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editorial
Matrimoni de conveniència
Junts han format una de les pare-
lles més populars de Catalunya. 
No hi han faltat les habituals pica-
baralles que tenen lloc en el si de 
qualsevol matrimoni, però a l’hora 
de la veritat sempre trobaven la 
fórmula per recuperar l’estabili-
tat que confereix el caliu familiar. 
Per no parlar de les reconciliaci-
ons, autèntiques epopeies sexu-
als”. Però res no és per sempre, 
i aquesta relació de parella, ma-
lauradament, no n’ha estat una 
excepció.

Ells fills acostumen a posseir la 
clau que obre la caixa dels trons 
maritals. D’una banda, quan ar-
riba el dia que el menut es vol 
emancipar, un dels dos membres 
cabdals de la família, el pare o la 
mare, no hi està d’acord. De l’al-
tra, es pot donar el cas que els 
fills s’adonin que els seus pares 
no s’estimen, que romanen junts 
per conveniència, en la majoria de 
les ocasions per ell. La combinació 
d’ambdós conflictes esclata quan, 
finalment, l’ocell s’allunya del seu 

niu volant amb les seves ales re-
cent estrenades. Per què seguir 
junts si el que els mantenia units ja 
no els necessita?
Aquest seguit d’esdeveniments 
ha desembocat en el divorci de 
l’any. El vincle entre Convergència 
i Unió deixa de tenir sentit quan 
Catalunya comença a independit-
zar-se, una emancipació que satis-
fà la mare però no el pare (se’ns 
fa difícil imaginar una mare calba). 
Sàvia decisió si tenim en compte 
que és l’hora que Catalunya faci 

el seu propi camí i que el recorri 
acompanyada de tots aquells que 
li donen suport. Tant se val si té 
més predilecció pel pare, per la 
mare o per l’oncle republicà, per-
què allò que realment importa és 
saber d’on venim però decidir on 
anem. Ahir es va dissoldre una fa-
mília. Demà se’n formarà una al-
tra de millor. Amb il·lusió, sí, però 
també amb convicció. I, sobretot, 
mai més per conveniència. Perquè 
no ens ho mereixem, ni nosaltres 
ni Catalunya.
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“Jo ja en tinc prou d’Es-
panya, i tu? #27S2015 #In-
dependència #Consulta14j 
http://www.youtube.com/
watch?v=ioUTBL3dlnw @He-
reusUDC1931”; aquest tuit, 
escrit per la presidenta d’Unió 
de Dones UDC Lleida, Meritxell 
Feliu, amb data d’11 de juny de 

Després de quatre dèca-
des de picabaralles, Con-
vergència i Unió ja no és 
“i”, sinó “o”. El procés so-
biranista català esdevé l’úl-
tima estocada per a la Fe-
deració en aquesta crònica 
d’una mort anunciada

2015, obria la caixa dels trons 
de Convergència i Unió a Llei-
da. D’aquesta manera, Feliu es 
desmarcava de la direcció del 
seu partit, encapçalada per Du-
ran i Lleida, i defensava el “no” 
a la pregunta del 14 de juliol 
que Unió Democràtica de Cata-
lunya formulava als seus afiliats. 
A més, la presidenta d’Unió de 
Dones penjava aquest missat-
ge a les xarxes socials el mateix 
dia que Duran i Lleida i Josep 
Maria Pelegrí feien campanya 
pel “sí” a la capital del Segrià. 
La piulada en qüestió va rebre 

el suport de personalitats que 
també defensaven el “no” com 
Assumpció Lailla o Carles Sala, 
entre d’altres. “Crec que s’ha 
de ser valent”, argumenta Fe-
liu, que afegeix: “La consulta 
era una oportunitat de tornar 
als orígens d’Unió, però la pre-
gunta era molt ambigua, ge-
nerava confusió”. La menció al 
perfil de Twitter d’Hereus UDC 
1931, que resa en la seva des-
cripció “El 14 de juny votar NO 
és votar SÍ a la llibertat, a la jus-
tícia social, a la fraternitat, a la 
independència, a Catalunya”, 

confirma el primer argument de 
la presidenta d’Unió de Dones, 
mentre que una pregunta que 
diu “Voleu que Unió Democrà-
tica de Catalunya continuï el 
seu compromís amb el procés, 
des del catalanisme integrador 
i d’acord amb els següents cri-
teris?” referma el segon. “Tot-
hom em va dir que havia estat 
molt valenta per escriure aquell 
tuit, però només vaig expres-
sar el que creia. Estic militant 
en un partit perquè vull, no 
ens devem res, ni ell a mi ni jo 
a ell”, explica Meritxell Feliu. 

Tot i això, Feliu confessa que la 
majoria de persones que habi-
tualment comparteixen les se-
ves publicacions a Twitter no ho 
van fer en aquella ocasió i que 
les felicitacions es van produir 
privadament, via WhatsApp. 
“Però per què vas fer aquell 
tuit?”, li pregunto. “El context 
polític ha canviat, l’encaix amb 
Espanya ha canviat, no ens vo-
len escoltar. Declaren inconsti-
tucional un 9-N on voten més 
de dos milions de persones. Era 
el moment de parlar”, contesta 
Feliu amb contundència.
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Tu a Unió 
i jo a 
Convergència

A l’esquerra, 
Toni Postius, cap 
de llista de CiU 
a la Paeria. A 
dalt, Meritxell 
Feliu, presiden-
ta d’Unió de 
Dones a Lleida. 
I a sota, Cristina 
Bosch, diputada 
al Parlament per 
UDC.
Fotos: Òscar 
Buetas i UDC

La polèmica prosseguia el 14 
de juny quan diversos militants 
d’UDC asseguraven que no 
havien pogut votar perquè no 
figuraven en el cens del partit 
tot i estar al corrent de la quota, 
a la qual cosa s’hi afegia una in-
cidència de duplicitat del cens 
a Lleida i Tàrrega. Finalment, 
els resultats oficials a la demar-
cació de Lleida van ser de 213 
vots per l’opció del “sí” i 109 
pel “no”. D’aquesta manera, la 
diferència era de 104 vots, una 
xifra que s’assimilava a la que 
s’havia donat a nivell nacional. 

El “sí” va obtenir 1.351 sufra-
gis, mentre que el “no”, 1.226. 
En aquest cas, la diferència va 
ser de 125 suports.
Segons la presidenta d’Unió de 
Dones, Meritxell Feliu, “si el ‘sí’ 
no hagués estat defensat per 
la direcció del partit, els resul-
tats s’haurien decantat a favor 
del ‘no’”. D’altra banda, Feliu 
veu correcte que Duran i Llei-
da afirmés que si no guanyava 
el “sí” no seguiria al capdavant 
d’Unió, “però en cap cas es va 
dir que si passava el contrari es 
trencaria amb Convergència”.
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El que ve a continuació ja ho sap 
tothom. El matrimoni que havi-
en format Convergència i Unió 
durant 37 anys es trencava el 
17 de juny de 2015 arran d’una 
votació per part del màxim òr-
gan de decisió d’Unió amb set-
ze vots a favor, deu en contra 
i dues abstencions. En aquest 
sentit, el conseller d’Agricultura 
i líder democristià de Lleida, Jo-
sep Maria Pelegrí, abandonava 
el seu càrrec, juntament amb 
el conseller d’Interior, Ramon 
Espadaler, i la vicepresidenta 
del Govern, Joana Or-
tega, després de 
la reunió amb el 
comitè de go-
vern d’Unió per 
tal de valorar 
l’“ultimàtum” 
plantejat per 
CDC amb l’ob-
jectiu que deci-
dís si se sumava 
a la defensa de la 
independència de Cata-
lunya el 27-S. En la correspo-
nent roda de premsa, Espada-

A dalt, la cúpula d’UDC a Lleida 
en una de les últimes visites de 
Duran a la capital del Segrià. A 
sota, Reñe, Farré i Alins (CDC) en 
la presentació de la campanya 
“Benvinguts al futur”.
Fotos: UDC i Judit Gómez

ler va explicar que Unió aban-
donava formalment el Govern 
de la Generalitat per “coherèn-
cia amb el que va expressar la 
majoria de la nostra militància 
i en resposta al que tots hem 
convingut a entendre com un 
ultimàtum”. En aquesta línia, 
va lamentar que no 
hi hagués un 
major diàleg 
amb l’al-
tra part 
del con-
f l i c t e . 

També el 
líder d’Unió, 

Josep Antoni 
Duran i Lleida, 

va lamentar la falta 
de diàleg per tractar d’encaixar 
els diferents plantejaments dels 

dos socis de Federació.
“Si vam donar suport al 9-N, 
per què ara trenquem amb 
Convergència? De debò no 
hauríem pogut parlar-ho amb 
calma? Són 37 anys junts!”, 
s’exclama Meritxell Feliu. En 
aquest mateixa línia opina 
Cristina Bosch, diputada al 

Parlament de Catalunya 
per UDC, quan afirma 

que “s’hagués pogut 
dialogar una mica 
més”, encara que 
defensa la postura 
del seu partit en 
expressar que “es-
coltar Rull i el seu 

famós ultimàtum va 
precipitar les coses. 

Tot i això, s’ha de reco-
nèixer que potser era un 

projecte esgotat. Tingues en 
compte que sempre hem patit 
daltabaixos, però en aquesta 
ocasió el problema de fons era 
de projecte, la qual cosa tenia 
més possibilitats d’esdevenir 
un escull insalvable”.
“Nosaltres volíem fer el nostre 

propi full de ruta, de la matei-
xa manera que ho està fent la 
CUP, no és tan estrany”, argu-
menta la diputada de Lleida. 
Bosch recorda que en un mo-
ment que hom vol un “sí” o un 
“no” clars i contundents, UDC 
continua fidel a la seva manera 
de ser: “Sempre hem estat un 
partit de matisos”. Declaraci-
ons que contrasten amb la fer-
mesa de Feliu quan afirma que 
es posiciona a favor del full de 
ruta del president Mas. “Però 
no tinc cap intenció de passar a 
ser militant de Convergència”, 
aclareix.
I si fem una mirada al futur? 
“És tot bastant apassionant, 
canvien molt les coses en poc 
temps”, assegura Cristina 
Bosch, que albira noves for-
mes de fer política: “Hem de 
fer un reset, revisar els nostres 
principis fundacionals i buscar 
la manera de traslladar-los a la 
ciutadania, que ha de ser dife-
rent, perquè la ciutadania tam-
bé és diferent”. “Tot i això, hem 
de respectar els resultats de les 
eleccions municipals i les llistes 
de Convergència i Unió que hi 
van concórrer”, conclou la di-
putada de Lleida per UDC al 
Parlament de Catalunya.
En aquest sentit, Toni Postius, 
cap de llista de CiU a l’Ajunta-
ment de Lleida, també ho té 
clar: “No hi haurà un vuitè grup 
municipal a Lleida, t’ho puc as-

segurar al 100%. Mantindrem 
la unitat d’acció i el programa 
electoral amb què ens vam 
presentar”. De fet, Postius ja 
preveia que es pogués donar 
una situació d’aquestes carac-
terístiques, per això, ara fa sis 
mesos, va demanar a la resta 
de regidors de CiU a la Paeria 
una lleialtat total i absoluta als 
interessos de CiU a la capital 
del Segrià.
Per últim, el president de Con-
vergència Democràtica de Ca-
talunya a Lleida, Ramon Farré, 
contradiu els rumors que han 
sorgit darrerament al voltant 
d’un possible pacte per tren-
car la Federació i refundar-la 
un cop passin les eleccions 
del 2 de setembre. “Això que 
estem fent no és teatre ni res. 
Ha arribat el moment, el 27-S 
és la porta i ens ha tocat re-
definir-nos. Convergència s’ha 
definit clarament com a in-
dependentista i Unió no s’ha 
declarat”, raona Farré, que 
assegura que el trencament 
no és un opa ni res hostil, sinó 
“un procés natural en el quals 
els dos partits han decidit que 
segueixen camins diferents”, i 
es mostra contundent a l’hora 
d’afirmar que “Convergència 
no anirà a buscar ningú d’Unió, 
com Unió no vindrà a buscar 
ningú de Convergència”.

“Convergència
no anirà a 

buscar ningú 
d’Unió, ni a 

l’inrevés”“Si vam donar 
suport al 9-N, 

per què ara
trenquem amb 

Convergència?”
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Dejú, oracions, 
meditació i moral
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El ramadà és una tradició mu-
sulmana que se celebra cada 
any durant el novè mes del 
calendari lunar. Consisteix en 
aquell període en el qual els 
musulmans realitzen una sèrie 
de sacrificis en honor a Al·là. 
Tant homes com dones realit-
zen el dejú i deixen de man-
tenir relacions sexuals des de 
la sortida del sol fins a l’ocàs. 
A més, han de deixar de fu-
mar. Els musulmans deixen 
de realitzar totes aquestes 
activitats perquè Déu així ho 
va ordenar. D’aquesta mane-
ra, poden realitzar la voluntat 
a través de la lluita contra la 
set, la gana i les necessitats 
sexuals, demostrant-li fideli-
tat i intentant convertir-se en 
millors persones amb una ma-
jor moral.
Nosaltres hem pogut veure i 
viure de prop el Ramadà. La 
família ens ha obert les por-
tes a la seva cultura i nosaltres 
hem imitat la seva tradició, 
amb totes les prohibicions 
que aquesta comporta.
És la nit d’abans de començar 
el Ramadà. Són dos quarts 
d’onze de la nit, sopo pollas-
tre amb espaguetis per agafar 
forces. No sé el que m’espe-
rarà demà. Aprofito per beure 
molta aigua, ja que durant el 
dia no podré ni menjar ni beu-
re. A les cinc del matí m’aixe-
co de nou per beure més ai-
gua i em menjo una poma. Em 
desperto a les nou del matí 
amb una set terrible però ja 
no puc beure. A les dotze ens 
adrecem a la casa del Rashid 
per presentar-nos a la família 
i parlar sobre d’on provenen, 
sobre la seva cultura, els seus 
costums i el seu dia a dia du-
rant el ramadà.

La família del Rashid i 
la Nadia ens apropen 

a la tradició i els costums  
del ramadà 



DIVENDRES 26 de JUNY DE 201510

La família del Rashid està for-
mada per cinc membres: ell 
és el pare, la Nadia 
la mare, les bes-
sones Safaa i 
Marwa de 
10 anys, i 
la Chayma 
de 13. 
Avui tots 
fan el ra-
madà, en-
cara que 
les petites 
no estan obli-
gades a fer-ho 
perquè encara no 
han arribat a la pubertat.
M’expliquen que van arribar 
a Espanya l’any 1997, en Ras-
hid, i la seva dona l’any 2001. 
Són del Marroc i, com molts 
d’ells, van venir a Espanya per 
trobar sort, per formar una 
família aquí i tenir una millor 
qualitat de vida. Pregunto pel 
ramadà, per quines són les 
prohibicions i les normes que 
han de seguir durant aquest 
període, durant el novè mes 
lunar (que són al voltant de 29 
i 30 dies). Els nens menors de 
13 anys encara no estan obli-
gats a fer el ramadà, com tam-
poc aquelles persones que 
pateixen una malaltia o que 
s’han de medicar. Tampoc ho 
fan les dones embarassades, 
ni les que estan amb període 
de menstruació. Els viatgers 
també estan exclosos. Però 
segons ells les prohibicions i 
restriccions de menjar i beure 
no són el més important 
durant el ramadà. 
Per a ells és un 
mes de nete-
ja, tant de 
cos com 
de ment. 
Un perí-
ode per 
conè i xe r 
les penú-
ries que 
passa la gent 
més pobra que 
no pot alimentar-se. 
És educació i meditació. És 
agrair a Déu tot el que tenen. 
Llegir l’Alcorà. Cuidar la pa-
raula i ajudar la gent. Treballar 
i resar durant tot el dia. Així 
doncs, el ramadà no és deixar 
de menjar, fumar i beure, és 
un esforç personal on l’edu-
cació juga un paper molt im-
portant.
Cada dia durant aquest mes, 
a casa del Rashid sona un des-
pertador a les quatre del matí.
Tenen una hora per esmorzar, 
o segons com ho mirem, per 
fer el seu sopar. Abans de les 
cinc del matí han de deixar 
de menjar i de beure, ja que 

comença a 
sortir el sol 
i inicia un 
altre dia en 
el calendari 
del Ramadà. 

Tots men-
gen, alguns 

prefereixen un 
got de llet amb 

cereals, altres sucs i 
proteïnes. Després, tornen a 
dormir, però el pare de la fa-
mília resa fins que surt el sol. 
És l’hora del subh, l’oració de 
l’alba, aquella que es realitza 
en la transició entre la nit i el 
dia. L’oració consisteix en una 
recitació de determinades 
fórmules i capítols de l’Alco-
rà, acompanyada d’una sèrie 
d’inclinacions. Un cop finalit-
zat aquest moment, torna a 
dormir. Durant el dia fan vida 
normal. La Safaa, la Chayma i 
la Marwa, ja han acabat l’es-
cola i es queden a casa jugant 
i fent els deures d’estiu.
Són les 14 h, l’hora de dinar 

L’any passat, 
la Nadia va 
perdre 10 

quilos fent el 
Ramadà

Es realitzen 
cinc oracions 
durant el dia, 
totes de cara a 

la Meca

per a molts, però per a mi avui 
no serà així. Marxem de casa 
del Rashid, ell es quedarà fent 
l’oració de migdia, el zuhr, que 
es realitza abans de que el sol 
hagi recorregut la meitat del 
camí que separa el zenit de 
ponent. Ells no menjaran res, 

aprofitaran per descansar i re-
laxar-se. Jo també faré el ma-
teix. Tinc gana, però tampoc 
és una sensació molt forta. 
Tinc set, això sí, però intento 
no pensar-hi gaire. En arribar a 
casa m’estiro al sofà. Em noto 
cansada, suposo que és per la 

manca d’aliments i de líquid al 
meu cos. M’adormo un parell 
d’hores i a les cinc de la tarda 
tornem a la casa de la família 
que ens acull. Només entrar 
sentim una olor molt bona 
que prové de la cuina. La Na-
dia ha començat a preparar 
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el que menjarem a la nit. Són 
dos quarts de sis de la tarda i 
en veure tot el que estan pre-
parant la meva gana augmen-
ta. Tot sembla molt bo. Una 
sopa, anomenada Harira, és 
el que ens trobem als fogons. 
Es tracta d’un dels plats naci-
onals del Marroc més popular 
després del cuscús i els tajins. 
És un aliment molt complet 
que comprimeix quasi tota 
la piràmide nutricional: ver-
dures, llegums, cereals i carn. 
Però el que la fa encara més 
especial són les espècies, 
l’acidesa del tomàquet i la 

Imatges del que 
vam poder viure
Fotos: Dani Mar-
tínez

farina que s’utilitza per fer-la 
més espessa. Un bum d’ener-
gia per aguantar totes les ho-
res de dejú. També trobem 
un altre “manjar”, el Babut, el 
pa típic del Marroc, omplert 
d’una combinació de verdu-
res i carn com el pollastre. La 
Nadia m’explica pas per pas 
les receptes que està cuinant 
i em deixa provar la sopa, ja 
que ella ha de respectar les 
normes de la tradició. Men-
trestant, el Rashid fa les seves 
oracions al menjador. És l’ora-
ció de la tarda, l’asr, la terce-
ra del dia, i la que s’ha de fer 
abans que l’astre adquireixi 
un to ataronjat. 
Ara ja són les set, la Nadia 
marxa a treballar, aquesta nit 

no podrà estar amb nosaltres. 
No paro de mirar el rellotge, 
encara queden dues hores 
per poder menjar. Ens mantin-
drem en dejú fins a la posta de 
sol, que durant aquests dies 
és a partir de les 21.35 de la 
nit. Ara és el moment més crí-
tic, la panxa em fa soroll i des-
prés de veure tot el menjar no 
puc parar de pensar que arribi 
l’hora de tastar tot el que han 
cuinat. Mentrestant, juguem 
amb les nenes, fem jocs i ens 
entretenim com podem. Les 
petites comencen a dir que 
tenen gana. Elles encara no 
estan acostumades però avui 
han volgut participar en la tra-
dició. El Rashid és a la terras-
sa, se’l sent parlar, està llegint 

l’Alcorà.
Durant el 
mes del 
R a m a d à 
és molt 
comú que 
es llegei-
xi l’Alcorà. 
Llegeixen dos 
fragments al dia du-
rant una hora i mitja aproxi-
madament. Al Marroc també 
fan classes especials per als 
nens on ensenyen i reciten el 
Corán. Però no només aquí, 
a Bèlgica i Anglaterra tam-
bé existeixen escoles que 
ensenyen als nens el Corán. 
Aquest és el llibre sagrat de 
l’Islam, que segons els mu-
sulmans, conté la paraula de 
Déu, Allâh, revelada a Maho-
ma, qui es considera que va 
rebre aquestes revelacions 
mitjançant l’arcàngel Gabriel. 
Els musulmans diuen que l’Al-
corà és la paraula “eterna i 
increada” d’Al·là, la qual han 
d’utilitzar en totes les ora-
cions que fan durant el dia.  
Són les nou i a la casa comen-
ça a haver-hi moviment. Es fan 
els últims preparatius pel so-
par, es cuinen els últims plats i 
es para la taula. Jo vull ajudar, 
però observo que inclús en 
la preparació de la taula se-
gueixen un ordre i una posició 
en concret. Miro tot el que hi 
ha a sobre i em cau la bava. 
La Chayma fa un crit, són les 
21.35 de la nit, ja podem seu-
re a taula. Espero a què ells 
comencin a menjar però veig 
com el Rashid agafa un dàtil, 
recita una oració, se’l posa a 
la boca, s’aixeca de la taula i 
marxa.
Pocs minuts després de 
l’ocàs, es fa l’oració del Ma-
grib. És l’oració més ràpida 
que els musulmans han de 
recitar per culpa del poc perí-
ode de temps que tenen per 

fer-la. Aquesta indica el final 
de dejú diari.
El Rashid torna i ataquem tot 
allò que hi ha sobre la taula. 
El primer que faig és beure un 
suc preparat a base de fruita 
i verdures. Molt bo. De fet, 
no sé si és per la meva gana 
però tot em sembla boníssim. 
Inclús la cosa més simple com 
un ou cuit. En aquell moment, 
fins i tot jo tenia ganes de 
donar les gràcies per aquest 
menjar. Un cop acabat i amb 
la panxa ben plena, el Rashid 
ens prepara un te de menta.
El te ocupa un lloc molt im-

portant en la cultura del 
Marroc i es considera 

com una expres-
sió artística. És 

una beguda 
de cortesia i 
d’hospitali-
tat, servida 
com a obse-
qui als hos-

tes. Per això, 
es considera 

una falta d’edu-
cació rebutjar la 

invitació a un te. És cos-
tum que sigui elaborat pels 
homes, pel cap de la família. I, 
per norma general, aquest se 
serveix en petits vasos plate-
jats o daurats i decorats amb 
diversos colors. Posseeix un 
sabor dolç i un fort aroma a 
menta. Després de prendre’ns 
el te, el Rashid fa la cinquena 
i última oració del dia, l’isha. 
Nosaltres ens acomiadem 
de la família. Ells es queda-
ran desperts una estona més 
i sortiran al carrer a passejar 
una estona, aniran a dormir i 
es tornaran a despertar a les 
quatre del matí per iniciar, així, 
un nou dia en el calendari lu-
nar del Ramadà.
Són molts els estereotips que 
tenim al voltant d’aquesta 
cultura i de les seves tradici-
ons, però desconeixem quin 
és el perquè. En 24 hores 
hem pogut observar com és 
el seu dia a dia i aprendre de 
la seva forma de viure. No 
som experts i continuarem 
desconeixent totes les seves 
tradicions. Però hem entès 
que no es tracta de crear 
normes i prohibicions, sinó 
de saber ser millor persona. 
Quan passes gana, coneixes 
quina és la importància del 
menjar que tens a la neve-
ra. Quan no beus, sents les 
penúries que passen milions 
de persones sense una digna 
qualitat de vida. Com quan 
ets infeliç i coneixes el que 
suposava ser feliç. 

