a causar es-
tralls entre els visitants i els 
treballadors del Parc.

MAJÈSTIC Tàrrega
_Jurassic world (12)

dv. 22.15, ds. 18.00, 20.15, 22.30, 
dg. 18.00, 20.15, dl. 19.15, 22.15
_Lo mejor para ella (Apta)

dv. 22.15, ds. 20.10, dg. 20.30, dl. 
22.15
_Disney Junior Party (Apta)

ds. 18.30, dg. 17.30
_El nostre últim estiu a Escòcia 
(Apta)

ds. 22.30, dg. 18.50, dl. 19.15

AJUNTAMENT Balaguer
_Meñique (Apta)

ds. 19.00
_Tomorrowland (7)

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

ARMENGOL Bellpuig  
_La lleganda de Sarila (Apta)

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

ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt  
_Minúsculos (Apta)

ds. 18.15, dg. 17.00
_El maestro del agua (16)

ds. 22.15, dg. 19.15, dl. 22.15

LA LIRA Tremp  
_Insidious: Capítulo 3 (16)

ds. 22.15, dg. 17.30
_El viaje más largo (7)

dg. 19.45, dl. 22.00

PARIS Solsona
 

_Jurassic world (12)

dv. 22.15, ds. 18.30, 22.15, dg. 
17.15, 19.30, dl. 22.15

EL CASAL Almacelles  
_La profesora de historia (7)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_La familia Bélier (Apta)

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

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (Apta)  11.55   
ALPICAT Jurassic world (12) 16.00-18.25-20.50-23.15 13.40-16.00-18.25-20.50 16.00-18.25-20.50  
ALPICAT Tomorrowland (7) 17.20-19.40-22.00-00.20 12.40-15.00-17.20-19.40-22.00 17.20-19.40-22.00  
ALPICAT Lejos del mundanal ruido (7) 16.25-18.45-21.05-23.25 11.45-14.05-16.25-18.45-21.05 16.25-18.45-21.05  
ALPICAT Dale duro (16) 15.35-17.30-19.25-21.20-23.15 11.35-13.30-15.35-17.30-19.25-21.20 15.35-17.30-19.25-21.20  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (Apta) 15.30 12.20-15.30 15.30  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (CAT) (Apta) 17.05 13.55-17.05 17.05  
ALPICAT Nuestro último verano en Escocia (Apta) 18.40-20.30-22.20 18.40-20.30-22.20 18.40-20.30-22.20  
ALPICAT La señal (12) 00.10   
ALPICAT La deuda (7) 16.10 12.30-14.20-16.10 16.10  
ALPICAT Dando la nota, aún más alto (7) 18.00-20.05-22.15-00.30 18.00-20.05-22.15 18.00-20.05-22.15  
ALPICAT La oveja Shaun (Apta) 15.40-17.25 12.10-13.55-15.40-17.25 15.40-17.25  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (7) 19.15.21.50-00.25 19.15.21.50 19.15.21.50  
ALPICAT Superpoli en las Vegas (Apta)  11.30-13.25  
ALPICAT Lo mejor para ella (12) 17.30 15.20-17.30 17.30  
ALPICAT Poltergeist (12) 19.40-21.30-23.20 19.40-21.30 19.40-21.30  
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  12.25-14.25  
ALPICAT Con la magia en los zapatos (12) 16.30-18.30-20.20 16.30-18.30-20.20 16.30-18.30-20.20  
ALPICAT It follows (12) 22.10-23.55 22.10 22.10   
ALPICAT Caballeros del Zodíaco: La leyenda del santuario (12)  11.30-13.10-14.50  
ALPICAT Lecciones de amor (Apta) 16.35 16.35 16.35  
ALPICAT La familia Bélier (Apta) 18.40 18.40 18.40   
ALPICAT Caza al asesino (12) 20.35-22.40-00.45 20.35-22.40 20.35-22.40  
ALPICAT Jurassic world (CAT) (12) 17.40-20.05-22.30 12.50-15.15-17.40-20.05-22.30 17.40-20.05-22.30

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 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 Jurassic world (3D) 12) 16.50-19.15-21.40-00.05 12.00-14.25-16.50-19.15-21.40 16.50-19.15-21.40