“A l’hivern 
és més dur 

perquè sense 
menjar tens 

més fred”
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“Promovem la igualtat 
d’oportunitats entre les per-
sones amb diferents capaci-
tats, una equiparació real des 
de la solidaritat i el respecte 
en el si d’una societat tole-
rant i plural, l’objectiu de la 
qual és la normalització i la 
inclusió de les persones amb 
síndrome de Down i altres 
discapacitats intel·lectuals en 
els diferents àmbits de la so-
cietat”. Amb aquesta carta de 
presentació, l’Associació Llei-
datana Síndrome de Down 
(Down Lleida) mostra una 
línia de treball en la qual ha 
estat lluitant durant vint anys, 

des que es va constituir el 22 
d’abril de 1995 com a entitat 
sense ànim de lucre, fruit de 
la iniciativa d’un grup de pa-
res i mares que tenien com 
a objectiu i repte millorar la 
qualitat de vida de les perso-
nes amb síndrome de Down i 
ajudar-les a incorporar-se de 
manera activa en la societat, 
aconseguint d’aquesta mane-
ra una plena inclusió.
“Tothom amb discapacitat 
intel·lectual o síndrome de 
Down ha de tenir una opor-
tunitat en una vida inclusiva 
i fer les mateixes coses que 
la resta de persones”, mani-
festa la coordinadora tècnica 
de Down Lleida, Carme Per-
pinyà. En aquest sentit, la filo-
sofia està molt clara: treballar 
intensament perquè tinguin 
un accés a l’escola o als habi-

tatges, “acompanyant-los en 
el projecte de vida que volen 
fer. La planificació realitzada 
està centrada en la persona, 
per tal que pugui seguir el 
seu camí, promovent les se-
ves capacitats”, afegeix.
A més, Down Lleida s’ha con-
vertit en una associació refe-
rent dins de la demarcació 
lleidatana gràcies a l’esforç 
i la dedicació per afavorir un 
canvi de mentalitat en la so-
cietat actual en la manera de 
veure i considerar les perso-
nes amb síndrome de Down 
i altres discapacitats intel-
lectuals. “D’ençà que va néi-
xer el 1995, hem fet molt de 
treball i sense gaires recursos. 
Però tot aquest esforç està te-
nint les seves recompenses, ja 
que estem aconseguint cobrir 
unes necessitats, un fet que 

fa anys era impensable”, i 
això s’ha aconseguit gràcies a 
uns projectes esperançadors i 
plens de vitalitat, puntualitza 
Perpinyà. És per aquesta raó 
que els premis i els reconeixe-
ments s’han anat succeint any 
rere any, fent una divulgació i 
difusió de la seva tasca. Cu-
riosament, “la nostra finalitat 
seria desaparèixer, perquè 
això significaria que la socie-
tat està preparada per comp-
tar amb les persones amb 
síndrome de Down o altres 
discapacitats. Però fins que 
això no es produeixi, continu-
arem fent difusió, activitats i 
projectes”, argumenta.

Una valors identificadors
Valors com el protagonisme 
de les persones amb síndro-
me de Down; compromís amb 

les persones amb síndrome 
de Down i les seves respec-
tives famílies; millora conti-
nuada del programa; eficàcia 
mitjançant el treball en xarxa 
que asseguri un aprenentatge 
conjunt i enriquidor dels pro-
fessionals, i transparència en 
informar a la societat sobre el 
destí final i el resultat de la in-
versió als diferents programes 
estan més presents que mai a 
Down Lleida. “Són el motor 
que ens mou”, comenta la 
coordinadora tècnica. A més, 
aquests estan tan marcats i 

Treball per la 
igualtat total
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Down Lleida lluita perquè per-
sones amb síndrome de Down 
i discapacitats intel·lectuals tin-
guin les mateixes oportunitats

Des del seu 
naixement el 

1995, els 
valors es 

mantenen

tothom els té tan interioritzats 
que són les mateixes perso-
nes amb discapacitats les que 
els recorden quan aquests es 
podrien veure difuminat, per 
tal que estiguin més presents 
que mai.
D’altra banda, el paraigua 
de Down Lleida aixopluga a 
104 famílies, el que es tra-
dueix en unes 400 perso-
nes per les quals es vetlla. 
Precisament, amb les famí-

lies també es fa un treball 
molt específic. Cal pensar-hi 
que quan arriben a l’associ-

ació per primera vegada es 
troben en una situació en la 
qual no saben què fer ni cap 
a on anar. Per aquesta raó, 
acompanyar-lo, orientar-lo i 
donar-li tot el suport que ne-
cessita és quelcom fonamen-
tal. “La nostra missió és acollir 
a la família i que s’adoni que 
no està sola per afrontar qual-
sevol situació ni adversitat, a 
més d’adonar-se que pot tirar 
endavant. Tot i que cada famí-
lia és diferent i cadascuna va 
marcat el seu camí a recórrer, 
però per totes tenim l’objec-

tiu de donar 
esperança”, 
reconeix la 
c o o r d i n a -
dora Carme 
P e r p i n y à , 
conscient de 
tots els pro-
blemes que es 
troben moltes fa-
mílies al llarg del seu 
dia a dia.

Uns convenis fonamentals
Els convenis establerts per 
Down Lleida s’han convertit 

en quelcom fonamental per a 
tots aquells que formen part 
d’aquesta associació sense 
ànim de lucre convertida en 
un referent. Així, s’han arri-
bat a acords amb entitats que 
afavoreixen les famílies, en 
el sentit que intenten reduir 
les seves despeses, ja que en 
molts casos acostumen a ser 
elevades. S’ha de dir que els 
membres d’una família, en 
moltes ocasions, necessiten 
suport per fer front a l’estrès 
i altres repercussions associa-
des a les discapacitats.
Però el projecte més ambiciós 
i, alhora, més gratificant és el 
conegut com Integra XXI, un 
servei d’inserció sociolaboral 
per persones amb síndrome 
de Down i altres discapacitats 
intel·lectuals a l’empresa ordi-
nària, la qual ofereix llocs de 
pràctiques i formació reglada 
a la figura de l’aprenent. “En 
aquests moments ja hi ha 24 
joves amb contracte i 20 amb 
pràctiques laborals. Per nos-
altres és un orgull molt gran”, 
comenta Carme Perpinyà.

D’altra banda, tam-
bé ha pres mol-

ta rellevància 
el projecte 

Hàbits de 
vida salu-
dable en 
les perso-
nes amb 
síndrome 

de Down i 
altres disca-

pacitats. Des 
de Down Lleida 

són conscients que 
la salut i la qualitat de vida 
representa un pas més per 
aconseguir la igualtat d’opor-
tunitats per a les persones 

Els convenis 
establerts són 
fonamentals 

per a les 
famílies

Les persones 
amb síndrome de 
Down i altres dis-
capacitats, prota-
gonistes. Fotos: 

Down Lleida
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amb discapacitat. Per aquest 
motiu, es va posar en marxa 
un programa dirigit a pro-
moure la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb 
discapacitat, que engloba di-
ferents àmbits, com el ben-
estar físic, benestar materi-
al, benestar social, benestar 
emocional i productiu.
De fet, molts d’aquests aspec-
tes ja es treballen mitjançant 
altres programes, com el pro-
grama Integra XXI i Formació 
Contínua, que està encarat al 
benestar productiu. Fem Ko-
lla és el programa de sortides 
d’oci on es treballa el benes-
tar social i emocional, igual 
que el programa de voluntari-
at Nous Voluntaris, on són els 
mateixos joves amb síndrome 
de Down els qui realitzen ac-
tivitats de voluntariat per aju-
dar a col·lectius necessitats. I 
cal destacar el programa de 
Vida Independent on es pro-
mou i es treballa per l’auto-
nomia, la independència i la 
presa de decisions dels joves.
Fins i tot, es pretén inclou-
re l’alumnat amb síndrome 
de Down en l’etapa escolar 
obligatòria, potenciant totes 
les seves capacitats que li 
permetran una millor inclusió 
en els centres educatius ordi-
naris, així com col·laborar en 
la construcció ajustada de la 
seva personalitat.

La necessitat de l’associació
Per totes aquestes raons, 
Down Lleida s’ha constituït en 
una associació molt necessà-
ria en la societat lleidatana. 
En aquest any d’aniversari, 
Carme Perpinyà recorda com 
en aquell 1995 les famílies 
que ho van fundar van creure 
que era important que estigu-
és aquesta associació, ja que 
fins al moment no s’estava 
promovent la integració de 
les persones amb discapaci-
tats intel·lectuals.
És per aquesta raó que l’en-
titat lleidatana, conscient de 
la importància que té, està 
federada a Down 
España (Federa-
ció Española 
de Institucio-
nes para el 
S índrome 
de Down) 
i està inte-
grada dins 
de la Red 
Nacional de 
Vida Indepen-
diente (RNVI), 
Red Integra (Traba-
jo), Red Nacional de Herma-
nos (RNHER) i Red Nacional 
de Educación de Down Es-

Els programes busquen la integració 
total de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. Fotos: Down Lleida

La xarxa de 
treball de 

Down Lleida 
és de gran 

importància

paña. A més, 
Down Lleida 
és membre 
f u n d a d o r 
de Down 
Catalunya 
(Coordina-

dora Síndro-
me de Down 

de Catalunya), 
constituïda l’any 

2004. En la seva xar-
xa de treball també figuren 

la Federació d’Entitats per 
la Salut de Lleida (FESalut), 

ACTAS (Asociació Catalana 
de Treball i Suport) i la Fede-
ració Catalana de Voluntariat 
Social. Finalment, té signat un 
conveni amb la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Tre-
ball Social de la Universitat de 
Lleida (UdL) per acollir estudi-
ants en pràctiques, així com 
es manté un conveni amb 
l’IES Ronda per als estudi-
ants de Formació Professional 
d’Integración Social. “Estar 
federats amb altres entitats 
de Catalunya i d’Espanya és 

molt important per nosaltres, 
ja que tots compartim experi-
ències. A més, tots treballem 
per les persones, que és el 
més important”, indica la co-
ordinadora tècnica.
En aquesta línia, Carme Per-
pinyà tampoc s’oblida de les 
ajudes institucionals que rep 
Down Lleida, com per exem-
ple el que ofereix a l’associa-
ció la Diputació de Lleida amb 
14.000 euros anuals. “Malgrat 
que les entitats es van redu-
int, l’ajuda de la Diputació de 
Lleida és molt important, per-
què els recursos destinats per 
les institucions són fonamen-
tals per nosaltres, ja que són 
una ajuda més. Fa molts anys 

que les institucions de Lleida 
coneixen la nostra realitat i 
intenten ajudar, facilitant-nos 
les coses”, argumenta.
Així doncs, Down Lleida és un 
exemple de la lluita per la in-
tegració de les persones amb 
síndrome de Down i discapa-
citat intel·lectual “Fa anys, a 
les persones amb síndrome 
de Down i altres discapacitats 
intel·lectuals no se les tenia en 
compte. S’ha demostrat que 
tenen molt a dir i són elles 
mateixes les que marquen el 
camí que volen seguir, ja que 
tenen molt a dir”, conclou 
Carme Perpinyà.
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Estudiar i treballar alhora s’ha 
convertit en una realitat d’ençà que 
la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) va néixer amb l’objectiu de 
facilitar la formació de les persones 
al llarg de la vida

Aquest dissabte 
la Llotja tornarà 
a estar plena 
d’estudiants fent 
els exàmens de la 
UOC.
Foto: Carlos Bofill
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Treballar vuit hores al dia i a 
la vegada poder estudiar una 
carrera universitària? Amb 
la Universitat Oberta de Ca-
talunya (UOC) és possible. 
Després de dues dècades 
impartint cursos en més de 
70 països diferents, la UOC 
ha aconseguit arribar als més 
de 52.000 estudiants i s’han 
graduat més de 58.000 per-

Estudiar sense 
distàncies

sones. 
Sempre acompanyats per 
un tutor, aquest assessora 
els alumnes de les matèries 
que poden escollir per cursar 
cada semestre de manera que 
s’adaptin a la seva disponibi-
litat de temps amb l’objectiu 
de facilitar la formació de les 
persones al llarg de la vida.  
Un cop començat el curs, 
l’estudiant aprèn de manera 
semblant a com es treballa, 
realitzant activitats d’apre-
nentatge i comunicant-se i in-
teractuant  per la xarxa amb 
els professors i els companys  
dins de les aules virtuals. Per 

estudiar se li facilitaran els  
materials didàctics amb els 
continguts de cada assigna-
tura que han estat preparats 
per experts en cada temàti-
ca i també disposarà 
d’una biblioteca 
on line amb re-
cursos d’apre-
nentatge, tal 
com explica 
el delegat 
de la UOC 
a Lleida, Xa-
vier Gimé-
nez.
L’avaluació de 
les assignatu-

res es farà de manera conti-
nuada i a final de semestre 
hi haurà proves presencials 
d’avaluació. Concretament 
a Lleida ho van fer el passat 

17 de juny a la Llotja 
1.057 persones. 

En total, s’hi 
van presen-
tar 27.033 
a lumnes, 
que van 
re a l i t z a r 
més de 
5 0 . 0 0 0 

proves en 
les 23 seus 

que hi ha a 

l’Estat i a Andorra i 2.500 de 
virtuals a l’estranger amb el 
suport de 400 persones de 
gestió i 200 professors per 
fer possible una de les logís-
tiques més grans que es fan 
a l’Estat. Els resultats es pu-
blicaran entre el 8 i el 10 de 
juliol.
Per demarcacions, Barcelo-
na és la que va concentrar 
més estudiants, amb 14.737 
participants, seguida de Tar-
ragona i les Terres de l’Ebre 
amb 2.060, la de Girona amb 
1.811 i la de Lleida amb un 
total de 1.057. Fora de Ca-
talunya, la majoria de perso-

L’Ester 
compagina 

el seu tercer 
grau amb la 

feina gràcies 
a la UOC
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Imatges de les 
proves que van 

realitzar més d’un 
miler d’estudiants 
a la Llotja de Llei-
da el 17 de juny. 

Foto: Carlos Bofill

nes convocades en aquestes 
proves finals es concentraven 
principalment a les Illes Bale-
ars (1.169) i al País Valencià 
(1.172). Pel que fa a la resta 
de l’Estat, també va destacar 
la comunitat de Madrid, amb 
1.272 estudiants, seguida 
per Andalusia (458), Galícia 
(269), País Basc (252), Canà-
ries (202) i Aragó (164). Les 
proves continuen aquest cap 
de setmana, i l’Ester Martí-
nez, de 32 anys, serà una de 
les estudiants que ho farà a la 
Llotja. Després de dos carre-
res universitàries 
aconsegu i -
des a tra-
vés de 
la UOC, 
s ’ e n -
fronta 
ara al 
tercer 
g r a u 
de Màr-
q u e t i n g 
i Investiga-
ció de Mer-
cats. “Primer vaig 
cursar ADE perquè vaig co-
mençar a treballar i, per tant, 
no podia assistir a les classes, 
així que la universitat a dis-

tància va ser una molt bona 
opció. En acabar vaig cursar 
Ciències del Treball”, explica 
l’Ester, que ultima els seus 
apunts per presentar-se dis-
sabte a l’assignatura de Màr-
queting i Comerç Electrònic.
Els resultats parlen per si sols, 
i és que no importa que les 

classes no si-
g u i n 

pre-
sencia ls , 

ja que “un alumne 
aprendrà de la mateixa forma 
en una universitat presencial 
que virtual. Els coneixements 
que s’imparteixen són els 

mateixos. El que canvia és la 
forma de fer-ho i en quines 
condicions. La universitat vir-
tual et permet aprendre en 
qualsevol moment, és a dir, 
l’alumne no està lligat a uns 
horaris estipulats i et permet 
compaginar la vida professio-
nal amb els estudis”, explica 

el professor dels Estudis 
d’Informàtica, Mul-

timèdia i Teleco-
municació de la 

UOC, David 
Bañeres. Els 
alumnes apre-
nen de forma 
totalment  vir-

tual, és a dir, 
no tenen clas-

ses presencials. A 
més, un dels avan-

tatges de la Universi-
tat Oberta de Catalunya, 

segons explica Bañeres, és 
que l’alumne pot aprendre 
en qualsevol moment i lloc 
(anywhere, anytime learning) 

amb els materials que se’ls 
proporciona en l’assignatura. 
Els alumnes tenen una aula 
on comparteixen la docèn-
cia amb la resta d’estudiants 
amb classes reduïdes (60-65 
alumnes com a màxim) amb 
un professor particular que 
l’acompanya durant el decurs 
de l’assignatura. Els alum-
nes tenen  a banda eines de 
comunicació (fòrum, wikis, 
blocs, ...) on poden compartir 
dubtes, comentaris i experi-
ències amb altres estudiants 
i els professors. A més, en 
assignatures amb necessitats 
de pràctiques, els alumnes te-
nen recursos addicionals com 
eines de simulació que per-
meten que l’alumne adqui-
reixi habilitats pràctiques. El 
perfil dels estudiants és molt 
variat, sent el 98% persones 
que estudien i treballen al-
hora; un 70% ja té titulacions 
universitàries prèvies i el 64% 
té més de 30 anys.

En aquest sentit, la UOC per-
met tant a l’alumnat com al 
professorat compaginar la 
vida laboral amb la docència 
també. “Podem estar fora de 
la universitat algun dia de la 
setmana (en una altra univer-
sitat o bé des de casa) i treba-
llar en línia amb les diferents 
eines de connexió virtual que 
tenim disponibles”, comenta 
Bañeres.
A la UOC es poden estudiar 
17 graus i 37 màsters univer-
sitaris oficials en 7 àrees de 
coneixement; Arts i Huma-
nitats, Dret i Ciències Políti-
ques, Psicologia i Ciències de 
l’Educació, Informàtica Multi-
mèdia i Comunicació, Econo-
mia i Empresa, Ciències de la 
Informació i Comunicació i Ci-
ències de la Salut. D’aquests, 
els graus de Psicologia, ADE, 
dret, Educació Social, Crimi-
nologia i Informàtica són els 
més demandats pels lleida-
tans.

Un total de 
27.033 

estudiants de 
la UOC es van 
examinar del 

curs

Criminologia 
i Educació 
Social, els 
graus més 

demanats a 
Lleida
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ARES VALDÉS
A què es dedica la UOC?

RICARD GIMÉNEZ
La Universitat Oberta de Ca-
talunya és una universitat no 
presencial que té per missió 
facilitar la formació de les 
persones al llarg de la vida.

A. V. 
Com s’estudia a la UOC?

R. G. 
A la UOC els estudiants, as-
sessorats per un tutor, po-
den escollir les matèries que 
cursaran cada semestre de 
manera que s’adaptin a la 
seva disponibilitat de 
temps. 
Un cop co-
m e n ç a t 
el curs,   
l’estu-
d ian t 
aprèn 
d e 
m a -
n e r a 
s e m -
b l a n t 
a com 
es treba-
lla, realitzant 

activitats d’aprenentatge i 
comunicant-se i interactuant  
per la xarxa amb els profes-
sors i els companys dins de 
les aules virtuals. Per a estu-
diar li facilitarem els materials 
didàctics amb els continguts 
de cada assignatura que han 
estat preparats per experts 
en cada temàtica  i també dis-
posa d’una biblioteca on line 
amb recursos d’aprenentat-
ge. L’avaluació de l’aprenen-
tatge es fa de manera conti-
nuada i a final de semestre hi 
ha proves presencials d’avalu-
ació.
 

A. V. 
Com beneficia els es-

tudiants?

R. G. 
Els estudiants poden adaptar 
el ritme de la formació a la 
seva disponibilitat de temps, 
i a més el model educatiu els 
permet adquirir competènci-
es digitals i de treball en xar-
xa que són molt apreciades 
a l’hora de millorar la seva 
ocupabilitat. Vivim en un món 
molt canviant i cada cop és 
més important la formació al 
llarg de la vida.

A. V. 
Es pot estudiar des de qual-
sevol indret del món?

X. G. 
Sí, actu-

a l m e n t 
t e n i m 
estudi-
a n t s 
e n 
m é s 
de 70 
p a ï -

sos.

A. V. 
Quin és 

l’avantatge 

sobre la universitat tradici-
onal?

R. G. 
La personalització i la possibi-
litat de cursar els estudis amb 
independència d’horaris i ubi-
cació, a banda d’estudiar amb 
un model educatiu flexible, 
adaptable i en constant evo-
lució. A la UOC sempre pen-
sem de quina manera podem 
facilitar-li el fet que adquireixi 
les competències i els con-
tinguts per a millorar la seva 
preparació.

A. V. 
A quantes persones doneu 
servei actualment?

R. G. 
Actualment hi ha 52.513 es-
tudiants i més de 58.000 gra-
duats.

A. V. 
Quin és el model d’estudi 
que s’imparteix?

R. G. 
A la UOC es poden estudiar 
17 graus, 37 màsters universi-
taris oficials en 7 àrees de co-
neixement; Arts i Humanitats, 
Dret i Ciències Polítiques, Psi-
cologia i Ciències de l’Educa-
ció, Informàtica Multimèdia i 
comunicació, Economia i Em-
presa, Ciències de la Informa-
ció i Comunicació i Ciències 
de la Salut.

A. V. 
Quines són a Lleida les car-
reres més demandades?

R. G. 
Els graus de Psicologia, ADE, 
Dret, Educació Social, Crimi-
nologia i Informàtica. 

A. V. 
Quin és el perfil i l’edat 
d’aquests alumnes?

R. G. 
A grans trets, el 98% estudien 
i treballen, un 70% ja té titula-
cions universitàries prèvies i el 
64% té més de 30 anys.

A. V. 
Com ha evolucionat el funci-
onament de la UOC?

G. G. 
La UOC celebra el seu vintè 
aniversari enguany passant 
dels  200 estudiants als més 
de 52.000. El model educatiu 
ha anat evolucionant i millo-
rant perquè la UOC té un cen-
tre propi de recerca i innova-
ció de l’aprenentatge virtual.

A la UOC tenim 
alumnes de 
més de 70 

països diferents

Hem passat dels 
200 als 52.000 
estudiants en 

20 anys

Quins són 
els avan-
tatges 
d’estudiar 
a la Uni-
versitat 
Oberta de 
Catalunya? 
El delegat 
de la UOC 
a Lleida, 
Ricard Gi-
ménez, ho 
explica:

Ricard 
Giménez
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7x7
d’interès

El valor 
del joc 
a través de 
l’aprenentatge
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Fem Llar és una escola familiar 
d’orientació i mediació educativa que 
ensenya nens i adults, a través de dife-
rents tallers, activitats i jocs amb nor-
matives educacionals, per superar els 
petits obstacles de la vida familiar

 ARES
VALDÉS

 ALCOLETGE
www.7accents.cat

Els nens se’ls educa a casa 
o a l’escola? Ens trobem en 
ple segle XXI, però encara 
no existeix una única respos-
ta. Molts pares pensen que 
els nens se’ls ha d’ensenyar 
a l’escola, mentre que edu-
cadors i psicopedagogs són 
més partidaris que els nens 
se’ls ha d’educar des de casa 
i a l’escola van a aprendre co-
neixements. Aquesta falta de 
consens ha generat que molts 
infants no col·laborin amb les 
tasques de casa, com pot ser 
parar la taula, i la comunicació 
entre pares i fills hagi dismi-
nuït o perdut. 

El valor 
del joc 
a través de 
l’aprenentatge

L’estrès laboral, les hores ex-
tres i l’entorn de crisi que 
ens rodeja fa que a vegades 
els pares no puguin conciliar 
la vida familiar de la manera 
que els agradaria. Molts de-
sitjarien arribar a casa d’ho-
ra per poder ajudar els fills a 
fer els deures, però els hora-
ris laborals i el cansament, a 
vegades, ho impedeixen i es 
generen situacions de conflic-
te. Aquests problemes poden 
ocasionar petits malestars 
que fan que el nen no pugui 
desenvolupar una ensenyan-
ça educativa correcta, ja que 
aquest necessita una atenció 
individualitzada. No saber 
llegir correctament, no voler 
fer els deures o tenir un petit 
dèficit d’atenció poden ser al-
gunes de les conseqüències. 
Davant l’alerta, molts pares 
decideixen derivar aquest pe-

tit problema a un psicopeda-
gog o un psicòleg per posar-hi 
solució. La majoria desconei-
xen que hi ha altres maneres 
d’ajudar l’infant, sense posar 
a metges per entremig, com 
convertir la situació en un joc 
per motivar-los i transformar 
el malestar en un hàbit agra-
dable. Per aquest motiu, des 
de Fem Llar ensenyen activi-
tats de criança mitjançant jocs 
a pares i fills. “Si a un 
nen se l’obliga a 
parar la taula i 
aquest no ho 
vol fer, po-
dem con-
vertir l’ac-
ció en una 
gran festa, 
incorporant 
objectes a la 
mateixa taula 
que li donin un 

aire diferent, perquè al nen 
l’atregui la col·locació dels 
plats i coberts a través d’una 
festa o ensenyar-li a menjar 
aquells plats que no li agra-
den a través d’un conte”, ex-
plica Sara Millàs, una de les 
directores i educadores de 
Fem Llar.
Fem Llar és una escola que es 
dedica a l’orientació i a la me-
diació familiar, en la qual es 

treballa amb tallers i 
activitats diverses. 

La Sara i la Pilar 
complemen-
ten aques-
ta activitat 
amb cursos 
p s i c o p e -
dagògics, 
col· loquis, 

tallers gru-
pals  gene-

racionals amb 

pares i fills i fills amb pares i 
professors, mostrant tècni-
ques d’ensenyança educativa. 
Creuen que un infant que pa-
teix problemes amb la lectura 
o l’escriptura o tingui un petit 
seseo o zetacisme no ha de 
passar per un logopeda o un 
psicopedagog “Abans d’arri-
bar a aquest punt, aconsellem 
a les famílies que mirin altres 
vies com la nostra, on podem 
solucionar el problema a tra-
vés de diferents tècniques”. 
En aquest sentit, creuen que 
la família i l’entorn pot afectar 
el desenvolupament cognitiu 
d’aquest infant i, per tant, “el 
nen no és sempre el culpable, 
sinó que es pot veure influ-
enciat per la família, l’entorn 
o el professorat, i aquests 
sistemes generals només se 
centren en el nen i no se sub-
mergeixen en el seu entorn”. 

Educar els 
nens a través 

de jocs, 
tallers i 

activitats 
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Imatges de la Pi-
lar Gracia i la Sara 
Millàs de Fem Llar 
a la nova oficina 
que tenen a 
Alcoletge.
Foto: Ares Valdés

Tot i així, creuen que si el pro-
blema és superior seran elles 
mateixes les que derivaran 
l’infant al metge correspo-
nent. Per aquest motiu, des 
de Fem Llar es basen en un 
sistema personalitzat del nen, 
de la família i de l’adaptació 
d’aquest amb la vida familiar 
i escolar. “No ens basem en 
com s’ensenya als col·legis, 
utilitzem el joc per veure el 
defecte i trobar les mancan-
ces i adaptar-les”, comenta la 
Pilar Gracia. 
Però com es realitza tot això? 
“Mirarem com es rela-
ciona el nen amb 
el col·legi,  a 
casa i amb 
els amics i, 
depenent 
de la difi-
cultat que 
a q u e s t 
present i , 
s ’ h a u r a n 
de trobar 
tots els punts 
que provoquen 
aquesta dificultat. 
Estudiarem de forma indi-
vidual la persona, la famí-
lia i el seu entorn i, a través 
d’aquests estudis, farem una 
elaboració de quina és la 
necessitat o el pro-
blema del nen i 
el treballarem 
en l’àmbit 
correspo-
nent”. 

Un pro-
jecte únic
Amb la vis-
ta posada 
a Finlàndia, 
Holanda i els 
països asiàtics, i en 
les escoles anomenades  
lliures com l’escola La Mitjana 
de Lleida, ambdues han creat 
un sector que no existia. “No 
tenim competència perquè 
no hi ha cap empresa com la 

nostra. El servei que nosaltres 
fem és un conjunt de moltes 
disciplines com l’orientació, la 
realització de tallers amb joc, 
la criança de pares a fills... 
Totes aquestes disciplines no 
existeixen de forma conjunta, 
però sí de forma separada. 
La criança amb els nens, per 
exemple, es dóna a les guar-
deries, però no tractaran te-
mes personals amb els nens”, 
explica la Sara Millàs.
Davant d’aquesta mancança, 
ambdues van decidir crear i 
formalitzar Fem Llar amb un 

despatx que es troba al vi-
ver d’empreses d’Al-

coletge, situat al 
carrer Major, 

14. El pròxim 
divendres 3 
de juliol in-
augura ran 
el local a les 
20.00 hores 

perquè els 
ciutadans co-

neguin aquest 
servei únic al terri-

tori. Tot i així, ja fa anys 
que la Sara i la Pilar ofereixen 
els seus serveis de mediado-
res familiars a través de dife-
rents associacions de Lleida, 

tant culturals, com de lleu-
re, realitzant tallers i 

agrupacions, així 
com activitats 

extraescolars 
i de colònies 
infantils. Ara 
continuaran 
fent el ma-
teix, anant 

pels centres 
educatius i les 

assoc iac ions , 
com la de Tot per 

a tots, però a banda 
podran oferir un servei molt 
més personal i individualitzat. 
“Volem implantar el sistema 
educatiu que hi havia abans, 
que era molt més familiar 
que l’actual”, comenten. Per 

El divendres 
3 de juliol 
s’inaugura  
Fem Llar a 
Alcoletge

Ofereixen 
una atenció 
individual, 

grupal i 
personal

aquest motiu, entre els seus 
jocs es troba el famós Tan-
gram, amb què molts adults 
van aprendre geometria cre-
ant objectes i formes amb set 
peces triangulars. “Som més 
partidàries de les escoles lliu-
res en què s’ensenya jugant, 
però creiem que encara tenen 
mancances, com  que no te-
nen el costum de fer redacci-
ons o de subratllar i fer esque-
mes”, comenta la Pilar Gracia.

Administració familiar
Des de Fem Llar també ofe-
reixen assessorament quant 
a l’administració familiar per 
ensenyar a les famílies a reduir 
el consum de les factures amb 
l’objectiu de trobar recursos 
que millorin l’economia fami-
liar. A banda, ofereixen tant 
tallers per a adults com per a 
infants, entre els quals es pot 
trobar ioga infantil, tallers de 
lectura, tècniques educatives 
i d’estudi i repàs lingüístic. A 
més, alguns dels tallers van 
dirigits a professionals, els 
quals començaran a partir de 
setembre, com el de valors a 
través dels contes o un altre 
d’expressió. Aquest tipus de 
tallers es poden fer de forma 
presencial o via on line i la ma-
joria d’ells seran cursos certifi-
cats pel Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de 
Catalunya. Com col·laboren 
amb diferents associacions, 
en la nova oficina d’Alcoletge, 
vendran productes artesans 
fets a mà, els diners dels quals 
es destinaran a associacions 
contra malalties infantils. 

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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El Lleida Esportiu treballa intensament en la 
confecció de la plantilla per  a la campanya 
2015-2016 i el director esportiu té molt a dir

 ÒSCAR
BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

ÒSCAR BUETAS
Per començar i entendre el 
present, cal remuntar-se al 
passat. Per això, és neces-
sari fer un ràpid repàs de 
la temporada 2014-2015, 
sobretot al tram final. Què 
va succeir perquè no s’as-
solís l’objectiu establert 
pel club per a la campanya 
ja finalitzada, el qual era la 
classificació per al play-off i, 
posteriorment, l’ascens a la 
desitjada Segona Divisió?

JORDI ESTEVE
Les temporades són exigents 
per tots els equips. La realitat 
ens diu que el conjunt dirigit 
per Imanol Idiakez va estar 
competint a un gran nivell 
fins a la jornada 32, però en 
els darrers partits l’equip va 
caure. Per tant, com que les 
lligues són justes, aquesta ens 
ha ficat on ens pertocava, és 
a dir, en el cinquè lloc. Dintre 
dels objectius que nosaltres 
ens havíem marcat abans 
de començar la temporada 
2014-2015, aquest repte es-
portiu d’estar presents en el 
play-off d’ascens i lluitar per 
jugar en la categoria de pla-
ta del futbol espanyol no s’ha 
complert, però s’ha d’adme-
tre que es part del joc al qual 
juguem cada setmana.

Ò. B.
Es pot culpabilitzar d’aques-
ta situació únicament als ju-
gadors?

J. E.
Els jugadors, com a actors 
principals, són els màxims 
responsables. Tot i així, he 
de dir que és un tema par-
lat i explicat, i, per tant, no 
es pot exagerar la situació, 
ja que és pròpia de l’esport 
i del mateix futbol. Cal tenir 
en compte que  sempre hi ha 
algun equip que finalitza cin-
què o que baixa de categoria. 
Així doncs, els jugadors no 
han aconseguit l’objectiu i el 
repte que ens havíem marcat, 
però només per un únic punt 

que ens ha canviat la percep-
ció de tot. Aquest detall és el 
que hem de cuidar de cara a 
la  temporada vinent. 

Ò. B.
Malgrat que molta gent con-
sidera que ha estat un gran 
fracàs no haver aconseguit 
classificar-se per al play-off, 
la directiva ha considerat 
oportú que Imanol Idiakez 
continuï al capdavant de 
l’equip i, a més, se li renova 
per una temporada més...

J. E.
L’aposta pel model de joc és 
clara i estem convençuts que 
qui millor el pot desenvolupar, 
així com la mateixa identitat 
del Lleida Esportiu, és l’entre-
nador Imanol Idiakez. De fet, 
s’ha de dir que no hi ha una 
millor manera de refermar un 
projecte que mitjançant l’en-
trenador, que és la persona 
que està participant directa-
ment amb els jugadors. Per 

això, el projecte que tenim 
entre mans és clar.

Ò. B.
En tot moment s’està par-
lant del projecte per la pro-
pera temporada i, fins i tot, 
ja s’han dut a terme dues 
presentacions de jugadors 
nous i s’han comunicat di-
verses baixes. En aquest 
sentit, com a director espor-
tiu estàs treballant des de 
l’1 de gener per tal de con-
feccionar una plantilla de 
qualitat. Com està ara 
mateix el mercat de 
fixatges?

J. E.
En realitat, el 
play-off d’as-
cens marca molt 
els ritmes de les 
noves incorpora-
cions i això pro-
voca que fins ara el 
mercat hagi estat una 
mica aturat. En aquests 

moments, estem treballant in-
tensament en la confecció de 
la plantilla i parlant amb 
jugadors per intentar 
incorporar-los al club i 
al primer equip, alho-
ra que, a més, tam-
bé estem treballant 
amb tots els efectius 
de la nostra actual 
plantilla que consi-
deren i creuen que 
poden tenir un futur 

immedia t 
al club. 

Els jugadors 
són els 

màxims 
responsables

Un punt ens 
ha canviat 

la percepció 
de tot

Qui millor pot 
desenvolupar 

el model de joc 
és Idiakez

Jordi Esteve:
“La lliga ens va 
posar on ens 

pertocava”
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Amb un pressupost 
d’uns 994.000 euros per 
tots els equips del club, 
la intenció de l’entitat es 
tornar a Segona Divisió 
amb la formació 
dirigida per Idiakez

Ò. B.
El fet de no haver disputat 
un play-off d’ascens canvia 
molt la percepció dels juga-
dors que en un principi volen 
venir al Lleida Esportiu a ju-
gar pensant en una catego-
ria superior?

J. E.
No, perquè la percepció ex-
terna que es té del Lleida Es-
portiu és que es tracta d’un 
club gran, que actualment 
està fent les coses bé, que 
està pagant al dia i que es 
tracta d’una entitat estructu-
rada amb capacitat de creixe-
ment. Davant de la precarietat 
que hi ha en altres clubs de 
futbol en Espanya, els quals 
passen moltes dificultats, el 
Lleida està molt ben valorat i 
és per aquesta raó per la qual 

la gent vol venir a jugar a la 
capital del Segrià. 

Ò. B.
Això, suposo, que es pot 
considerar un avantatge im-
portant respecte d’altres en-
titat a l’hora de fitxar...

J. E.
A diferència del que va suc-
ceir l’any 2011, ens hem gua-
nyat una credibilitat gràcies a 
la bona gestió que hem dut a 
terme en aquests anys i això 
ens facilita molt la incorpora-
ció de bons jugadors, els quals 
són importants en aquesta ca-
tegoria de Segona Divisió B.

Ò. B.
Teniu un pressupost que ron-
da els 994.000 euros i aques-
ta xifra, tenint en compte 
que només un part és per al 
primer equip, es pot consi-
derar que és ajustada com-
parada amb altres que hi ha 
en la mateixa lliga. Com es 
fa un projecte ambiciós amb 
aquests números?

J. E.
Mirant els números que te-
nen altres entitats esportives i 
que destinen als seus primers 
equips, aquest pressupost 
està en un terme mig en la 
categoria i, per sort, amb els 
recursos que tenim som ca-
paços de competir amb els 
millors. Això és un mèrit que 
ha demostrat el club en els 
últims cinc anys i, per tant, 
treballar amb aquesta quan-
titat no ens genera cap tipus 
de problema, més aviat tot el 
contrari, ja que ens serveix per 
estar motivats i treballar ràpid 
i bé per salvar amb enginy les 
diferències existents amb al-

El director es-
portiu del Lleida 
Esportiu, Jordi 
Esteve, a les 
instal·lacions del 
Camp d’Esports, 
on juga el conjunt 
blau els seus en-
frontaments com 
a conjunt local da-
vant l’afició local.
Fotos: Dani Mar-
tínez
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tres pressupostos més elevats 
de Segona Divisió B. 

Ò. B.
Tot i així, també s’ha de re-
conèixer que el futbol ha 
canviat molt en els últims 
anys. Per exemple, en la ma-
joria dels casos els  jugadors 
són mileuristes, deixant de 
banda xifres força elevades 
d’abans de començar la crisi 
que tant ha afectat la socie-
tat d’aquest país. Què és el 
que exigeixen ara els futbo-
listes, fins i tot aquells que 
han jugat en categories su-
periors, com va ser el cas de 
Miguel Ángel Nieto, que va 
arribar en el mercat d’hivern 
de la temporada passada?

J. E.
Realment, el jugador no està 
en posició d’exigir res. En el 
nostre cas, l’únic que pot exi-
gir coses és el Lleida Esportiu, 
que té davant seu molts juga-
dors per elegir i incorporar. 
En definitiva, és el club el que 
posa les comes i els punts del 
que vol i les condicions al ju-
gador, el qual si les accepta 
jugarà amb nosaltres al nos-
tre equip. Cal pensar i tenir 
molt present que el jugador 
és un treballador de l’entitat 
esportiva i és aquesta la que 
marca la línia en la qual s’ha 
de treballar.

Ò. B.
Però el que sí que busca ac-
tualment, i per això hi ha qui 
juga en una categoria inferi-
or a la qual ho havia fet fins 
al moment, és una estabili-
tat econòmica...

J. E.
Sí, això és evident i nosaltres 
ho tenim molt clar. El Lleida 
Esportiu, per damunt de tot, 
transmet estabilitat i serietat. 

Ò. B.
Així doncs, pensant en la 
plantilla de la propera cam-
panya, ara mateix en què 
estàs treballant?

J. E.
En aquests 
m o m e n t s , 
en la co-
l u m n a 
v e r t e -
bral de 
l’equip. 
E l s 
e q u i p s 
grans te-
nen molt 
e s t r u c t u -
rada la co-
lumna vertebral 

de l’onze titular, perquè és la 
part central de l’equip. Volem 
confeccionar-la clarament per 
tal d’anar treballant, posteri-
orment, en la resta de po-
sicions amb tranquil·litat, 
però sempre partint 
que la base de l’equip 
ha de ser sòlida.

Ò. B.
Heu comuni-
cat ja diverses 
baixes de cara 
a la propera 
t e m p o r a d a 
2015-2016. 
És fàcil co-
municar-li a 
un jugador 
que no conti-
nuarà formant 
part de l’equip 
sota les ordres 
d’Imanol Idi-
akez?