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 16.20-18.05-19.45-21.25 16.20-18.05-19.45-21.25  
ALPICAT Fast and Furious 7 (6)  23.05   
ALPICAT Negocios con resaca (12) 17.00-18.45-20.30-22.15 17.00-18.45-20.30-22.15 17.00-18.45-20.30-22.15 

ALPICAT La pirámide (16)  00.20 11.45-13.30 

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 Viaje a Sils Maria    
FUNATIC Viaje a Sils Maria (VOSE)   

FUNATIC Los insólitos peces gato      
FUNATIC Hablar    
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 Nuestro último verano en Escocia   
FUNATIC Nuestro último verano en Escocia  (CAT)  

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

FUNATIC Mandarinas  

FUNATIC Mandarinas (ESTONIÀ) 

FUNATIC Minúsculos   
FUNATIC L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta 

FUNATIC Los Andersson road movie 
 

PRINCIPAL Caza al asesino (12) 20.35-22.35 20.35-22.35 20.35-22.35

PRINCIPAL El viaje más largo (7) 16.00-18.15 16.00-18.15 16.00-18.15    

RAMBLA Lecciones de amor (Apta) 16.15-18.20-20.15-22.20 16.15-18.20-20.15-22.20 16.15-18.20-20.15-22.20  
RAMBLA A cambio de nada (16) 18.30-22.10 18.30-22.10 18.30-22.10

 RAMBLA Suite francesa (12) 16.00-18.00-20.30 16.00-18.00-20.30 16.00-18.00-20.30  
RAMBLA Mad Max: Furia en la carretera (16) 16.20-20.00 16.20-20.00 16.20-20.00      

  HORARI Divendres - Dissabte HORARI Diumenge HORARI  Dilluns a Dijous

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



Novetats Moliner c. Major, 96 · Alcarràs

Llibres Serra c. Davant, 33 · Alcarràs

Cucafera av. Catalunya, 25 · Cervera

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

Llibreria Sauret c. Carme, 14 · Tàrrega

Quiosc Terrall Placeta Terrall, s/n · Borges Blanques

Llibreria Dalmases c. J. Verdaguer, 5 · Mollerussa

Llibreria Quaderns pl. Constitució, 6 · Borges Blanques

Manhattan pl. Mercadal, 28 · Balaguer

Estanc San Agustín c. Sanahüja, 28 · Balaguer

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

Papereria Jordi c. Tarragona, s/n · Lleida

Papelería Comercial Corts Catalanes, 52 · Lleida

Céspedes pl. Sant Joan, s/n · Lleida

Lo Kiosk Passeig de Ronda, 122 · Lleida

Quiosc Ribalta Passeig de Ronda, s/n · Lleida

Punt 6 c. Bassa Bobera, 6 · Alcoletge

Funatic c. Pi i Maragall, 26 · Lleida

Antonia Ciruela c. Valentí Almirall, 16 · Lleida

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

Papereria Ninot c. Dra. Castells, 7 · Lleida

La Granota c. Folch i Torres, 1 · Lleida

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

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

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

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

Miquel Montel c. Unió, 13 · Lleida

Companys Centre c. Lluís Companys, 4 · Lleida

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

Mercé Miranda c. Alacant, 10 · Lleida

Papereria Xics c. Quatre Pilans · Lleida

Lleida OP c. Bellavista, 20 · Lleida

Estanc Viaña av. Artesa, 48 · Lleida

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

Nin Non av. Artesa, 62 · Lleida

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

Quiosc Grafitti c. República del Paraguay, 6 · Lleida

Kiosko Paco c. Guillem Botet, 1 · Lleida

El Cuc c. Baró de Maials, 97 · Lleida

Papelería Lirio c. Corts Catalanes, 7 · Lleida

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

Cimadevilla c. Santa Cecilia, 6 · Lleida   

Quiosc Esteve Rambla Ferran, s/n · Lleida   

Pili Reñé Roda c. Major, 39 · Almacelles

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

Aline av. Lleida · Torrefarrera

demana 
el setmanari de Lleida



HBO i Dwayne Johnson 
ens aproparan al món del 
futbol americà amb ‘Ballers’
L’actor més taquiller de 2013 interpretarà a un exjugador de futbol