J. E.
És un procés natural. 
El jugador, com a perso-
na adulta i responsable, sap 
que el seu comportament en 
la temporada acabarà amb 
un resultat que es tradueix en 
què quan acaba i es reuneix 
amb el director esportiu li co-
municarà si compta amb ell o 
no. Totes les accions durant la 
temporada fan que la reunió 
la marquin ells mateixos. Jo 
els explico la decisió en fun-
ció del rendiment.

Ò. B.
Amb els jugadors que se’ls 
ha plantejat una renovació i 
encara no han dit res, ja te-
niu clar que succeirà?

Ò. B.
Els que te-
nen clar 
q u e 
n o 

c o n t i -
nuaran 
els hem 

a n u n -
ciat. Els 

que tenen 
ofertes a so-

bre de la taula 

e s t a n 
en posició 
de firmar amb un al-
tre club, però han de vigilar i 
tenir present que el Lleida Es-
portiu també està en posició 
de fitxar un altre jugador i co-
municar-los que no continuen 
i, per tant, es retiraria l’oferta 
que els hem realitzat. Ara ma-
teix és una negociació pura i 
dura, i les dues parts corren 
un risc real. De fet, Tots conei-
xem com funcionen les èpo-
ques de negociació i ningú té 
garantida la seva continuïtat, 
sigui quin sigui el seu nom.

Ò. B.
En aquest sentit, 

avui en dia és dur 
negociar?

J. E.
Negociar té la 
seva compli-
cació, perquè 
participa molta 

gent, des del ma-
teix jugador fins 

al seu representant 
i el seu entorn. S’ha 

de reconèixer i admetre 
que és un procés feixuc, en 

el qual és necessari tenir mol-
ta paciència, però la veritat és 
que sempre acaba tenint un 
resultat. En altres paraules, 
és un procés molt lent que 
cal treballar-lo per arribar als 
objectius que es marca el club 
i el jugador, perquè les dues 
parts intenten treure els mi-

llors rendiments per les parts 
que defensen.

Ò. B.
En alguna ocasió s’ha donat 
la xifra de sis noves incor-
poracions. Teniu clar, a més 
dels ja anunciats i presen-
tats, qui vindrà?

J. E.
Sí, he de reconèixer que les 
coses estan avançades, però 
fins que no estiguin tancades 
no ho anunciarem, perquè en 
aquests darrers quatre anys 
en el Lleida Esportiu s’han 
fet les coses bé i quan surt un 
nom que el volem nosaltres, 
automàticament el vol el Reus 
Deportiu, el Sabadell, etc. És 
a dir, tot el que vol el club llei-
datà ho volen la resta d’enti-
tats esportives i, per tant, és 
el moment de treballar en 
silenci, perquè així donem 

menys pistes als rivals.

Ò. B.
Tothom, a hores d’ara, sap 
quin era el repte que s’havia 
marcat el club i el vestidor 
del primer equip quan va 
començar la temporada pas-
sada. Però quin és ara ma-
teix l’objectiu fixat pel qual 
s’haurà de lluitar?

J. E.
Competir amb els millors 
conjunts, que quan acabi el 
partit, independentment del 
resultat, sentim que ho hem 
donat tot sobre el terreny de 
joc i que hem jugat al màxim 
de les nostres possibilitats el 
nostre enfrontament. A partir 
de competir bé i treballar ca-
dascun dels xocs que tindrem 
en el calendari, pensem que 
això farà que estiguem entre 
els millors. Malgrat tot, també 

“Si veig un dubte 
d’il·lusió en algú, no 

serà del Lleida”
“Si veig el mínim dubte d’il·lusió en un jugador, aquest no serà del 

Lleida Esportiu”; així de contundent es va mostrar el director esportiu 
del club blau, Jordi Esteve, a l’hora de parlar sobre les renovacions 
que encara estan pendents per realitzar-se en la plantilla. En aquest 

sentit, va refermar que el repte de l’entitat és confeccionar una plantilla 
de major nivell a la de la campanya passada, ja que “els jugadors que 

hi havia no van aconseguir l’objectiu establert. Aquí no n’hi ha cap 
d’imprescindible”. Aquestes paraules van tenir lloc quan va fer refe-
rència a Miramón i Nieto, els quals han manifestat al club que volen 
esperar per renovar amb l’objectiu de veure si reben alguna oferta 

de Segona Divisió, durant la presentació de Toño Vázquez: “En 
els pròxims dies veurem el que succeeix, però aquí no espe-

rem cap jugador”. En aquest sentit, va apuntar que “no 
vull ningú que no defensi el club al màxim i ho doni tot. 

Amb els jugadors s’han de parlar moltes coses i han 
de ser conscients del que és estar al Lleida”. 

De fet, va dir que molts jugadors han 
mostrat la seva disponibilitat de 

jugar a l’equip.

Treballem en 
la columna 

vertebral de 
l’equip 

Realment el 
jugador no 

està en posició 
d’exigir res
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L’objectiu és 
competir amb 

els millor 
conjunts

s’ha de ser realista en el sentit 
que caldrà veure quin serà el 
nivell de la lliga. Però tothom 
ha de tenir clar que el projec-
te del Lleida és ambiciós en el 
que volem guanyar. Nosaltres 
hem d’optar a coses impor-
tants. 

Ò. B.
En les darreres setma-
nes, fins i tot en la roda de 
premsa del jugador Toño 
Vázquez, ha sortit el tema 
de la possibilitat de canviar 
de grup la pròxima tempo-
rada. Sent realista, canvia 
molt estar en el Grup 2 o en 
el Grup 3?

J. E.
El nivell és el mateix al Grup 
2 que al Grup 3, perquè per 
exemple en el segon hi ha fili-
als molt importants com són el 
Real Madrid-Castilla o l’Atlético 

de Madrid B. Però penso que el 
Grup 2 té l’avantatge respecte 
al grup tercer que les superfíci-
es dels terrenys de joc són mi-
llors pels equips que hi juguen. 
El que està clar, perquè així s’ha 
vist, és que en una superfície 
sintètica les diferències entre 
les dues formacions que estan 
sobre el terreny de joc es mini-
mitzen i els partits són una mo-
neda a l’aire.

Ò. B.
Estar entre els millors impli-
caria tornar a estar els qua-
tre primers classificats de 
Segona Divisió B i, per tant, 
jugar el play-off d’ascens. 
Com es convenç l’afició que 
aquesta temporada 2015-
2016 es tornarà a la promo-
ció i la competició s’allargarà 
més enllà de la lliga regular?

J. E.

A l’afició no cal convèncer-la. 
Només cal recordar-li on està-
vem l’any 2011 i a on estem 
el 2015. En els moments de 
màxima dificultat, l’afició del 
Lleida Esportiu donarà el seu 
suport al club. A més que 
la  campanya de socis que 
ja ha començat serà un èxit. 
De fet, crec que vivim la mi-
llor època del club en l’àmbit 
institucional, perquè l’entitat 
està treballant amb molt rigor 
econòmic i està socialment 
reconeguda. També estic con-
vençut que la ciutat de Lleida 
valora que de l’esport el fut-
bol és el millor ambaixador 
per portar el nom de la capital 
i del territori per tot el país. 
Des del meu punt de vista, 
l’afició està amb l’actitud de 
donar el seu suport a l’equip 
d’Imanol Idiakez i acompa-
nyar-lo amb el repte de la 
temporada 2015-2016, quan 

tots 
g a u -
d i r e m 
molt.

Ò. B.
Però és una realitat que en 
moltes ocasions el camp no 
presenta l’aspecte que a 
molts els agradaria veure, 
el d’unes grades gairebé 
plenes o que hi hagués una 
gran assistència de públic. 
Realment, des de la junta 
directiva creieu que Lleida 
està preparada per ser ciu-
tat de Segona Divisió?

J. E.
Tots hem de ser conscients 
que els projectes comencen 
ara. Als 3.000 fidels que ens 
donen el seu suport els de-

mano que tor-
nin, mentre que 

a tots aquells 
socis de tallat de 

dilluns que llegeixen 
el diari i parlen del Llei-

da Esportiu sense haver anat 
al camp, consultant només 
les cròniques que s’escriuen, 
els animaria que vinguessin 
al Camp d’Esports, perquè 
s’ha d’acompanyar el club de 
la nostra ciutat des de la part 
que ens pertoca, amb un car-
net de soci i una entrada de 
diumenge. 
Si tots ens impliquem amb 
aquesta part, serem un Llei-
da molt més fort i gran que 
podrem competir pel terri-
tori nacional sent l’enveja de 
molts clubs.

planificació de
la plantilla

propostes

· Jorge Miramón
· Miguel Ángel Nieto

de renovació

futbolistes

· Cobo
· Ekhi
· Baquero
· Pau Bosch
· Raúl Fuster
· Albístegui
· Rami
· Chamorro
· Diego Sánchez

amb contracte

valoració

· Molo
· Fragoso
· Chupe
· Mia Guasch
· Aitor Aldalur

de continuïtat

baixes

· Pau Torres
· Barreda
· Jorge Mediavilla
· Fornies
· Eugeni
· Osado

propera temporada

noves

· Toño Vázquez
· Iván Crespo

incorporacions

Al tancament d’aques-
ta edició, així esta-

ven formats els 
blocs on estan 

dividits els 
jugadors
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La nit del foc, 
l’aigua i l’art
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l’encesa
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la teva
opinió és 

important

Dia de les Nacions 
Unides per l’Ad-
ministració Pú-
blica
Avui dia 23 de Juny és el dia 
de les NN.UU. per a l’Admi·
nistració Publica.
L’Assemblea General de les 
NN.UU. estableix el dia del 
servei públic, per resolució 
del 7 de març del 2003, el 
23 de Juny, encoratjant els 
estats membres a organitzar 
amb aquesta data actes es·
pecials per posar de relleu la 
contribució de l’Administra·

ció Pública al procés de des·
envolupament.
Destacant la necessitat 
d’adoptar iniciatives de fo·
ment de les institucions, el 
desenvolupament dels re·
cursos humans, la fortale·
sa de la gestió financera i 
l’aprofitament del potencial 
de la informació i la tecno·
logia.
Reitera que una Adminis·
tració Pública responsable, 
eficient, eficaç i transparent, 
tant a nivell nacional com 
internacional, té un paper 
bàsic que desenvolupar en 
l’aplicació dels objectius 
pactats internacionalment. 
En aquest context subratlla 
la necessitat d’intensificar el 
foment de la capacitat admi·
nistrativa i de la gestió del 
Sector Públic Nacional, en 

particular, en els països en 
desenvolupament i en eco·
nomies en transició.
S’ha creat el premi de 
NN.UU. al “Servicio Publi·
co” que és el reconeixement 
internacional més prestigiós 
a la excel·lència en el Sector 
Públic.
L’objectiu general del Premi 
es recompensar les contribu·
cions creatives de les institu·
cions del Servei Públic a mi·
llorar l’eficiència i sensibilitat 
de l’Administració Pública 
dels països de tot el món, a 
través d’un concurs anual,  i 
els premis s’entreguen el 23 
de Juny de cada any.
El premi de les NN.UU. al 
servei públic intenta pro·
moure el rol professional i la 
visibilitat del Servei Públic i 
té com a objectiu descobrir 

noves innovacions en la go·
vernança, motivar els funci·
onaris públics a promoure la 
innovació, engrandir la imat·
ge del Servei Públic, millorar 
la confiança en el govern i 
recopilar i compartir pràcti·
ques exitoses en la seva pos·
sible rèplica entre els països.
Finalment, fer esment de la 
Diputació de Barcelona, que 
ha estat premiada per les 
Nacions Unides per un pro·
jecte innovador en gestió 
Territorial.
El Sitxell ha estat guardonat 
en els premis de les Nacions 
Unides a l’Administració Pú·
blica (2012) amb el primer 
lloc dins de la categoria “Mi·
llora de la Gestió del conei·
xement de les Administraci·
ons Públiques”.
El Sitxell és el sistema d’In·

formació Territorial de la xar·
xa d’espais lliures, desenvo·
lupada per l’Oficina Tècnica 
de Planificació i l’anàlisi de 
l’Àrea de Territori i Soste·
nibilitat de la Diputació de 
Barcelona. Aquest sistema 
d’informació Territorial SIT 
conté informació temàti·
ca sobre els espais naturals 
i agraris de la Demarcació 
de Barcelona, en els àmbits 
de la geografia, la vegeta·
ció, els hàbitats, la fauna, 
l’ecologia de paisatge i les 
activitats socioeconòmiques 
agràries.
Un bon exemple de la nostra 
Administració Pública que 
cal seguir.

JOSEP GINÉ
SÍNDIC MUNICIPAL DE 

GREUGES DE LLEIDA 

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

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Les regles del joc
No fa pas massa dies que un bon 
amic, excompany de feina i va·
lerós periodista que va decidir 
emigrar a Barcelona per exercir 
la professió que tant estima em 
confessava que cada vegada que 
havia de tornar a Lleida per qües·
tions laborals patia una depressió 
d’allò més fonamentada. La man·
ca de llibertat d’expressió i la nul·
la llibertat d’informació, amb la 
censura pertinent, la prevalença 
de l’Opus Dei i d’una vintena de 
famílies lligades a aquesta expres·
sió del catolicisme i, finalment, una 
arrelada manera de fer política en 
què els governants se senten més 
còmodes amb servents que no 
pas com a servidors públics, amb 
el “passotisme” ciutadà pertinent, 

n’esdevenen els citats fonaments. 
I si ho diu ell i no jo, malgrat que 
subscrigui cadascuna de les seves 
paraules, té la seva raó de ser en 
la veritat absoluta que traspua del 
seu discurs.
L’admirat amic prossegueix: “A 
Barcelona, avui dius que la Colau 
és una petarda. L’endemà, en can·
vi, titules que és la millor del món. 
I aquí no ha passat res. Són les re·
gles del joc”. La meva passivitat 
contrasta amb la seva excitació. 
“Aquí, si avui dius que el Ros és un 
petardo, l’endemà ja et pots anar 
oblidant de titular que és el mi·
llor del món, bàsicament perquè 
el món t’haurà donat l’esquena”, 
conclou un dels periodistes més 
talentosos que conec mentre as·

senteixo amb el cap sabedor que 
aquest és un dels motius princi·
pals pels quals va abandonar Llei·
da. Paradoxalment, un periodista 
que es devia als seus consumidors 
i als fets que relatava no tenia lloc 
a cap mitjà de comunicació de la 
ciutat...
Se sorprèn del meu mutisme. 
De fons, mentre m’acomodo da·
munt de la moqueta que cobreix 
el terra del meu despatx amb un 
vermell desgastat, el sento esgar·
gamellar·se fent referència a la 
campanya electoral (“Per què cap 
dels candidats va usar amb una 
mica d’insistència les investigaci·
ons d’Anticorrupció per desacre·
ditar el Ros? Tanta por tenen?”), 
a la situació actual del periodisme 

(“Què cony fotia l’alcalde inaugu·
rant un simposi sobre llibertat de 
premsa? Se’n foten de nosaltres?) 
o a la mateixa Marta Camps (“A 
aquella no cal que li digui el Cres·
pín que no tornarà a trobar feina 
a Lleida, ja li asseguro jo! Que no 
recorda on viu aquesta dona?”). 
“Quin lloc de merda!”, exclamava 
finalment.
Sé que té raó. Però ell hauria de 
saber que no l’hi puc donar. Recull 
les seves coses per marxar, s’aco·
miada de la resta de la redacció 
i tanca la porta amb un cop sec. 
Marxa a Barcelona. Jo em quedo 
a Lleida. Al cap d’uns pocs minuts, 
rebo un WhatsApp. És d’ell. I hi 
puc llegir: “T’entenc. Són les re·
gles del joc”.
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la teva 
opinió és 

important
12 de juny: No al 
Treball Infantil

Hi ha una dada que no hem 
d’oblidar: 120 milions de 
nens i nenes de 5 a 14 anys  
treballen.
Des de la Federació de Tre-
balladors de l’Ensenyament 
de la UGT (FETE-UGT) a les 
terres de Lleida, quan es 
commemora el Dia Mundi-
al Contra el Treball Infantil, 
reiterem  que tot infant té 
dret a una educació gratu-
ïta i de qualitat; el treball 
infantil és un dels principals 
obstacles i de conseqüèn-
cies funestes sobre el pro-
cés educatiu: Si una nena, 
si un nen  treballa no va a 
l’escola, l’abandona abans 
d’hora, repetirà, tindrà un 
baix rendiment escolar i uns 
resultats acadèmics insufici-
ents.
La ciutadania ha de re-
clamar als poders públics 
mesures per a l’eradicació 
de situacions que generen 
pobresa i empenyen els in-
fants  a treballar.
Un estudi de la UNICEF  
ens mostra que, del 2008 
al 2012, havia augmentat 
la pobresa infantil en un 
8’10%, la qual cosa ens situa 
al lloc 31 dels 41 països de 
l’OCDE. Les darreres xifres 
aportades per l’Institut Na-
cional d’Estadística parlen 
d’1/3 de la població infantil 
sota el llindar de la pobresa 
i ens mostren com la situa-
ció s’ha agreujat. Aquestes 
xifres situen Espanya, junta-
ment amb Romania, al cap-
davant dels països amb un 
índex més alt de pobresa 
infantil de la Unió Europea 

seguits per Bulgària i Grè-
cia, en tercer i quart lloc, 
respectivament.
FETE-UGT, sindicat més 
representatiu a l’àmbit de 
l’ensenyament  cridava 
al professorat de les co-
marques de Lleida perquè 
aquest 12 de juny fos una 
jornada reivindicativa con-
tra la pobresa, contra la 
compra de productes que 
exploten el treball infan-
til i contra la vulnerabilitat 
d’uns infants en risc d’ex-
clusió.
Exigim polítiques  que per-
metin l’accés a l’educació, 
a la salut  i a la nutrició. 
Programes per l’accés a un 
treball digne, protecció de 
la salut, prestacions de ma-
ternitat, protecció davant 
situacions d’atur, que són 
instruments de protecció 
social, i pel que fa als in-
fants, eines que compensin 
desigualtats com beques i 
ajuts a l’estudi, apertura de 
menjadors en temps de va-
cances (imprescindibles per 
lluitar contra la pobresa i 
la malnutrició que pateixen 
molts escolars).
El dia 13 es van constituir 
molts ajuntaments; des de 
FETE-UGT els reclamem 
que apliquin mesures per 
combatre la pobresa infan-
til i ampliïn  els recursos 
que s’esmercen en edu-
cació, sanitat i polítiques 
socials. Que inverteixin en 
polítiques d’igualtat, clau 
pel desenvolupament dels 
drets dels infants i de la so-
cietat en general.

FETE-UGT
TERRES DE LLEIDA 

Seguim compro-
mesos amb les es-
cales

Fa unes setmanes els dos 
regidors de la Crida per 
Lleida vam signar el “Com-
promís de les escales”, un 
document de suport a la 
vaga dels tècnics de Movis-
tar. Amb aquest gest vam 
posar de manifest, de ma-
nera clara, la nostra posició 
personal, i també la de la 
Crida, en la lluita contra la 
precarietat laboral i en la 
defensa dels drets de les 
treballadores i treballadors.
Vam signar aquest text 
esperonats per la lluita i 
l’exemple de la vaga dels 
tècnics de les contrates, 
subcontrates i autònoms 
de Movistar contra una em-
presa que fa anys que duu 
a terme una estratègia de 
substitució de la plantilla 
fixa per cadenes de sub-
contractació, en les quals 
els seus mateixos treballa-
dors es veuen irremeiable-
ment abocats a fer jornades 
laborals de fins a dotze ho-
res per un salari que oscil-
la entre els 500 i els 1000 € 
bruts al mes.
Una situació que no és nova 
i que duen a terme moltes 
grans empreses: subcon-
tractacions amb treballa-
dors i treballadores que co-
breixen serveis essencials 
per l’empresa, imposició 
unilateral de condicions, 
dobles escales salarials, 
congelacions de les contra-
ctacions de qualitat a les 
empreses matrius destruint 
llocs de treball amb drets 
i salaris guanyats a cop de 

lluita durant dècades. Unes 
condicions de treball de les 
quals Movistar n’és, actual-
ment, un dels paradigmes.
Ho hem dit en repetides 
ocasions: som municipalis-
tes i defensem el municipi 
com a eina de canvi soci-
al. Apostem per una Llei-
da que sigui feble amb els 
febles i fort amb els forts, 
una ciutat al costat de les 
treballadores i treballadors 
que es mulli contra la pre-
carietat i, també, pels drets 
laborals.
I això, en el cas de Movistar 
passa per complir allò que 
vàrem signar: comprome-
tre’ns a suspendre, revertir 
i no renovar cap contracta-
ció pública de serveis amb 
Movistar ni amb qualsevol 
altra empresa que no ga-
ranteixi que tots els tre-
balladors i treballadores 
(directes o subcontractats) 
que intervenen en la pres-
tació de servei o subminis-
trament tinguin una jornada 
màxima de 40 hores i dos 
dies de descans setmanals, 
un sou digne i un mateix sa-
lari per un mateix tipus de 
feina.
Com hem fet sempre, nos-
altres serem al carrer amb 
les treballadores i treballa-
dors de Movistar, i porta-
rem la seva veu al ple per 
aconseguir el compromís 
de la nostra ciutat en una 
lluita justa.

PAU JUVILLÀ I FRANCESC 
GABARRELL

MEMBRES DE LA CRIDA
PER LLEIDA

Per què veniu a 
l’escola bressol?

“Per què veniu a l’escola 
bressol?” Ens va preguntar 
la mestra a l’entrevista prè-
via al juny. No vam dubtar: 
“perquè treballem”. I ho 
mantenim: si no haguéssim 
de treballar, triaríem no es-
colaritzar la nostra filla fins 
als 6 anys -edat en què ja és 
obligatori.
Poc ens pensàvem aquell 
juny del 2012, quan ella 
tenia només 3 mesos, que 
el nostre pas per l’Escola 
Bressol Municipal del Parc 
de Gardeny ens marcaria 
tant, com a pares i com a 
persones.
La dedicació i la professio-
nalitat d’un equip magnífic 
que ha acompanyat la nos-
tra nena des dels 6 mesos i 
fins als 3 anys no ha deixat 
de sorprendre’ns cada dia.
Hi hem trobat respecte per 
la manera en què volem en-
senyar-li a viure. Hi hem tro-
bat diàleg constant. Hi hem 
trobat comprensió i afecte.
Per tot això, Tere, Xus, i tot 
l’equip d’adults de l’Escola, 
us portarem sempre al cor. 
Nosaltres i, encara més, la 
nostra filla. Gràcies.

ORIOL I MARTA
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Plaers lleidatans
Estic assegut al tren. Tinc 
a les mans un llibre que 
fa una hora m’he rega-
lat. Es tracta del pri-
mer gran èxit literari 
d’un francès, Philippe 
Delerm, titulat El primer 
trago de Cerveza y otros pe-
queños placeres de la vida. 
És l’obra d’un professor de 
literatura que escriu petits 
assaigs sobre qüestions ben 
habituals, fent una reflexió 
digna del plaer de qui llegeix 
aquest setmanari. Un llibre 
breu, però que deixa un gust 
intens en finalitzar cada capí-
tol. Tot just acabo el que parla 
de la sensació d’entrar en un 
tren vell, un d’aquells de color 
caqui que fan olor a anys sei-
xanta. Ens diu que imaginem 
que avancem pel passadís. 
La primera diferència és la 
d’obrir la porta del comparti-
ment. Enmig d’una onada de 
calor elèctrica i tova, pene-
trem violentament en una in-
timitat relaxada i distant. No 
saludar i no informar-se de la 
possibilitat de prendre seient 

Jorge Soler
Auscultant
@9jsg
jorgesolergonzalez@gmail.com

suposaria ser considerat un 
bàrbar. Les mirades i l’aroma 
d’aquells entrepans emboli-
cats amb papers impregnats 
d’oli.
Tanco el llibre i miro al meu 
voltant. No és un tren com el 
que l’autor ens descriu, però 
no em sembla que el soroll i 
els perfums siguin diferents. 
La noia del meu costat escol-
ta música amb els seus auri-
culars a tot volum. El que tinc 
davant parla pel seu mòbil 
sense cap consideració. Hi ha 
dos cacatues a la meva dreta, 
una d’ella amb un prurit ge-
neralitzat que sorprèn. Crec 
que arribem, així que tanco 
els ulls i segueixo pensant 

en la lectura, en tot allò que 
l’autor ha intentar evocar. Es-
tic gairebé abstret, allò que 
diuen estar solament de cos 
present, però de sobte una 
veu femenina trenca el meu 
silenci. Sembla que s´ha tro-
bat un conegut i comencen a 
parlar de Lleida. Ella li diu que 
no li agrada la ciutat, i comen-
ça a explicar que la veu tris-
ta, avorrida i petita. Intento 
mantenir els ulls tancats però 
la noia continua. Ara diu que 
és una ciutat que l’atabala, 
no com Barcelona o Tarrago-
na, que tenen mar. Fins i tot 
Girona, que tampoc en té, és 
molt més bonica que Lleida. 
Llavors m’inquieto. Què deu 
d’obligar a aquesta pobre 
noia a viure en una ciutat que 
menysprea. Llavors l’altre li 
pregunta des de quin any hi 
viu i sento que contesta que 
des del noranta-dos. Els ulls 
se m’obren de cop i aixeco 
la mirada per veure qui pot 
ser que, fent més de vint anys 
que viu a Ponent, parli així de 
frívolament de la nostra terra. 

Sóc prudent, però reconec 
que m’entren ganes de pre-
guntar-li: escolta, i per què no 
et quedes a viure a Barcelona, 
on tenen tant de mar?
Per sort aquesta gent es mou 
pel passadís i deixo de sentir 
les tonteries de la nostra viat-
gera. Segueixo pensant en el 
bon llibre que he tingut l’en-
cert de comprar. Penso que 
cada dia hem d’alimentar la 
nostra ànima amb bones pa-
raules, reflexions que ens fa-
cin inspirar accions positives, 
i en el meu cas, fer més agra-
dable la tornada a la meva 
ciutat. Avui ho faig de la mà 
d’un text que és capaç de 
transmetre el gaudi dels mo-
ments, sovint insignificants, 
que condimenten la nostra 
vida diària. Penso en la noia, 
i crec que faria bé regalant-li 
el llibre, doncs segur que si 
entengués els meus motius 
per donar-li, canviaria d’opi-
nió respecte a la ciutat que 
no aprecia. Però clar, tampoc 
sembla una àvida lectora, se-
gur que no llegeix 7accents.

 “Hem d’alimentar 
la nostra ànima amb 
bones paraules i
reflexions que
inspirin positivisme”

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

Peluixos, magdalenes i bosses de plàstic
Al meu llit som tres. A 
banda de la meva pare-
lla, dormo amb un gos-
set de peluix. Sí, ja no 
tinc 12 anys, en tinc 32, 
però dormo amb ell des 
de sempre. Me’l va regalar 
la meva àvia i li tinc un “cari-
nyo” especial. Les persones 
que estimem acaben mar-
xant, més d’hora o més tard, 
per un motiu o per un altre, 
més tràgic o més banal, però 
per sort sempre et queda 
alguna cosa que et recorda 
a elles. De mon àvia, passin 
els anys que passin, sempre 

em quedarà el peluix i també 
la tècnica per empassar-me 
pastilles, un art que em va 
ensenyar de petita, quan els 
sobres i els medicaments 
efervescents em provocaven 
arcades. Quan menjo una 
magdalena, sempre penso 
en el meu germà. Ara me les 
menjo senceres, però de pe-
tits les partíem en horitzon-
tal i ell es menjava la part de 
dalt i jo la base. Quan sona 
Oasis, és inevitable pensar 
en la cara de felicitat del Ge-
rard i quan obro l’últim calaix 
de la cuina, recordo el meu 

avi. Hi guardo les bosses de 
plàstic que reutilitzaré, ple-
gades en forma d’un triangle 
perfecte subjecte per una de 
les nanses, tal com ell em va 
ensenyar, perquè ocupessin 
menys espai. Quan arribo al 
poble on he passat tots els 
estius de la meva vida, el pri-
mer pensament (breu, però 
que em dibuixa un somriure 
inconscient als llavis) és per 
a ell, el meu amor platò-
nic, que potser, per aquest 
motiu, esdevé tan especial. 
Quan surto de casa i ho re-
viso tot dues vegades per 

“quedar-me més tranquil-
la”, penso en la Cristina. És 
la seva frase preferida, una 
expressió que hem acabat 
pronunciant irònicament al 
llarg dels anys tot el grup 
d’amigues. Em pregunto per 
què em recorden o em re-
cordaran a mi. Potser quan 
mengin formatge (amb ell 
acompanyo tots els plats 
possibles perquè m’apassio-
na) o quan beguin una copa 
de vi blanc ben fred, però 
només si està gairebé conge-
lat, si no, s’hauran equivocat 
de persona. 
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becària

Joel Romero
Comunicació i Periodisme Audiovisuals

“Al lloro”
Fa un parell de setmanes que 
descobríem que Joan Laporta 
es torna a presentar a la presi-
dència del Barça, uns quants 
anys després de tancar un cicle.
La meva primera reacció en es-
coltar la notícia va ser d’alegria 
per saber que tornava un dels 
principals valedors del millor 
Barça de la història, un equip 
que va enlluernar per allà on tre-
pitjava i que possiblement nin-

gú, a excepció de Luis Enrique, 
podrà repetir. L’aspecte espor-
tiu és més que positiu per l’ex-
president, ja que els títols i la 
seva gestió esportiva l’emparen, 
malgrat això, no cal oblidar que 
també hi ha altres coses.
L’arribada de Laporta per segon 
cop al club és la tornada de la 
política, perquè no cal oblidar 
que un dels principals vinculants 
del Barça amb el procés inde-

pendentista català és el senyor 
Laporta, un home que va con-
córrer a les eleccions defensant 
les seves idees (que no dic que 
siguin bones o dolentes) i que ja 
ha confirmat que el Barça segui-
rà amb la línia independentista 
que ha mostrat fins ara.
Com a andorrà i culer tinc por 
de tornar a barrejar política amb 
futbol, perquè entenc el mo-
ment que viu Catalunya, però 

penso que servir-se del Barça 
com a eina política és inapro-
piat, perquè ja ho diu el nostre 
lema “Més que un club”. Els 
aficionats al Barça ja coneixem 
el trampolí que va significar ser 
president del Barça per a Joan 
Laporta per després dedicar-se 
a la política.
El futbol és futbol i la política, 
política és, i millor que continuï 
sent així.

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
“És l’hora dels adéus i ens hem 
de dir: Adéu-siau!” És hora de 
dir adéu, de fer maletes, de tan-
car etapes i obrir-ne de noves. 
Aquesta setmana, com la majo-
ria d’estudiants, fem la maleta 
per, alguns, acomiadar-nos per 
sempre i altres per marxar de 
vacances. A nosaltres ens toca 
fer la maleta per tancar l’etapa 
on ens hem fet grans, on hem 
descobert milions de coses 
noves, on ens hem descobert 
a nosaltres mateixos. Però no 
direm “monyeries” com la set-
mana passada, sinó que par-
larem de la complicació que 
suposa fer una maleta. Sí, fer 

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

una maleta és difícil encara que 
no ho cregueu. La vida ens ha 
portat a ser persones cautelo-
ses, això, o sempre ens agrada 
tenir més del que necessitem. 
Quan érem petits i anàvem 
d’excursió la mare ens prepa-
rava una carmanyola amb més 
menjar del que tinc a casa cada 
setmana. Entrepans, sucs de 
tots els gustos, fruita, barretes 
de cereals... En comptes d’anar 
d’excursió, semblava que mar-
xàvem d’expedició al Sàhara. 
O quan tocava comprar el ma-
terial escolar a l’inici del curs. El 
vostre estoig no ho sé, però el 
meu semblava un basar xinès 

a m b 
mil i una 
coses que mai he utilitzat. Fer 
la maleta és alguna cosa simi-
lar. Pretens, pretenc i preteneu 
emportar-vos mig armari “per 

si de cas” i sem-
pre teniu el proble-
ma de com tancar la maleta. 
Pugeu al damunt, feu força, 
traieu les coses i les plegueu 
com aquells tutorials dels ja-

ponesos, però 
res funciona. 
Abandones 
i t’acabes 
e m p o r -
tant qua-
tre coses. 
La nostra 

maleta ja 
està feta. La 

nostra maleta 
no pesa, perquè 

les vivències i les il-
lusions mai ens han pesat. 

Deixem la roba i ens empor-
tem una passió, una experièn-
cia de vida que vindrà sempre 
amb nosaltres.

En una maleta no només hi guardem 
roba, sinó moments i experiències  

que sempre ens acompanyaran



      Lleida recorda amb un minut de 
silenci el jove mort al Kirguizistan
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POLÍTICA

La CGT denuncia la 
Diputació per
“prevaricació” i 
“tràfic d’influències”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La CGT de Lleida ha presen-
tat una denúncia contra di-
verses resolucions dictades 
pel president de la Diputa-
ció de Lleida, Joan Reñé, en 
considerar que podrien ser 
constitutives dels delictes 
de “prevaricació de funci-
onaris públics i altres com-
portaments injustos” i “trà-
fic d’influències”. La CGT 
pretén així determinar si els 
nomenaments que ha dut a 
terme Reñé per ocupar in-
terinament places vacants a 
la plantilla de la Diputació 
s’han fet sense que aques-
tes places haguessin estat 
incloses dins de cap oferta 
pública d’ocupació i sense 
cap prova selectiva que do-
nés la possibilitat que cap 
altra persona pogués con-
córrer a aquesta ocupació 
pública, quan existeix una 
prohibició legal expressa 
de nomenar personal inte-
rí. A més d’aquests fets, la 
CGT denuncia també que 
les persones que han estat 
nomenades per cobrir els 
llocs de treball de manera 
irregular són, en un gran 
nombre, persones afiliades 
o que tenen relació de pa-
rentiu amb militants al par-
tit del qual forma part l’ac-
tual equip de govern, CiU.
Fonts de la Diputació han 
defensat aquests contrac-
tes assegurant que entren 
en el marc de la legalitat i 
que si hi havia alguna irre-
gularitat la CGT ho hagués 
pogut denunciar en el seu 
moment.
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Pol Rodríguez, de 18 anys i veí de Tarragona, estudiava Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport a INEFC, a la capital del Segrià

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El centre d’INEFC Lleida va 
recordar el dimarts al matí 
el jove alpinista Pol Rodrí-
guez, mort el diumenge a 
causa d’una allau al Kirgui-
zistan amb un minut de si-
lenci. El jove de 18 anys i 
veí de Tarragona estudiava 
Ciències de l’Activitat Física 
i de l’Esport al centre; per 
aquest motiu, una cinquan-
tena de persones, entre ells 
companys, professors i estu-
diants, van voler homenatjar 
el jove. També hi van assis-
tir l’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, i el rector de la Univer-
sitat de Lleida, Roberto Fer-
nández. 
Rodríguez, que formava 
part d’una expedició de 
deu membres del Centre de 
Tecnificació de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya juntament amb 
nou membres més, es tro-
bava escalant la paret de la 
glacera de Corona, situada 
al cim de l’Ak-Too, de 4.600 
metres d’altura, al Parc Na-
cional d’Ala Hartxa, a Kir-
guizistan, quan una allau els 
va sorprendre. També van 

morir dos joves que estudia-
ven a l’institut de la Pobla de 
Segur originaris d’Ontinyent 
i Ripoll. À. V., de 24 anys 
i J. C., de 24 també, eren 
alumnes de cicles d’esports.  
L’allau que va provocar la 
seva mort es va produir a les 
22.46 hores, a les 18.46 hora 
espanyola
La resta de companys, que 
no es trobaven en el punt 
de l’accident, estan sans i 
estalvis. L’expedició, que va 

Una cinquantena 
de persones van 
recordar el jove 
alpinista.
Foto: La Paeria

començar el 16 de juny a 
Barcelona, havia de culmi-
nar el 15 de juliol. Els cossos 
dels tres joves sense vida ja 
es troben a la capital del Kir-
guizistan per ser repatriats el 
més ràpid possible.
En el decurs de l’acte, el di-

rector del centre, Freddy Jo-
ven, va destacar que el Pol 
Rodríguez era un alumne 
estimat al centre i va lamen-
tar la seva mort en el marc 
d’una expedició integrada 
per alpinistes d’alt nivell. 
També es va llegir un poema 
en record del jove destacant 
la seva passió per la mun-
tanya amb frases com “ara 
la mare Terra t’ha segrestat 
entre els cels i muntanyes 
immenses com volies viure”. 
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L’apunyalador de Lleida accepta dos 

 REDACCIÓ
 LOGRONYO
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El presumpte apunyalador de 
Lleida que va ferir cinc per-
sones el passat mes de se-
tembre de 2014 ha acceptat 
una pena de dos anys i mig 
de presó per haver apunyalat 
un altre home estranger de 
nacionalitat colombiana a Lo-
gronyo el desembre de 2012. 
La fiscal del cas, finalment, 
li ha rebaixat la pena a dos 
anys i mig per un delicte de 
lesions amb mitjà perillós i 

l’agreujant de motius racis-
tes i xenòfobs, quant inicial-
ment sol·licitava tres anys i 
mig de presó. En aquest cas, 
s’ha tingut en compte com a 
atenuant l’anomalia psíquica, 
ja que segons el Ministeri Pú-
blic pateix un trastorn de la 
personalitat.
Dos anys després, el setem-
bre de 2014, Alejandro R. V., 
va atacar cinc persones pel 
carrer a Lleida, entre elles un 
pakistanès, una algeriana, un 
sud-americà, un xinès i un es-
panyol, creant el pànic amb 
un ganivet. .
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anys i mig de presó per una altra agressió

POLÍTICA

La Crida per Lleida demana la reducció 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Crida per Lleida planteja la 
reducció de càrrecs de confi-
ança de la Paeria i rebaixa de 
sous, dietes i retribucions a 
fi d’acabar amb l’estructura 
gerencial de l’Ajuntament i 
rebaixar costos de l’erari.
Pel que fa a la primera mesu-
ra, el grup polític aposta per 
reduir el número de càrrecs 
de confiança, que pot tenir 
un màxim legal de 27, per 
deixar-lo en 22. D’aquesta 

manera, el gabinet d’alcal-
dia passaria de cinc a tres 
eventuals, atès que, a més 
d’aquests, ja compta amb 
personal funcionari i laboral 
que hi treballa. La segona 
mesura aposta per una re-
baixa d’un 15% proporcional 
a tots els sous, dietes i retri-
bucions, incloses les assig-
nacions als grups municipals. 
Aquesta proposta afectaria 
tant l’alcalde i els regidors 
com a les persones allibera-
des dels grups, càrrecs de 
confiança del gabinet d’alcal-
dia i directius d’equipaments.
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CULTURA

                 Uns 400
músics prenen el 
carrer en la celebració 
del Dia de la Música

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Lleida es va sumar aquest 
dissabte per novè any con·
secutiu a la celebració in·
ternacional del Dia de la 
Música. Les principals pla·
ces i carrers del centre de 
la ciutat es van omplir d’ac·
tuacions musicals gratuïtes 
que van oferir gairebé 400 
alumnes i professors de fins 
a 8 escoles de música llei·
datanes.
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SOCIETAT

               Baix accés de 
les indocumentades 
llatinoamericanes al 
sistema de salut

 REDACCIÓ
 SEÜL

www.7accents.cat

El baix accés al sistema de 
salut de les immigrants llati·
noamericanes de Lleida ha 
estat la principal conclusió 
de l’estudi que la professo·
ra de la Universitat de Llei·
da i vicepresidenta del Col·
legi d’Infermeria de Lleida, 
Montserrat Gea, va presen·
tar aquest diumenge en la 
Conferència Internacional 
d’Infermeria de Seül.

SOCIETAT

        La pluja no aigualeix la
revetlla de Sant Joan

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La pluja amenaçava en aigua·
lir les fogueres de Sant Joan, 
però finalment no va aconse·
guir apagar·les i el ritu tradi·
cional de culte al foc per ce·
lebrar l’arribada de l’estiu es 
va poder celebrar com manen 
els cànons, és a dir, amb els 
petards, la coca, el cava i, so·
bretot, amb moltes ganes de 
festa. Les pires de foc i la ce·

lebració de la revetlla es van  
compaginar amb l’arribada de 
la flama del Canigó, que es va 
escampar arreu de la demar·
cació de Lleida.
Aquest any, per primera ve·
gada, els artistes de Ponent 
van realitzar una performance 
per exorcitzar els problemes 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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CULTURA

El premi al millor intèrpret de Ricard

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La XXI edició del Concurs In·
ternacional de Piano Ricard 
Viñes atorga enguany un nou 
guardó: al millor intèrpret 
d’una de les més de cent 
obres que el pianista lleida·
tà va presentar en primera 
audició pública o bé li van 

dedicar. Els aspirants que ar·
ribin a la final hauran d’oferir 
en la darrera prova un recital 
de 45 minuts que, obligatòri·
ament, haurà d’incloure una 
de les peces del Repertori 
Ricard Viñes. Amb aquesta 
iniciativa, l’organització vol 
augmentar la projecció de la 
figura del pianista i destacar 
la profunda petjada que va 
deixar.

23·6

Viñes, novetat del Concurs Internacional de Piano 
La Seu Vella va 
acollir una crema 
d’obres d’art.
Foto: Josep Maria 
Maya

amb què es troben al llarg de 
l’any dins i fora de l’estudi. 
L’acció va consistir en cremar 
part de l’obra “fallida” realit·
zada sobre paper. Tot i això, 
cada artista va poder indultar 
i quedar·se com a record una 
obra d’un altre company. La 
performance, oberta a tot els 
artistes, va estar organitzada 
i animada per Divina Drudis, 
vicepresidenta del Cercle de 
Belles Arts i promotora de la 
idea, i Rafa Borlansa, presi·
dent d’Arts de Ponent.

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

Assessors Fiscals

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

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



SOCIETAT
                 Mor un jove 
de Torà en un
accident de trànsit a 
Calonge de Segarra

 REDACCIÓ
 CALONGE DE SEGARRA

www.7accents.cat

Les carreteres van tornar 
a ser l’escenari d’una altra 
mort, en aquest cas al ter-
me municipal de Calonge 
de Segarra, a l’Anoia. Un 
jove de 18 anys, veí de Torà 
(Segarra) i de nacionalitat 
romanesa, va perdre la vida 
després de xocar frontal-
ment el vehicle que condu-
ïa amb un camió. Segons 
van informar els Mossos 
d’Esquadra, les causes de 
l’accident encara es desco-
neixen.
Concretament, l’accident 
es va produïr a un quart de 
quatre de la tarda al quilò-
metre 34 de la C-1412a, al 
terme municipal de Calon-
ge de Segarra, en sentit 
Torà. L’accident va obligar a 
tallar la carretera durant un 
parell d’hores, fet que va 
ocasionar llargues cues a la 
carretera. 