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Qui li anava a dir a Dwayne 
Johnson que, vint anys des-
prés d’entrar com a lluitador 
de la WWE, acabaria conver-
tint-se en l’actor més taquiller 
de Hollywood. Segur que us 
sona el nom de The Rock. La 
veritat és que la primera ve-
gada que vaig sentir parlar de 
el ja va ser gràcies a la seva 
faceta d’actor quan, de nen, 
vaig acudir a una de les sales 
de cinema de la meva ciutat 
a veure The Mummy Returns. 
La veritat és que el paper de 
The Scorpion King li entrava 
com anell al dit. Un any des-
prés tornava a donar vida a 
aquell personatge gràcies 
un spin-off que va suposar el 
seu primer paper protagonis-
ta, almenys un d’important. 
A partir d’aquest moment, 
Johnson comença a formar 
part cada vegada més activa 
dins del món del cel·luloide, 
apareixent en projectes de 
major envergadura, com 
Southland Tales (segon film 
del Richard Kelly, director de 
Donnie Darko), o a tres dels 
lliuraments de Fast & Furious. 
De fet, solament queden un 
parell de setmanes perquè 
San Andreas, la seva última 
pel·lícula, arribi a les sales del 
nostre país.
Va ser fa una mica més d’un 

Cartell promocional de 
‘Ballers’, la nova ficció 
d’HBO amb Dwayne 
Johnson com a prota-
gonista.

L’estrena
de ‘Ballers’

tindrà lloc el 
21 de juny 

any quan ens assabentem 
que el bo del Dwayne havia 
decidit tornar al lloc que l’ha-
via vist néixer com a estrella, 
la televisió. En aquesta oca-
sió, per protagonitzar un am-
biciós projecte de ficció de 
HBO. Parlem, per suposat, de 
Ballers.
Johnson interpreta Spencer 
Strasmore, un antic jugador 
de futbol americà que ara 
exerceix com a conseller fi-
nancer per a infinitat d’atletes 
professionals. D’aquesta ma-
nera, Ballers seguirà la vida 

d’un grup d’amics format 
per jugadors de futbol, 

tant actuals com ja re-
tirats. No us recor-
da sospitosament a 
Entourage? A més 
d’Spencer, la sèrie 
se centrarà en un 
jugador tan compe-
titiu com a religiós, 

un altre jugador re-
centment retirat i una 

reportera d’ESPN que 
manté una relació senti-

mental amb Strasmore. Entre 
d’altres personatges, també 
coneixerem un agent espor-
tiu i la vídua d’un dels millors 
amics del protagonista. Així 
doncs, el repartiment que 
acompanyarà Johnson esta-
rà compost per Omar Ben-
son Miller (CSI: Miami), Rob 

Corddry (Childrens Hospital), 
Troy Garity (Boss), Donovan 
Carter, Jazmyn Simon, Taylor 
Col·le i LeToya Luckett.
A més de protagonitzar-la, 
Johnson també és productor 
executiu de Ballers al costat 
de Mark Wahlberg (la parau-
la Entourage torna a ressonar 

amb força a les nostres oïdes) 
i Steve Levinson. 
Creada per Steve Levinson 
(Entourage), la primera tem-
porada de Ballers consta de 
deu episodis, el primer dels 
quals s’ha encarregat de di-
rigir Peter Berg, responsable 
de pel·lícules com Battleship, 
Very Bad Things o la versió 
cinematogràfica de Friday 
Night Lights, i que ja sap el 
que és treballar amb The 
Rock gràcies a The Rundown. 
Com anàvem dient, la nova 
Entourage, o com a mínim 
substituta de la mateixa, que 
prepara HBO veurà la llum 
el proper 21 de juny al canal 
nord-americà per cable, i so-
lament 24 hores mes tard al 
nostre país gràcies a Canal 
Plus Series.
Si no pots esperar més, o com 
a mínim et pica la curiositat, ja 
pots fer un cop d’ull al primer 
tràiler de Ballers en la seva 
web.