El republicà revalida el càrrec després imposar-se en les
votacions a Montse Bergés per 8 vots a 113

 REDACCIÓ
 LINYOLA

www.7accents.cat

La militància d’ERC ha esco-
llit per segon cop consecutiu 
Carles Comes i la seva pro-
posta d’Executiva regional 
per portar les regnes de la 
Federació a Lleida durant els 
propers quatre anys. L’alcalde 
de Torrelameu ha sumat un 
total de 158 vots, davant dels 
113 de la candidatura presidi-

da per la militant i exregidora 
de Lleida, Montse Bergés. La 
candidatura està integrada 
per Rosa Mas, de Guissona, 
i l’actual president de la sec-
ció local de Lleida, Juli Otal, 
com a vicepresidents; Eva 
Gené, regidora de Vilanova 
de la Barca, i Montserrat For-
nells, alcaldessa de Vilanova 
de l’Aguda, com a secretàri-
es d’Organització, i l’alcarra-
senc Ramon Cristòfol com a 
secretari de Finances. També 

Carles Comes, reelegit president d’ERC a Lleida. (Foto: ERC)Foto: Pallars 

incorpora en les diferents se-
cretaries els alcaldes de Bell-
vís, Agramunt, Bellcaire d’Ur-
gell i la Fuliola –Joan Talarn, 
Bernat Solé, Jaume Montfort 
i Eduard Piera–, Víctor Costa 
i Francesc Pla de Mollerussa, 
Albert Valero i Carme Farran 
de les Borges Blanques, la re-
gidora de la Paeria Núria Ma-
rín, Dolors Regué de Soses, 
Sebastià Sellart de Cervera i 
Ester Guarné i Eva Maza de 
Balaguer i Artesa de Segre.

CULTURA
                 FiraTàrrega, 
serà enguany més 
visual que mai

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Entre els plats forts d’aquest 
2015 hi ha les noves creaci-
ons de la companyia Vero 
Cendoya, Íntims Producci-
ons o els balears Auments. 
També destaquen els cata-
lans Leandre, amb l’espec-
tacle de clown Iceberg i En 
diciembre i el seu Purpusii 
oníric.

SOCIETAT
            Els geòlegs reivindiquen que la conca 
de Tremp i el Montsec sigui declarada Geoparc 

 REDACCIÓ
 VILANOVA DE MEIÀ

www.7accents.cat

Els participants en l’Aplec de 
la Geologia de les Terres de 
Lleida i dels Pirineus van rei-
vindicat l’alt valor de la conca 
de Tremp i el Montsec i van 
assegurar que la zona reu-
neix tots els requisits perquè 
la Unesco la distingeixi com a 
Geoparc.
La candidatura, impulsada 
per l’Ajuntament de Tremp i 

el Consell Comarcal del Pa-
llars Jussà, s’ha de presentar 
el dia 1 d’octubre a la seu 
de la institució a París i ara 
està pendent de rebre l’aval 
d’Unesco Madrid. Els geò-
legs que hi estan al darrere 
són optimistes i confien que 
a finals del 2016 o durant el 
2017 el Geoparc lleidatà es-
devingui una realitat.
Aquest diumenge es va fer 
una sortida pels territoris in-
closos al projecte que va sor-
tir de Vilanova de Meià.

SOCIETAT
              Rescaten el cos d’un home
ofegat al pantà de Camarasa

 REDACCIÓ
 CAMARASA

www.7accents.cat

Els Bombers de la Generalitat 
van ser alertats que una per-
sona s’havia ofegat al riu, a la 
zona del pícnic de Camarasa.
Es va activar un dispositiu for-
mat per l’helicòpter de res-
cat amb efectius dels GRAE 
(Grup d’Actuacions Especi-
als) i del GEM (Grup d’Emer-
gències Mèdiques) i amb el 
suport  de quatre dotacions 

terrestres, una de les quals 
amb una barca. Els primers 
efectius de Bombers que van 
arribar al lloc dels fets van po-
der treure l’home de l’aigua, 
un jove de 24 anys, i es va 
anul·lar la resta de dispositiu. 
Un metge del SEM (Sistema 
d’Emergències Mèdiques) va 
certificar la mort.
Fins allà s’hi van desplaçar a 
més dels Bombers de la Ge-
neralitat, tres patrulles dels 
Mossos d’Esquadra i efectius 
del SEM.

21·621·622·6  
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SOCIETAT

                 Mollerussa 
organitza el 4t Open 
Night amb botigues 
obertes fins a les tres 

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

Mollerussa acollirà el pro-
per 26 de juny la quarta 
edició de l’Open Night, una 
cita comercial en la qual els 
establiments comercials de 
la localitat obren portes a la 
mitjanit del divendres fins 
les tres de la matinada del 
dissabte 27. Per tal d’ame-
nitzar l’espera fins les dotze 
de la nit, Mollerussa Co-
mercial, promotora de l’es-
deveniment, ha preparat 
un seguit d’activitats com a 
preludi que van des de l’or-
ganització del 3r Running 
Open Night a un especta-
cle de màgia i un concert. 
Running Open Night és 
una cursa urbana organit-
zada en col·laboració amb 
el Club QC System amb 
dos recorreguts, un de 8 
quilòmetres  i un altre de 
4, que tindran sortida i ar-
ribada al carrer de Ferran 
Puig. La cursa passarà, en-
tre d’altres, per l’avinguda 
del Canal, l’avinguda de la 
Pau, l’avinguda Catalunya, 
la plaça Sant Jaume, el car-
rer  de Balmes i el carrer del 
Molí. A partir de les deu de 
la nit està previst l’espec-
tacle La maleta màgica, a 
càrrec de La Cremallera Te-
atre, a la plaça de Manuel 
Bertran i una hora després 
hi haurà un espectacle mu-
sical a càrrec del Trio Rat 
Pack.
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        Carles Comes i el seu 
equip revaliden la confiança 
de la militància d’ERC

21·6 co
mar
ques



EMPRESARIS
               La Trobada 
al Pirineu, un espai 
empresarial de 
referència

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

www.7accents.cat

La Trobada Empresarial al 
Pirineu es va convertir en 
l’espai empresarial privat 
més nombrós del país en 
la seva 26a edició. De fet, 
enguany 600 empresaris i 
emprenedors van participar 
en una cita que va analitzar 
el camí del creixement eco-
nòmic després d’anys de 
recessió i crisi econòmica. 
El president de la Trobada 
Empresarial al Pirineu, Vi-
cenç Voltes, va subratllar 
els resultats del baròmetre 
empresarial, que va indicar 
que més del 50% dels em-
presaris creuen que crearan 
llocs de treball i que aug-
mentarà la seva facturació. 
Cal indicar que la citada 
edició va ser de dones di-
rectives i empresàries com 
a ponents, a més de comp-
tar amb nombrosos refe-
rents en l’economia.

eco
no

mia
El projecte PhD on Innovation Pathways for TES compta amb un 
finançament de més de 4,3 milions d’euros del programa Horizon 2020

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Universitat de Lleida (UdL) 
coordina, a través del grup 
GREA Innovació Concurrent 
de l’Escola Politècnica Supe-
rior, la creació d’una xarxa eu-
ropea per posar en marxa un 
programa de doctorat con-
junt sobre tecnologies i apli-
cacions d’emmagatzematge 
d’energia tèrmica (TES). Cal 
destacar que el projecte, 
anomenat PhD on Innovati-
on Pathways for TES, compta 
amb un finançament de més 
de 4,3 milions d’euros del 
programa d’investigació i in-
novació Horizon 2020 de la 
Unió Europea.
De fet, el consorci del pro-
jecte reuneix un total de 22 
participants de 14 països: 
13 universitats, 3 institucions 
de recerca, 3 empreses i 2 
PIME. Pel que fa als països, 
Espanya, Regne Unit, Irlanda, 
França, Itàlia, Portugal, Bèlgi-
ca, Polònia, Letònia, Turquia, 
Israel, Alemanya, Àustria i els 
Països Baixos es beneficiaran 
d’aquest programa de docto-
rat, que té com a repte pri-
mordial busca millorar la for-
mació pràctica i la qualificació 
dels professionals d’aquest 
sector.

L’objectiu establert des de 
l’inici és contribuir a que Eu-
ropa continuï liderant 
aquestes tecno-
logies i que 
els docto-
rands, mit-
jançant la 
formació 
en infra-
e s t r u c -
tures de 
recerca i 
instal·lacions 
experimentals, 

Part dels investigadors, a la reunió de Brusel·les

es converteixin en “els inves-
tigadors que donin solució als 

desafiaments als quals 
s’enfronta la nostra 

societat actual, 
la necessitat 

d’una ener-
gia neta, 
eficient i re-
n o v a b l e ” , 
segons la 

catedràt ica 
de l’EPS i líder 

del Grup GREA, 
Luisa F. Cabeza.

OCUPACIÓ
               Els estrangers 
afiliats a la Seguretat 
Social a Catalunya 
augmenten un 3,69%

 REDACCIÓ
 BARCELONA

www.7accents.cat

El nombre mitjà d’afiliats 
estrangers a la Seguretat 
Social a Catalunya va ar-
ribar als 374.862, la qual 
cosa suposa un creixement 
interanual del 3,69%. En tot 
Espanya, la mitjana d’afili-
ats estrangers es va situar 
en 1.663.217, segons indi-
quen les xifres oficials que 
van ser publicades pel Mi-
nisteri d’Ocupació i Segure-
tat Social.
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AGRICULTURA

              El veto rus i 
la seva prolongació 
arriba com una 
“mala notícia” 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les organitzacions agrà-
ries qualifiquen de “mala 
notícia”, encara que previ-
sible, la decisió de Rússia 
d’estendre les restriccions 
a la importació de produc-
tes alimentaris europeus un 
any més, en resposta a les 
sancions de la Unió Euro-
pea per la crisi d’Ucraïna. 
En aquest sentit, Unió de 
Pagesos i JARC denuncien 
que el sector agrari “hagi 
de pagar els plats trencats”.

25·6       La UdL coordina un 
projecte europeu de doctorat 
d’energies renovables
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Sant Joan
Aquest passat dimecres va ser Sant 
Joan. Un Sant Joan diferent al d’al-
tres anys. A mitja setmana i amb una 
pluja que va assolar moltes localitats 
de la nostra província. Tot i així, la 
tradició no es va veure interrompu-
da del tot i durant el trajecte de tor-
nada que vaig fer en cotxe des de 
casa d’uns amics d’Alfarràs, on ens 
havíem reunit amb uns matrimonis 
amics per celebrar la revetlla,  fins a 
Lleida ciutat, on tinc el meu domicili 
habitual, vaig poder observar grans 
fogueres, columnes de fum, algunes 
provocades per la pirotècnia, algu-
nes no, que, barrejades amb l’am-

bient humit i la llum de les faroles 
que il·luminaven els carrers, creaven 
una fotografia preciosa,  i grups dis-
persos d’adolescents desafiant-se 
els uns contra els altres per veure 
qui creava més expectació amb els 
petards que tot just havien comprat 
unes hores o dies abans. Tot plegat 
vist en la distancia i des de l’interior 
del meu vehicle em va embargar es-
tar assistint a una costum primitiva i 
atàvica. Una imatge tribal sense mè-
trica ni progrés. Un ritu senzill però 
captivador, atraient tot i no poder-lo 
assimilar amb una anàlisi profunda 
de la nostra cultura i tradició. Allò 

tan essencial i pedestre amb el que 
qualsevol és pot quedar bocabadat 
durant uns instants, observant tanta 
llum enmig de la foscor acompanya-
da d’espetecs tronadors i feréstecs.  
Resumint. Una celebració pagana i 
ancestral en tota regla. 
Em va recordar molt a la vida que 
estem vivint. Una societat assolada 
per l’èxit, nous personatges polítics 
i mediàtics que, venent fum i aprofi-
tant-se de la desesperació dels  més 
dèbils i necessitats, aconsegueixen 
majories polítiques a canvi del ma-
teix que un petard. Molta llum i molt 
soroll que dura uns segons, que dura 

el que dura una revetlla. O si m’apu-
res, que dura el que dura un estiu 
però que el dia de demà no acon-
seguiran mantenir-nos amb la boca 
oberta. És més, segurament el que 
aconseguiran no serà enfonsar-nos 
en la misèria de manera directa i 
abrupta que seria el que la gent po-
dria percebre, sinó que el que faran 
serà endinsar-nos més en el fracàs i el 
subdesenvolupament o falta d’avenç 
d’una manera lenta i progressiva, 
com aquell llumí que s’apaga lenta-
ment deixant-te en la foscor  quasi 
sense adonar-te’n. Sense temps de 
reacció. Sense energia. 

Jordi Panadés Vega economista

El consorci 
del projecte 
reuneix un
total de 22 

participants
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“Lluitaré perquè el Lleida 
torni a la Lliga Professional”
22·6

El porter Iván Crespo assumeix el seu rol en l’equip
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

“M’agraden els reptes i arri-
bo a un club seriós que por-
ta uns anys fent les coses 
bé. Posaré el meu granet de 
sorra per ajudar-lo a seguir 
creixent i lluitaré perquè el 
Lleida Esportiu torni a la Lliga 
de Futbol Professional”; així 
d’explícit es va mostrar Iván 
Crespo en la seva presentació 
com a nou porter de l’equip 
blau per a la temporada 
2015/2016, assegurant que 
s’ha incorporat a l’entitat de 
la Terra Ferma per “competir 
amb els millors i estar a dalt”.
Així mateix, el futbolista, pro-
cedent del Real Murcia i amb 
experiència a Segona Divisió 
A amb el Deportivo Alavés, va 
assumir el rol de jugar un “pa-
per important” a la plantilla, 
afirmant que espera oferir “el 
millor” de si mateix. Amb dos 
play-off i un ascens a la cate-
goria de plata en la seva tra-
jectòria, alhora va exposar el 
seu afany per disputar “par-
tits exigents” i va manifestar 
les seves ganes de demostrar 
al camp “la confiança” diposi-
tada pel club en ell.
A la vegada, el càntabre, 
destacant “el joc aeri” com 
la seva virtut principal, va su-
bratllar “el protagonisme de 

HOQUEI

Els germans Tomàs 
renoven amb l’ICG 
Software Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els lleidatans Lluís i Andreu 
Tomàs renoven un any més 
per l´ICG Software Lleida, 
demostrant que la con-
tinuïtat del bloc dur del 
conjunt lleidatà és fona-
mental. Així, els dos ger-
mans bessons trempolins 
continuaran al club de la 
capital del Segrià la tem-
porada vinent, per tant, la 
porteria i la davantera està 
assegurada un any més. 
Cal recordar que els dos 
es van formar a la pedre-
ra del club ilerdenc, al 
qual van tornar per jugar 
la temporada 2010-2011 
amb l’arribada de la lla-
vors nova junta directiva, 
la qual s’havia proposat 
comptar amb jugadors 
locals i vinculats a Lleida. 
Per aquesta raó, en el cas 
del porter Lluís Tomàs ha 
defensat la samarreta de 
l’ICG Software Lleida dues 
temporades a Primera Di-
visió Nacional i tres a l´OK 
Lliga seguides i el seu ger-
mà Andreu va estar jugant 
dos anys a França (màxim 
golejador de la lliga fran-
cesa) per tornar a casa.
Aquestes són peces claus 
per l’entrenador, Albert 
Folguera. El seu físic i la 
seva tècnica s´uneixen 
amb un caràcter molt 
competitiu i exigent que 
transmeten a la resta del 
planter. Per als aficionats 
representen l´esperit llei-
datà de l’ICG Lleida. Per 
aquesta raó, el club ha 
mostrat la seva satisfacció 
per aquestes renovacions.
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AUTOMOBILISME

L’equip GC Motorsport amplia 
horitzons amb dos Peugeot 208 R2

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’equip lleidatà GC Motors-
port amplia horitzons dins de 
l’automoció esportiva. L’equip 
dirigit per Joel Guerrero va 
adquirir dues unitats del Peu-
geot 208 R2 per al seu lloguer 
en els campionats nacionals 
d’Espanya i França, així com 
en certàmens regionals. Tots 
dos vehicles posseeixen el kit 
d’asfalt i terra, podent partici-

23·6

la pilota” en l’estil com un 
dels principals atractius del 
bloc lleidatà i, al seu torn, va 
recalcar que no li 
va costar medi-
tar la decisió 
de fitxar, 
p e r q u è 
a banda 
d’exigèn-
cia buscava 
anar a un 
lloc on se’l 
valorés i re-
bés l’estima ne-

par així en qualsevol d’aques-
tes superfícies sense la major 
complicació. Aquestes unitats 
s’han preparat íntegrament 
en el departament esportiu 
de la marca del lleó, Peuge-
ot Sport, comptant amb totes 
les evolucions possibles dins 
de la gamma. L’equip ja dipo-
sa de la primera d’elles en les 
seves instal·lacions, podent 
posar-se en circulació quan 
el client ho consideri precís, i 
la segona encara s’està mun-
tant. Guerrero, a l’esquerra de la imatge. Foto: GCM

El guardameta 
Jorge 

Mediavilla, 
baixa del 

primer equip 

DIVENDRES 26 de JUNY DE 201540

El nou porter del 
Lleida Esportiu, 
amb la samarreta 
del conjunt llei-
datà que lluirà 
durant els en-
frontaments de la 
propera tempo-
rada. Foto: Lleida 
Esportiu

cessària. Una declaració a la 
qual li va donar rellevància el 
director esportiu, Jordi Este-

ve, definint Crespo 
com “un porter 

de màxim ni-
vell”, i quali-
ficant-lo de 
“fonamen-
tal” en els 
esquemes 
per al pro-

per curs.
D’altra ban-

da, el director 

esportiu del Lleida Esportiu, 
Jordi Esteve, va anunciar que 
el porter del primer equip 
Jorge Mediavilla causa baixa.
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Joan Caballer 
manté el lideratge de 
l’Open Slalom Drift

21·6

Els problemes mecànics el van afectar
 ÒSCAR BUETAS
 CHESTE

www.7accents.cat

El pilot d’Almenar de l’equip 
FG Performance, Joan Ca-
baller, va finalitzar segon en 
la tercera prova de l’Open 
Slalom Drift, la qual es va dis-
putar en el traçat valencià de 
Cheste. Els problemes mecà-
nics van fer acte de presència 
en un final emocionant amb 
l’Arnau Gómez, ja que va ser 
en el tercer desempat quan 
es va decantar la balança. Tot 
i així, el lleidatà manté la pri-
mera posició de la general.
Així, pel que fa a la competi-
ció, la calor va fer acte de pre-
sència a València.  A més, en 
els primers moments Caballer 
va haver de provar les rodes 
del nou patrocinador i un cop 
l’adaptació va ser adient va 
arribar el moment de demos-
trar el nivell. Així, un 
cop mesurat tot 
en els entrena-
ments lliures 
va arribar el 
torn dels 
oficials. El 
lleidatà es 
va col·locar 
primer i va 
passar direc-
tament a quarts 

de final. Amb molt de talent, 
es va desfer de Goyo Carreras 

i de Rodrigo Gallo. 
En la final es va 

veure les cares 
amb Arnau 
Gómez, un 
dels seus 
p r i n c i -
pals rivals. 
Però un 

problema 
mecànic en 

el tercer de-

Joan Caballer 
i tots els mem-
bres de l’equip 
FG Performance, 
d’Almenar, amb 
el corresponent 
trofeu de segon 
classificat en la 
prova de València. 
Foto: J. Branzuela

sempat va posar en safata la 
victòria a Gómez. “Ara s’ha de 
fer una revisió en profunditat 
del cotxe”, va manifestar.

ATLETISME

Cardozo i Ribalta 
guanyen la segona
Pujada Sant Jordi

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les Trail Running Sèries 
Lleida tornen a l’activitat 
després d’un mes d’atu-
rada. Ho van fer amb la II 
Pujada Sant Jordi, setena 
prova del circuit, que va 
acabar amb els triomfs de 
Diego Cardozo i Núria Ri-
balta. Sobre un recorregut 
d’11 quilòmetres, Cardo-
zo, del CE Pardinyes, va 
marcar un temps d’1.00.03, 
amb el qual va superar 
Xavier Solsona (Cudos), 
segon amb 1.04.53, i Òs-
car Monclús (Wala), tercer 
amb 1.05.20. Per la seva 
banda, en dones, Núria Ri-
balta (Wala) va imposar-se 
amb un temps d’1.14.40 
i no va donar opció a les 
seves companyes de podi: 
Svetla Traykova (Feetback 
Térmens), segona amb 
1.28.32, i Raki Garsaball 
(Clos Pons Thai Runners), 
tercera amb 1.29.23.