OPiNiÓ
El no final de ‘Community’, espero...
Havia d’arribar el dia, solament era qües-
tió de temps. Community ens abandona, 
o almenys això ens havien dit, perquè 
sembla que Yahoo encara té plans per 
una de les millors i més absurdes comè-
dies que la televisió ens ha donat. Això 
sí, això de fer una pel·lícula, com que no, 
o almenys de moment (#andamovie?).
El grup d’estudi més bizarro que una 
universitat hagi pogut veure passar per 
les seves aules ens diu adéu en un dels 
episodis més emotius de tota la sèrie. El 
meta i l’absurd adquireixen una nova di-

mensió (per res em refereixo al gag final 
postcrèdits) en Emotional Consequences 
of Broadcast Television, capítol que ens 
proposa una col·lecció de visions impos-
sibles sobre el futur dels seus personat-
ges en una hipotètica setena temporada, 
que podria estar més prop del que cre-
iem. 
Aconseguiran Jeff i els seus deixar enre-
re els bons anys d’universitat i fer un pas 
endavant en les seves vides? Digueu-me 
cruel o egoista, però si per mi fos mai 
sortirien de Greendale. 

Dani Martínez realitzador
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Dicaprio i Michael Bay produiran un
film sobre un equip ciclista de Ruanda

 D. M.

www.7accents.cat

Actor i director han unit for-
ces i ja es troben en conver-
ses amb Paramount per in-
tentar tirar endavant un film 
sobre la història de l’equip 
nacional de ciclisme de Ru-
anda. 
Les productores Appian 
Way i Bay Films s’encarrega-
ran d’aquest projecte encara 

sense nom i ambdues cele-
britats de Hollywood estan 
intentant que el dirigeixi Or-
lando von Einsiedel (Virun-
ga). La trama es centrarà en 
la figura d’en Jacques Jock 
Boyer, primer ciclista nord-
americà que va competir en 
el Tour de França i que va 
ajudar a sortir dels carrers a 
un grup de nois de Ruanda 
i els va convertir en l’equip 
nacional de ciclisme.

L’actor Leonardo Dicaprio (‘Inception’) i el 
director Michael Bay (‘Bad Boys’).

7accents.cat

‘Avatar 2’ tindrà experiència 
d’immersió digital amb HP

Imatge promocional d’‘Avatar’, la pel·lícula més taquillera de la història del 
cinema, dirigida per James Cameron i estrenada el 2009.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Seguim a l’espera de conèixer 
més detalls sobre l’esperada 
seqüela de la pel·lícula que, 
a dia d’avui, contínua sent la 
més taquillera de la història 
de Hollywood. Parlem d’Ava-
tar, per descomptat. Després 
de recaptar 2.785 milions de 
dòlars a tot el món, el seu 
director, James Cameron, no 
va trigar a anunciar que en-
cara tenia material suficient 
com per explicar-nos tres 
noves històries sobre el món 

d’aquelles criatures blaves, 
les aventures i decisions de 
les quals tant ens recorda-
ven a Pocahontas. S’espera 
que Avatar 2 arribi el 2017, 
mentre que les seves suc-
cessores ho facin el 2018 i el 
2019 respectivament. Veurem 
què ocorre. El que sí sabem 
amb certesa és que tant Sam 
Worthington, com Zoe Salda-
na tornaran com a Jake Sully i 
Neytiri en el segon lliurament 
de la franquícia; així com Si-
gourney Weaver, solament 
que ella ho farà en un paper 
diferent. Mentrestant, el bo 

de Cameron s’ha aliat amb 
Fox, Lightstorm Entertain-
ment i Hewlett-Packard per 
crear una experiència d’im-
mersió digital única per a la 
saga. L’invent en qüestió per-
metrà als espectadors explo-
rar el gegantesc món fictici de 
Pandora fora de la pantalla a 
través de “mons físics i digi-
tals”.
A poc a poc anirem coneixent 
més sobre aquesta nova su-
posada atracció, per anome-
nar-la d’alguna manera, que 
el director de Terminator es 
porta entre mans.