21·6

SUPERMOTARD

David Giménez es doctora i ja és 
líder del Campionat d’Espanya

 REDACCIÓ
 VILLARCAYO

www.7accents.cat

David Giménez es va doc-
torar en la tercera prova del 
Campionat d’Espanya de 
Supermotard, a Villarcayo. El 
pilot lleidatà va aconseguir 
tres victòries per assaltar el 
liderat de la categoria Open. 
Però els èxits del seu equip, 

el Suzuki Grau Racing, no 
van acabar aquí, doncs van 
aconseguir un total de cinc 
podis en el traçat burgalès, 
en el qual no es disputava 
una cita del Nacional des de 
2012. Àngel Grau va ser ter-
cer; en SM Promeses, Oriol 
Peris es va fer amb el triomf 
i Piedrahita no va tenir sort, 
mentre que Óscar Mocé va 
ser tercer.

21·6

L’emoció va 
estar present 
en la la final 

entre Caballer 
i Gómez

ESCALADA

Rècord en
l’Alpibloc amb més 
de cent escaladors

 REDACCIÓ
 ALPICAT

www.7accents.cat

Alpicat es va convertir en 
capital lleidatana de l’es-
calada amb motiu de l’Al-
pibloc 2015-9è Open Bul-
der en una edició rècord 
que va aplegar més de 
cent participants i, a més, 
va omplir de públic el parc 
del Graó.
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ATLETISME

Sabor lleidatà 
en el Campionat 
de Catalunya

 REDACCIÓ
 LLORET DE MAR

www.7accents.cat

En el Campionat de Cata-
lunya Juvenil, Júnior i Pro-
mesa d’Aire Lliure, a Lloret 
de Mar, Lleida va brillar.  
Maria Hernández (Lleida 
UA) es va proclamar sots-
campiona de Catalunya 
juvenil dels 100 m.ll. i dels 
200 m.ll.; Yolanda Pifarré 
(FCB), sotscampiona juve-
nil dels 400 m.ll; Berta Ca-
banas Tirapu (FCB), cam-
piona juvenil dels 1500 
m.ll., i Alba Casanovas 
(FCB), campiona de Ca-
talunya promesa dels 400 
m.t. Marc Liebana (Lleida 
UA) també va triomfar.

20·6

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

El misteri d’una 
mort inexpicable

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 2 de setembre de 1962, en 
la final del Trofeu Carranza de 
Cadiz que jugaven el Barça i 
el Zaragoza, es va llançar la 
primera tanda de penals de 
la història. L’ideòleg va ser 
Rafael Ballester, un periodis-
ta i directiu de l’equip local 
que ja havia escrit feia temps 
al Diario de Cadiz un article 
proposant els llançaments 
de penals com a mètode de 
desempat. Fins llavors, i tam-
bé després a nivell oficial –la 
FIFA no els va reconèixer fins 
al 1970– quan seguia l’empat 
després de la pròrroga, es ju-
gava un partit de desempat 
un altre dia o simplement es 
llançava una moneda a l’aire 
per decidir el guanyador.
Així doncs, en aquell partit va 
arribar el moment de posar la 
idea de Ballester en pràctica. 
El Zaragoza de la “davantera 
magnífica” i el Barça van em-
patar a un i tots dos van dis-
posar-se a fer història. Cada 
equip va llançar els seus cinc 
penals seguits (no com ara) i 
en la primera tanda van em-
patar a tres. En la segona, el 
Barça va marcar els cinc i el 
Zaragoza va fallar.
Un dels jugadors d’aquell FC 
Barcelona, que va marcar el 
seu gol en cadascuna de les 
tandes, era un lateral uruguaià 
que va fer una llarga i magní-
fica carrera al club blaugrana 
però que, lamentablement, 
va tenir un final abrupte, con-
vertint-se en el protagonista, 
fins i tot a dia d’avui, d’una 
història que no té final.
Julio César Benítez, nascut a 
Montevideo el 1940, va ser 

un lateral dret d’altíssim nivell 
i durant els seus més de 200 
partits al Barça va demostrar 
ser un defensa implacable –
diuen que era l’únic que fre-
nava el madridista Gento– i 
un creador de jugades amb 
una tècnica a l’alçada de qual-
sevol migcampista. Tenia una 
gran vocació atacant i gràcies 
a això i a un llançament de fal-
ta potent i precís es prodiga-
va marcant gols.
Molt jovenet va ingressar al 
Racing de Montevideo, un 
equip modest però que va 
tenir moments àlgids, com 
al 1959, quan van assolir un 
magnífic tercer lloc; va des-
tacar tant que a Espanya van 
fixar-se en ell. El Valladolid va 
ser el seu primer equip i va 
estar una temporada fins que 
va marxar al Zaragoza, on va 
jugar un any històric, amb els 
aragonesos tercers a la taula 
i amb ell sent fit-
xat a cop de 
talonari per 
un gran, el 
Barça. En 
a q u e l l s 
anys, els 
blaugra-
na no 
eren molt 
exitosos, 
feia poc 
havia marxat 
Luis Suárez i 
Kubala deixaria 
el club l’any se-
güent. Es vivia 
sota el domini 
del gran Real 
Madrid de Di 
Stefano, però 
al costat de mi-
tes com Sadur-
ní o els lleidatans 

Fusté i Gensana van guanyar 
la Copa (62-63) o la Copa de 
Fires del 65-66. Els anys ana-
ven passant i malgrat 
els pocs títols 
Benítez ja 
era un ídol 
del Camp 
Nou. La 
despesa 
física i la 
q u a l i t a t 
sempre són 
ben vistes i 
l’uruguaià esta-
va en plenitud, però 
llavors…
El 7 d’abril de 1968 hi havia 
un Barça-Madrid decisiu per 
la lliga però no era aquella la 
notícia que ocupavaeals mit-
jans, sinó la negativa de Joan 
Manel Serrat a cantar el “Lala-
la” a Eurovisió en castellà. La 
setmana anterior, aprofitant 
un dia lliure, Benítez va anar a 

Andorra amb la seva dona i 
uns amics. En tornar va 

trobar-se malament, 
creia que alguna 
cosa lleu per una 
intoxicació ali-
mentària, però 
a una velocitat 
diabòlica, la ma-
laltia va entrar 

en una espiral im-
parable i, amb no-

més 27 anys, va 
morir el dia 6, 

acompanyat 
a l’hospital 
per la fami-
lia i alguns 
directius i 
j u g a d o r s 
del Barça. 

Va ser el dis-
sabte d’una 

setmana tràgi-

ca. Un dia després, el millor 
pilot de Fórmula 1, Jim Clark, 
va morir en un accident al cir-
cuit de Hockenheim i dos dies 
abans havia estat assassinat a 
Memphis Martin Luther King.
Una onada d’incredulitat va 
sacsejar Barcelona. Tothom 
es feia preguntes i el doctor 
va dir que creia més possible 
un virus inhalat que una into-
xicació alimentària, però no 
hi va haver autopsia i això va 
donar pas a rumors que enca-
ra avui segueixen vius i que 
fins i tot inclouen la versió de 
l’enverinament, encara que es 
parlava més de les seves dues 
hepatitis patides i de que no 
es cuidava com hauria de fer-
ho un esportista.
La capella ardent va ser instal-
lada al Camp Nou i més de 
100.000 persones van passar 
a presentar respectes, inclo-
sos els jugadors del Madrid. 
El partit simplement va ser 
ajornat un parell de dies i va 
acabar en l’empat que va faci-
litar el títol de lliga al Madrid. 
Els seus companys van home-
natjar-lo unes setmanes des-
prés amb la victòria en una 
final de Copa davant el ma-
teix Real Madrid al Bernabéu, 
la coneguda com “final de les 
ampolles”, però aquesta ja és 
una altra història…

: 1955_ Comença 
la seva carrera al 
Racing Club de 
Montevideo.
: 1959_ Fitxa pel 
Valladolid, el seu 
primer equip a 
Espanya.
: 1960_ Se’n va al 
Zaragoza.
: 1961_ Les gran 
actuacions perme-
ten el seu fitxatge 
pel FC Barcelona.
: 1963_ Els blau-
grana s’enduen la 
Copa.
: 1966_ El Barça 
guanya la Copa de 
Fires.
: 1968_ A títol 
pòstum, venç una 
altra Copa.

Encara avui 
els aficionats 
es pregunten 

de què va
morir Benítez

Va jugar 7 
temporades 
i més de 200 
partits amb 

el Barça

Julio César 
Benítez

TRAJECTÒRIA
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sopa de cinema

solucions

encreuats by FILOENIGMES

by Jordi BalaschSE7 RUEde la llotja
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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 

enigma 10

solucions

sopa de cinema

sudoku difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILOENIGMES

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

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

Heu de buscar el director i els actors de la pel·lícula “EL CAMÍ DE LA PERDI-
CIÓ” (2001): Sam Mendes, Tom Hanks, Paul Newman, Alfred Molina, Stan-

ley Tucci, Jude Law i Jennifer Jason Leigh.

HORITZONTALS: 1. Roba de tipus religiós. Amagar les ver-
gonyes. 2. Fa crits prolongats de do lor. Protecció. 3. Símbol
químic. Ciutat de Portugal. Certs quadres. 4. Una de grega.
Con junt dʼanyells. Corrent altern anglès. 5. Una altra grega.
Cert guàrdia no militar. Element de la tempesta. 6. Interessos
que cal sostenir. Veterana a la llar. 7. Part més íntima dʼuna
cosa. Personatge amb una gran fortuna que viu amb luxe des-
mesurat. Entrada de fum. 8. La quarta. Juguesca. Home de
90 anys. 9. Prosperar. Relatius als espais celestes. 10. Sufix
que significa ʻrelatiu aʼ. Ens equivoquem. Verb amb marxa al
revés. 11. Ordenar autoritàriament. Des considerat, odiós. 12.
Copa del capell. Sàlvia romana.
VERTICALS: 1. On anem a comprar. Rajola de qualitat. 2. Dues
de moda. Estableixo contacte amb alguna cosa. Resumeix la
voluntat del poble, en principi. 3. Xoca. Crits punyents. 4. Fe-
reixo de lʼala. Causa dʼalguna cosa. Gairebé cent. 5. Expliquis
el conte. Parlem amb el sant. 6. Vocal. Certs insectes voladors.
Típic de la núvia. 7. Agafi alguna cosa que cau. Pren terra un
ocell. 8. Ni jo ni ell. Baté les ales. Matrícula alemanya. 9. Trumfo.
Mancat dʼeficàcia. Príncep àrab. 10. Quantitat molt petita. Posar
rígid o tens. Adverbi. 11. Uni rà mitjançant un pacte. Canviïn de
rumb. 12. Grato els granets. Einstein la dominava.

SOTANATAPAR
UDOLATUTELA
PPORTOOLIS
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MOLLNABABF
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T H D R S C S A S U H N G R D A H S

SKJTNHNHNREKHSXHHM
KSAAKHNXHMHHNEHNEH
NHSVXDKZXCVNHRBNSG
AMOKHCLKSPHSAKDXBA
BSNUDSAAVRGRBEHKAS
HBLAXBWHSNMKSRHBSC
AHEHRFGRTGUMBHXHKS
HRIKXAZNCGKRSPHVDH
HAGVBHMDBKUNAMWENB
PHHSHXNMXNHKMURAHS
HBSFKCKZRKHEMPHHSG
FSUGKBSBAHXHVEXSAZ
HRHKNMPVNXMDXRHKSH
SDXCIPFAIHXHNSHNHB
HSACNRHSLBSKXHNAKR
SHCSXAUHOBRSNACHGH
HUDSCKURMHBGDQKNSG
THDRSCSASUHNGRDAHS

La paraula és XANTATGISTA.
Falta la X del xampany.
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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 

enigma 10

solucions

sopa de cinema

sudoku difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILOENIGMES

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

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

Heu de buscar el director i els actors de la pel·lícula “EL CAMÍ DE LA PERDI-
CIÓ” (2001): Sam Mendes, Tom Hanks, Paul Newman, Alfred Molina, Stan-

ley Tucci, Jude Law i Jennifer Jason Leigh.

HORITZONTALS: 1. Roba de tipus religiós. Amagar les ver-
gonyes. 2. Fa crits prolongats de do lor. Protecció. 3. Símbol
químic. Ciutat de Portugal. Certs quadres. 4. Una de grega.
Con junt dʼanyells. Corrent altern anglès. 5. Una altra grega.
Cert guàrdia no militar. Element de la tempesta. 6. Interessos
que cal sostenir. Veterana a la llar. 7. Part més íntima dʼuna
cosa. Personatge amb una gran fortuna que viu amb luxe des-
mesurat. Entrada de fum. 8. La quarta. Juguesca. Home de
90 anys. 9. Prosperar. Relatius als espais celestes. 10. Sufix
que significa ʻrelatiu aʼ. Ens equivoquem. Verb amb marxa al
revés. 11. Ordenar autoritàriament. Des considerat, odiós. 12.
Copa del capell. Sàlvia romana.
VERTICALS: 1. On anem a comprar. Rajola de qualitat. 2. Dues
de moda. Estableixo contacte amb alguna cosa. Resumeix la
voluntat del poble, en principi. 3. Xoca. Crits punyents. 4. Fe-
reixo de lʼala. Causa dʼalguna cosa. Gairebé cent. 5. Expliquis
el conte. Parlem amb el sant. 6. Vocal. Certs insectes voladors.
Típic de la núvia. 7. Agafi alguna cosa que cau. Pren terra un
ocell. 8. Ni jo ni ell. Baté les ales. Matrícula alemanya. 9. Trumfo.
Mancat dʼeficàcia. Príncep àrab. 10. Quantitat molt petita. Posar
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REVOLUCIÓ A TV3 AMB 
L’INTERCANVI DE QUA-
TRE PRESENTADORS

Ostres Melero, jo no et veig 
per la feina, pero van per tu.
Isabel Serra

Home, més que revolució,...
jo diria un refregit! Ara bé, 
els Matins guanyaran amb la 
Núria Solé
Robert Pont

Ho sento però la Melero des-
prestigia Divendres. És pija 
rematada i prepotent. Com 
el Xavi Coral res.
Montserrat Relea

LA DIRECCIÓ D’UNIÓ 
VOL NEGOCIAR AMB 
ESPANYA, PERÒ NO 
AMB LA MEITAT DEL 
PARTIT

Endevant!!! Sou molt va-
lents. Us animo a que sumeu 
forçes....
Carme Ruescas

Us donem les gracies per 
la vostra voluntat i valorem 
molt la vostra dignitat com 
polítics al servei d’una Cata-
lunya lliure. !!!Felicitats!!!
Pere LM

Ja he signat la incorporació a 
HereusUdc 1931. 40.anys de 
militància disciplinada m’ho 
exigien. Visca Unió, visca 
Catalunya lliure.
Enric Simó

MOR UN HOME A 
L’AMPOLLA DES-
PRÉS DE SER EN-
VESTIT PER UN 
BOU DURANT 
LES FESTES

Cada acció comporta una re-
acció. L’instint per sobreviure 
dels animals ´rs un factor 
important a tenir en compte 
quan es volen fer animalades.
Roger Matheu

Doncs mira... haver deixat el 
bestiar on ha de ser. Els bous 
no són per jugar-hi
Agata Bellalta

LA VOLTA AL SE-
GRIÀ, UN DE-
SAFIAMENT 
ESPOR-
TIU I 

SOLIDARI PER L’ESPOR-
TISTA MARCEL MOR

Que gran Marcel Mor!!!sions 
per a la tots!!
Eugenia Olomi

El nostre suport a 
Marcel 
Mor, 

que oficialment ha estat el 
corredor més jove en acabar 
la Marató de Barcelona
Lleida Esport

SANT JOAN PASSAT PER 
AIGUA

Els petards i les fogueres han 
deixat pas als trons i la pluja 
a #Lleida
@eduardbaches

Som hereves de les brui-
xes que no vau cremar, i x 
#SantJoan ja podeu dictar 
ordenances, que el carrer és 
ben nostre!
@bcr_

Mantenir les tradicions refor-
ça la nostra identitat. Bona 
revetlla de #SantJoan
@ConvergenciaCAT

EL DIVORCI ENTRE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Si es continués presentant 
ciu, estaríem fregant la glòria 
amb 70-73 escons i un 49% 
dels vots. (1/2)
@JEFFERSONCATALA

I ara tot són presses, canvis 
de discurs, eufemismes i 
pobresa d’idees. Va passar 

amb post 9N i 
ara amb el final 
de CiU. 
@RamonPique

Quin caos 
porten els 
anti-conver-
gents d’ICV 
i Podem. No 
saben on són. 
Què faran 
sense CiU? 
Què diran? 
Els trobaran 
taaant a faltar. 
@andreubar-
nils

RELLEU DE 
PRESENTA-
DORS DE TV3

OJU CUIDAU!
@peremas

LLEIDA RECLAMA 
A EUROPA MÉS DI-
NERS PER COMPEN-
SAR EL VETO RUS 

Continua veto rus a fruita de 
la UE. Quina culpa tenim els 
petits productors? Cap però 
paguem conseqüències. 
@www_fruit_cat

2014: Tot i el #vetorus Cata-
lunya va tornar a fer rècord 
Exportació superant per 2on 
any la exportació de TOTA 
Itàlia: 320 milions kgs!
@manelsimon

sergiiigomez

dolorssmateu

marventc

mireiacarbonell

begomencia

asiquier8

xavierborda

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
PERSONAL NETEJA
Municipi: Lleida
Empresa: Temporal Quality, 
ETT
Ref. FA02478058

AUXILIAR DE GERIATRIA
Municipi: Lleida
Empresa: Adesma Fundació
Ref. FA02478049

COMERCIAL DE SERVEIS
Municipi: Lleida
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02478039

GESTOR DE CLIENTS
Municipi: Lleida
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02478038

GESTOR/A DE CLIENTS 
POST VENDA
Municipi: Lleida
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02478037

PINTOR XAPA I PINTURA
Municipi: Lleida
Empresa: Recubrimientos y 
Fibras SL
Ref. FA02470759

COMERCIAL AGRÍCOLA
Municipi: Lleida
Empresa: Empresa del sector 
de la fertilització agrària
Ref. FA02478035

TEC. OPTOMETRISTA
Municipi: Lleida
Empresa: Psique
Ref. FA02475607

GESTOR/A PLANIFICACIÓ
Municipi: Lleida
Empresa: Psique
Ref. FA02475605

IMPORTADORS DE VINIL
Municipi: Lleida
Empresa: Primer Impacto
Ref. FA02475606

COMERCIAL COSMÈTICA
Municipi: Lleida
Empresa: Cosmética Cervel

Ref. FA02475617

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

ARQUITECTE DE SOFTWARE 
JAVA J2EE
Municipi: Lleida
Empresa: Serinsa SL
Ref. FA02474576

SENIOR TECHNICAL LEA-
DER JAVA J2EE
Municipi: Lleida
Empresa: Serinsa SL
Ref. FA02474572

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

BARMAN
Municipi: Lleida
Empresa: New Line Events
Ref. FA02473067

ADMINISTRATIU/VA COMP-
TABLE
Municipi: Lleida
Empresa: GLS Consorcio del 
Hormigón SLU
Ref. FA02473018

COMERCIAL FORMACIÓ I 
CARDIOPROTECCIÓ
Municipi: Lleida
Empresa: Gestió Patrimonial 
Formació
Ref. FA02473009

TÈCNIC PER DEPARTAMENT 

D’ESTUDIS I ESTADÍSTICA
Municipi: Lleida
Empresa: Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
CNMV
Ref. FA02474940

DIRECTOR GENERAL
Municipi: Lleida
Empresa: Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
CNMV
Ref. FA02474661

RESPONSABLE DE LABORA-
TORI
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02474648

VIGILANT DE SEGURETAT
Municipi: Lleida
Empresa: CMM Advantage
Ref. FA02474630

ASSESSOR/A DE COSMÈTI-
CA
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02474612

COMERCIALS PRODUCTE 
INNOVACIÓ
Municipi: Lleida
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02474600

MOSSOS/ES PER INVENTARI
Municipi: Lleida
Empresa: Nortempo
Ref. FA02474589

COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02473228

COORDINADOR D’ESDEVE-
NIMENTS
Municipi: Lleida
Empresa: New Line Events
Ref. FA02470887

COMERCIAL SERVEIS
Municipi: Lleida 
Empresa: J.F Ascensors
Ref. FA02470911

FORMADOR AUTÒNOM 
D’HALÒGENS
Municipi: Lleida 
Empresa: Gestió Patrimonial 
Formació
Ref. FA02470799

COMERCIAL SECTOR 
TRANSPORT
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 09201512379

TÈCNIC/A DE CONSTRUC-
CIÓ / ENGINYER/A SUPER-
VISIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA0298977

COMERCIAL DE SERVEIS
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02469492

ADMINISTRACIÓ DEPARTA-
MENT TRÀFIC INTERNACI-
ONAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Noawoek ETT, S.L.
Ref. FA02470822

ANALISTA D’INTEGRACI-
ONS
Municipi: Lleida
Empresa: Serinsa SL
Ref. FA02470818

PSIQUIATRE/A INFANTIL
Municipi: Lleida 
Empresa: Institut Pere Mata
Ref. FA02470326
 
METGE GENERAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Centre Mèdic Pla 
d’Urgell S.A.
Ref. FA02470315

LLICENCIAT EN MEDICINA
Municipi: Lleida 
Empresa: Activa Mutua
Ref. FA02470313

METGE ESPECIALISTA EN CI-
RURGIA TRAUMATOLOGIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Activa Mutua

Ref. FA02470312

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Empresa Lleida
Ref. FA02465513

GESTOR DE CLIENTS
Municipi: Lleida 
Empresa: Optima Business 
Consulting, SLU
Ref. FA02466542

OPERADOR/A CENTRAL RE-
CEPTORA D’ALARMES
Municipi: Lleida 
Empresa: Central Receptora 
d’Alarmes
Ref. FA02466488

PERSONAL PER VENDES
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02468167

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

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

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

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

Aínsa

1.  Oliveres i parcs naturals 
són l’emblema d’aquesta ciu-
tat, declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. 
En visitar-la, ens enamorarem 
de tots els seus racons.