7è
art
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Enric Casasses
El dijous entrant, a dos quarts de 
nou del vespre el poeta “destre 
en mai saber”, Enric Casasses, 
actuarà al bar Gilda. Des d’aquí 
recomano a tothom que es re-
gali una horeta per viure i veure 
de prop una de les figures més 
importants que ha donat la lite-
ratura. El món que ens ha tocat 
ha anat eliminant les parcel·les 
dedicades als representants de 
l’art; avui pocs de nosaltres sa-
bríem dir cap nom si ens pre-

guntessin quins són els nostres 
escriptors, pintors o compositors 
cabdals, i cotitzen més els cui-
ners, els esportistes, els polítics o 
els famosos perquè sí. Per això el 
nom d’Enric Casasses no resso-
na amb la potència que desprèn. 
Tanmateix, algun dia, els estudi-
osos constataran que la seua im-
portància és la dels grans artistes 
perquè ell solet ha fet progressar 
la literatura catalana cap a terri-
toris verges que encara no havia 

penetrat. I això 
és a l’abast de 
molt pocs. 
M ’ a g r a -
daria po-
der ex-
pl icar-vos 
els detalls 
d ’ a q u e s t e s 
reflexions, però 
se m’acaba el paper. Ho podreu 
comprovar vosaltres mateixos 
dijous que ve. I ja m’ho contareu.

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

Víctor Lorca
El lleidatà és un referent en el tennis gràcies a la seva tasca 
com a encordador, arribant al Masters 1000 de Madrid

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

1. Ets conegut com l’encordador 
llegendari. Per què?
Són molts anys fent aquesta feina. 
Ara estic treballant amb gent molt 
bona i professional, però el qui més 
temps porta fent això potser va co-
mençar el 2005. Explico anècdotes 
de jugadors que ja s’han retirat. Tinc 
37 anys i vaig començar com a en-
cordador l’any 1995 i a fer tornejos a 
finals del 1996 amb el Godó. 

2. D’ençà que vas començar fins 
a l’últim Masters 1000 de Madrid, 
com ha evolucionat tot plegat?
En molts aspectes, des de patrons 
de cordatge a maneres de fer, mate-
rial, etc. A nivell personal, m’he vist 
molt bé, perquè, tot i que vaig fer 
una aturada de set o vuit anys, estic 
content per la meva evolució. Es pot 
dir que cada torneig ha estat una ex-
periència nova. També estic satisfet 
perquè tinc nous projectes.  

3. És curiós, perquè qualsevol 
persona pot jugar amb la raqueta 
de Rafa Nadal...
Efectivament, qualsevol persona pot 
jugar amb una raqueta com la d’un 
professional, però nosaltres fem l’en-
cordatge que el tennista vol. Som els 
mecànics del tennis.

3. Els encordadors sou la part 
oculta del tennis. Tens la sensació 
que no se us reconeix la feina?
Depèn, perquè dintre del cercle més 
íntim, en el qual estan els tennistes i 
els entrenadors, sí que estem reco-
neguts i se’ns valora.

4. Precisament, com són els ten-
nistes quan no estan a la pista?
Com una persona normal amb la 
qual es pot fer bromes o prendre al-
guna cosa. Cadascú té la seva perso-
nalitat, però no són déus. 

5. Com ha de ser un encordador?
No ha de tenir por. Cada dia aprens 
el que has de fer i el que no. Tam-

bé has de 
conèixer el 
material, els 
tennistes i 
les tècniques. 
Finalment, has 
de saber con-
trolar la pres-
sió.  

6. Fins arri-
bar al Mas-
ters 1000 
de Madrid, 
la teva gran 
fita, hauràs 
acumulat in-
finitat d’anèc-
dotes...
Moltes i de 
tota mena, 
amb jugadors 
exigents i 
d’altres des-
pistats. Fins 
i tot a nivell 
personal, per-

què mai he fallat 
a una cita, però 
en alguna ocasió, 
per circumstàn-
cies alienes a mi, 
pensava que no 
arribava.

7. La teva és 
una feina que 
les màquines 

no poden fer...
Exacte, i això fa 
que tingui la feina 
assegurada. En un 

cordatge es necessita 
el tacte de la mà per 
manipular-lo.

8. Tens les mans 
assegurades?
No, però les tinc 
destrossades. Ar-
riba un moment 
que perds el nom-
bre de raquetes 
encordades.
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