2. Cudillero permet sentir 
l’esperit mariner que ho im-
pregna tot, fins i tot les seves 
cases, que descendeixen fins 
al port. 

3. Un pont llevadís romà és 
l’accés a aquest poble cons-
truït per a la defensa. Una 
joia històrica de Frías és la 
Torre de l’Homenatge.

4. Als peus del Monte Jaizki-
bel està una localitat que fa 
frontera natural amb França. 
Hondarribia sorprèn i, alhora, 
enamora tothom.

5. Morella està declarada Conjunt Històric 
Artístic. S’erigeix als peus del seu castell i 
ens submergim en territori d’ibers, cèltics, 
grecs, romans i àrabs.  

6. En travessar les magnífiques muralles 
que envolten Pedraza de la Sierra, veiem 
cases senyorials i palaus medievals que els 
aristòcrates van construir a la zona entre els 
segles VIII i XV. 

7. Al Pirineu aragonès es troba Aínsa. Cel-
tes, romans, musulmans i cristians van estar 
en una localitat amb gran riquesa. La vila, 
declarada Conjunt Històric-Artístic el 1965, 
permet un viatge en el temps.

destaquem 
un total de 7 localitats espanyo-
les que tenen molt d’encant i 
que, ara que arriben les vacan-
ces, els lleidatans i les lleidatanes 
poden prendre nota d’on anar si 
encara no tenen clar el seu destí 
turístic.

Cudillero

Frías

Hondarribia

Pedraza de la Sierra

Morella

Baeza
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Cada electró s’uneix a un 
enllaç de silici i oxigen i es 

mou dins de la molècula 
en una òrbita determina-
da. Entre les molècules 
de vidre hi ha espai i les 

partícules de llum no es 
desvien.

? Per què les 
persones 
tremolem 
quan fa fred??

Quan fa fred, el nostre cos necessita la calor que 
genera i ha de minimitzar les pèrdues. Limita la ca-
lor a la zona interna del cos tancant un mica els 
vasos sanguinis de les extremitats. Així, la sang no 
perd calor en passar per zones properes a la super-
fície. Si el fred es fica en el nostre cos i la tempe-
ratura disminueix 1 o 2 graus, tremolem, que són 
moviments ràpids dels músculs que generen calor.

els 7
perquès ?

Per què a Espanya es menja 
raïm  la nit de Cap d’Any??

A finals 
del se-
gle XIX, 
els viticultors 
d’algunes zones 
d’Espanya estaven desespe-
rats. S’apropaven les dates 
nadalenques i tenien un ex-

cedent de raïm, la qual 
cosa podia suposar 

una ruïna per ells. 
Segons diu la lle-
genda, la solució 
va arribar de la 
mà de la creació 
d’una nova tradi-

ció que ajudaria 
a que la resta dels 

habitants d’Espa-
nya compressin raïm: 

se celebraria el pas a l’any 
nou menjant dotze raïms, al 
mateix ritme que les campa-
nades que donen a la mitja-

nit al rellotge de la Puerta 
del Sol de Madrid. D’aques-
ta manera, va ser qüestió de 
temps que els espanyols co-
mencessin a reunir-se davant 
dels campanars i esglésies 
per menjar els dotze grans 
de raïm per portar al seu cos-
tat la bona sort en l’any nou. 
Amb el pas del temps, la gent 
ha deixat de reunir-se davant 
de les esglésies per fer-ho da-
vant dels televisors, tot i que 
la tradició de menjar el raïm 
es manté intacta com el pri-
mer dia.

Per què històricament és important 
l’oli de les Garrigues i les Borges??

La tradi-
ció del 
c o n r e u 
de l’oli-
vera a les 
Garrigues 
es remunta 
a l’època de 
la romanització i 
possiblement es va 
intensificar durant els 
segles de la dominació àrab. 
Al llarg de la història moderna 
i contemporània, hi ha docu-
mentada, així mateix, la per-
sistència d’aquest conreu, que 
a partir del segle XVIII tendia 
a ser, en molts indrets, predo-

minant. 
No és d’es-

tranyar, en con-
seqüència, que la continuïtat 
i, progressivament, l’especi-
alització oleícola acabessin 
per conformar un paisatge 
amb individualitat pròpia. La 
consolidació del model oleí-

cola tindrà lloc entre el 1900 i 
1920 gràcies a un centre aglu-
tinador: les Borges Blanques. 
A inicis de segle hi havia 90 
premses de barra i nou de 
racó repartides entre 62 mo-
lins d’oli. A les Borges també 
hi arribaven comissionistes de 
França i Itàlia. Aquesta nova 
situació econòmica i de pres-
tigi va afavorir que les noves 
tecnologies s’introduïssin en 
el món de l’oli per millorar-ne, 
encara més, la seva qualitat. 
Aquesta època brillant, però, 
no va impedir que hi hagués 
males collites per inclemènci-
es climàtiques, sobretot des 
de 1911 a 1917. A partir de 
llavors, es produeix una pro-
funda crisi per la despoblació 
rural, fins al 1975, però en 
l’actualitat ja se n’està sortint 
i la producció de l’oli a les 
Garrigues es manté.

Per què anomenen 
‘spam’ al correu 
escombraries??

La pa-
raula spam t é 
arrels nordamericanes. L’em-
presa xarcutera d’Estats Units 
Hormel Foods va llençar el 
1937 una carn en llauna ano-

menada Hormel’s Spiced 
Ham, abreviada com Spam. 
En els anys seixanta, el grup 
d’actors britànics Monty 
Python va començar a bur-
lar-se d’aquesta carn en llau-
na. El seu costum de cridar 
la paraula spam en anuncis 
publicitaris es va traslladar al 
correu electrònic no desitjat, 
també anomenat correu es-
combraries que tothom co-
neix en l’actualitat.

Per què els 
éssers humans 
enrogim??

Quan ens ruboritzem, els va-
sos sanguinis de la nostra pell 
es dilaten i permeten que 
flueixi més sang, la qual cosa 
ens dóna el color vermell en 
el rostre. Malgrat tot, això no 
desvela el misteri de per què 
ens posem vermells, doncs 
l’expressió de rubor no sem-
bla oferir cap avantatge. El 

més probable és que l’enrogi-
ment sigui un recurs de l’és-
ser humà per anunciar la seva 
honradesa i les seves bones 
intensions. De fet, Darwin va 
especular que enrogim per un 
senyal que els éssers humans 
hem evolucionat com una es-
pècie cooperadora, a diferèn-
cia d’altres.

Per què no 
podem escoltar 
els xiulets per 
a gossos??

Els nostres sentits tenen un límit, anomenat llindar 
del sentit. El nostre rang de freqüència audible està 
entre els 20 hertz i els 20.000 hertzs. Els gossos 
tenen un rang audible un mica més alt i els xiulets 
per a gossos produeixen aquest rang superior. Per 
aquesta raó, per a ells són audibles i per a nosal-
tres, no. Així doncs, per molt que ho intentis i t’es-
forcis a escoltar-ho, no ho aconseguiràs.

Per què es 
pot veure a 
través dels 
vidres?
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Creta es proclama la millor 
gossa de la seva raça del món

La gossa Creta es va proclamar la millor femella de la seva raça, 
una gossa criada a les terres de Lleida, entre Juneda i Alcarràs, en 
un concurs que premia les millors races del món.

17·6
dimecres

Presentació dels artistes Anita 
Peghini i Claudia Corò
Els Armats de Lleida van presentar les pintores internacionals 
Anita Peghini-Räber i Claudia Corò en un intercanvi cultural en-
tre Itàlia, EUA i Lleida organitzat per Arte & Evento TV. 

17·6
dimecres

El mag Xema Solé, al Dinar de 
les Famílies de Down Lleida

El mag Xema Solé Solá va oferir una actuació en el Dinar de les 
Famílies que celebra anualment l’associació Down Lleida i que 
és un motiu de reunió dels nens amb les seves famílies.

22·6
dilluns

La Laura O(r)bea fa anys, però no importa quants, 
perquè ella i el que sentim per ella serà etern
Mi-te-la, guaitant per la finestra com si fora hi hagués quelcom més interessant a veure que el 
que hi ha a dins. Hem celebrat el teu últim aniversari i celebrarem tots els que vinguin al teu 
costat. L’Agustí, el Gerard, la Laura i el Bolet t’estimem!

Avui els ànecs més lletjos arriben a la vida del noi 
més lleig de tots. Si el veus, felicita’l, o no!

Moltíssimes felicitats, Alberto! Encara no ets famós, però a 7accents t’hem reservat un racó per 
felicitar-te i desitjar-te que passis el millor dia de la teva vida bufant les espelmes del pastís. 
Molts petonets, capgròs!

29·6
dimarts

24·6
dimecres
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dijous

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

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

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

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

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

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

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

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

POLICIA LOCAL
Alcarràs 973 791 755

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

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

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

farmàciesde guàrdia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’interès

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

mercolleidacotitzacions

CEREAL

Blat farratger
nacional

Blat de moro
francès scd Lleida

=
Ordi 
nacional

Granulat
Alfals 1a

PORC

Porc normal
o de Lleida

Cerra 
esvieje

Porcell 20 kg 
Base Lleida 

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta
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Concurs Interna-
cional de Piano 
Ricard Viñes
LLOC: Auditori Municipal 
Enric Granados
HORA: 10.00 h
El Concurs de Piano Ricard 
Viñes, que organitzen el 
Conservatori Municipal de 
Música i l’Auditori Municipal 
Enric Granados, és un reco-
neixement, que cada any es 
renova, a la figura del mestre 
i també una oportunitat que 
s’ofereix als joves intèrprets i 
als d’arreu del món, d’actuar 
i de donar-se a conèixer. El 
concurs se celebrarà fins al 2 
de juliol.

Taller per avis 
i néts: Fem un 
tòtem? 
LLOC: Centre d’Art La Pa-
nera
HORA: 11.30 h
El Centre d’Art la Panera 
acollirà un taller dirigit a avis 
i néts perquè treballin junts. 
El preu de l’activitat és de 5 
euros. Places limitades. Des-
compte per als socis del Club 
Banyetes. 

Anem a FiraTàrre-
ga?
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 19.00 h
Trobada amb la creadora Car-
la Rovira per treballar la part 
d’investigació del seu treball, 

Most of all, you’ve got to hide 
it from the chicks. Aquest és un 
treball que parteix de pregun-
tes com ara “Què amaguem 
als nens?” i parlarà sobre allò 
que mostrem o ocultem als 
nens en teatre.

Inauguració del 
2n Embarrat
LLOC: Sala Marsà de la Casa 
de Cultura de Tàrrega
HORA: 19.00 h
L’Embarrat de Tàrrega torna 
a activar el seu mecanisme. 
El Festival de Creació Con-
temporània torna els dies 26 i 
27 de juny en diversos espais: 
Sala Marsà, Museu Comarcal 
de l’Urgell, Església de Sant 
Antoni i Museu Cal Trepat. 
El 2n Embarrat acostarà al 
públic exposicions, concerts, 
performances, cinema i un fo-
cus especial cap al llibre com 
a objecte d’art.

‘#TRENDING-
TRONCHING’ 
amb Leo Harlem 
& Sr. Corrales
LLOC: Teatre Principal
HORA: 21.30 h

El Teatre Principal acull un 
dels espectacles amb més 
humor dels últims temps, el 
#TRENDINGTRONCHING 
amb Leo Harlem & Sr. Cor-
rales. El preu del monòleg és 
de 22 euros a platea i de 18 
euros en el cas d’ocupar un 
seient a l’amfiteatre.

Orgàsmic Quin-
tet, en concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Després d’un aprofundiment 
i assimilació de la música in-
terpretada per les formacions 
d’òrgan trio de les dècades 
dels cinquanta i seixanta, Jor-
di Mestre compon i adapta un 
repertori influenciat per la mú-
sica que es va donar en aquell 
moment amb la intenció 
d’aportar-l’hi un toc personal. 

dis
sabte
27
Activitat familiar 
en anglès: Enjoy 
“Making Friends” 
Exibhition! 
LLOC: Centre d’Art la Panera
HORA: 13.00 h
El Centre d’Art la Panera 
acollirà un taller familiar en 
anglès: Enjoy “Making Fri-
ends” Exibhition! El preu de 
l’activitat és de 5 euros. Pla-

ces limitades. Descompte per 
als socis del Club Banyetes. 
Taller dirigit a nens d’entre 5 
i 10 anys. 

H2O laboratori 
creatiu
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 18.00 h
Descobriu el nou laboratori 
de l’aigua del Museu de l’Ai-
gua de Lleida, on hi trobareu 
petits experiments per com-
provar les propietats de l’ai-
gua, un espai per fomentar 
la creativitat i la consciència 
ambiental i un punt de lectura 
amb contes sobre l’aigua, i un 
joc de pistes per explorar el 
museu.

Recital poètic 
“Rapsodes del 
Sícoris: poesia 
d’autoria”
 
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 20.00 h
El grup Rapsodes del Sícoris 
ofereix un recital amb alguns 
dels seus poemes més repre-
sentatius. El recital es com-
binarà amb una visita per les 
sales del museu en què s’ex-
plicaran algunes obres que 

La Pegatina a l’Esgarrifa’t 
Night Festival
LLOC: Pista Parc Alegria de Juneda
HORA: 23.30 h
La Pista Parc Alegria de Juneda serà l’escenari de 
la segona edició de l’Esgarrifa’t Night Festival que 
arriba amb l’actuació de La Pegatina, 7D Rock, Mi-
quel del Roig i Itaca Band. El preu de les entrades 
és de 12 euros en venda anticipada i de 15 en ta-
quilla el mateix dia. Els menors de 14 anys podran 
accedir al recinte amb una autorització dels pares.
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tinguin relació amb els poe·
mes.

Viktorija Pilato-
vic & Daybreak 
Quartet, en con-
cert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Des d’agost de 2013 Viktori·
ja Pilatovic ha estat membre 
del Berklee College of Music 
de la USFQ com a professora 
d’Interpretació Vocal de Jazz. 
Recentment s’ha incorporat a 
l’etiqueta d’“Inner Circle Mu·
sic “ de Greg Osby, i el seu 
àlbum debut Nica’s Blues es·
tarà disponible ben aviat.

diu
menge
28
Mercat 
d’Antiguitats i 
Col·leccionisme
LLOC: Rambla de Ferran
HORA: 09.00 h
El Mercat d’Antiguitats i Col·
leccionisme s’instal·la tots els 
diumenges de les 9.00 h a les 
14.00 h a la rambla de Ferran. 
El mercat ocupa uns 150 me·
tres lineals, amb una trentena 
de parades, i s’hi poden tro·
bar productes diversos, com 
llibres, discos, monedes i se·
gells, mobles antics o articles 
de brocanteria, entre altres.

Matins Llotja 
plens d’activitats
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 11.00 h

Tots els diumenges, la Llotja 
organitza activitats familiars 
gratuïtes que consisteixen a 
animació amb el mag Magí, 
música de Blue Rain, màgia 
d’Òscar de la Torre i titelles, 
contes i jocs de Sac Espec·
tacles. Vermuts a disposició 
dels pares. 

Descobreix els 
tresors de l’Arxiu 
Arqueològic de 
Lleida

LLOC: Arxiu Arqueològic de 
Lleida
HORA: 11.00 h
Vine i descobreix els tresors 
de l’Arxiu Arqueològic de 
Lleida. “Retalls de la nostra 
historia” és una mostra on 
petits i grans poden contem·
plar i fins i tot tocar els estris 
dels nostres avantpassats re·
cuperats en les excavacions 
arqueològiques realitzades a 
Lleida i descobrir la història 
de la ciutat des de la Ilerda 
romana fins a l’actualitat. Cal 
inscripció prèvia.

Dia de l’Alliberament LGTBI 
amb vermut i música
LLOC: Bar Kirikú de Tàrrega
HORA: 12.00 h
Tàrrega commemora el Dia de l’Alliberament 
LGTBI (lèsbic, gai, transsexual, bisexual i intersexe) 
amb la sessió Vermut per la diversitat sexual amb 
Eugeni Rodríguez, president del Front d’Allibera·
ment Gai de Catalunya + música a càrrec de DJ PD 
Ploma + Tertúlia sobre la nova llei catalana contra 
l’homofòbia. Entrada gratuïta.

Ballada de sarda-
nes amb la Cobla 
Municipal de 
Lleida
LLOC: Plaça Sant Pere
HORA: 19.00 h
La Cobla Municipal de Lleida 
organitza una ballada de sar·
danes per convidar tothom 
que vulgui a participar·hi. 
L’acte tindrà lloc al barri del 
Secà de Sant Pere. 

Taller de teatre 
de cabaret ‘Fee-
ling Good’!
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 20.00 h
Taller de dramatúrgia a càr·
rec del professor Jaume Be·
lló amb els alumnes de l’Aula 
Municipal de Teatre. Especta·
cle gratuït.

dilluns
29
Taller de cuina 
oriental
LLOC: Centre de Recursos Ju·
venils la Palma
HORA: 22.00 h  
Taller d’elaboració de plats ori·
entals amb l’ajuda d’un cuiner 
professional. El preu de l’acti·
vitat és de 20 euros. Cal ins·
cripció prèvia. 

di
marts 
30

Conferència 
“Temps vius”

LLOC: CaixaForum
HORA: 19.00 h 
El Moviment d’Innovació 
Educativa de Lleida organitza 
una conferència dedicada als 
“Temps vius” a càrrec de Juan 
Romé, professor de Física. El 
preu és de 4 euros. 

dime
cres
1
Inici de les 
rebaixes
LLOC: Carrers de Lleida
HORA: 10.00 h
Les botigues de Lleida co·
mencen les rebaixes d’estiu 
amb grans descomptes de 
fins al 50%. Fins al 31 d’agost,  
els comerços oferiran les se·
ves millors ofertes. 

dijous
2
Curs de cuina de 
la mà del xef del 
BOnum

LLOC: Sala Sunka
HORA: 19.00 h
Curs gratuït de cuina de la mà 
del xef Ramon Tudela del res·
taurant BOnum. Cal inscriu·
re’s prèviament: T. 973 28 99 
48 / majordom@sunka.net.

Taller Inspira-
cions +5
LLOC: CaixaForum 
HORA: 19.00 h
Per molt original que sigui 
un artista, sempre hi ha una 
relació entre la seva obra i la 
d’altres. En aquest taller des·
cobriràs que si ens inspirem 
en els altres, podem fer cre·
acions úniques!

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Espías
Susan Cooper (Melissa Mc-
Carthy) és una modesta i 
sedentària analista de la 
CIA i l’heroïna oblidada de 
les missions més perilloses 
de l’agència. Però quan el 
seu company (Jude Law) 
desapareix de la faç de la 
Terra i un altre agent (Jason 
Statham) es veu embolicat 
en problemes, Susan es 
presenta voluntària com a 
agent secret per empren-
dre una missió encoberta 
en la qual s’haurà d’infiltrar 
en el món d’un sanguinari 
traficant d’armes per evitar 
un desastre mundial.

MAJÈSTIC Tàrrega
_Espías (16)

dv. 22.15, ds. 18.00, 20.15, 22.30, 
dg. 18.00, 20.15, dl. 22.15
_Jurassic World (12)

ds. 20.15, dg. 18.00, dl. 19.15
_Campanilla y la leyenda de la 
bestia (Apta)

ds. 18.30, dl. 19.15
_Ahora o nunca (12)

dv. 22.15, ds. 22.30, dg. 20.30, dl. 
22.15

AJUNTAMENT Balaguer
_Jurassic world (12)

ds. 19.00, 22.15, dg. 17.30, 19.45, 
dl. 19.00, 22.00

ARMENGOL Bellpuig  
_Con la magia en los zapatos (12)

ds. 19.15, dg. 17.30
_El nostre últim estiu a Escòcia 
(Apta)

ds. 22.30, dg. 20.00, dl. 22.15

CASAL Agramunt  
_La familia Bélier (Apta)

ds. 19.15, dg. 20.00
_Mad Max: Furia en la carretera 
(16)

ds. 22.30, dg. 17.30, dl. 22.15
_Suite francesa (12)

dm. 22.15

LA LIRA Tremp  
_Jurassic world (12)

ds. 22.15, dg. 19.00, dl. 19.00, 
22.15

PARIS Solsona
 

_Tomorrowland (7)

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

ERA AUDIOVISUAU  
_Jurassic world (12)

ds. 19.00, dg. 19.00, 22.00, dl. 
19.00, 22.00
_Poltergeist (16)

ds. 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 Espías (16) 15.50-18.00-20.10-22.20-00.30 11.30-13.40-15.50-18.00-20.10-22.20 15.50-18.00-20.10-22.20  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta)  11.35-13.10-14.45  
ALPICAT Tomorrowland (7) 16.20-18.35-20.55 16.20-18.35-20.55 16.20-18.35-20.55  
ALPICAT Fast and Furious 7 (16) 23.10   
ALPICAT No molestar (16) 16.15-17.50-19.40-21.15-00.25 11.30-13.05-14.40-16.15-17.50-19.40-21.15 16.15-17.50-19.40-21.15  
ALPICAT No molestar (16) 22.50 22.50 22.50  
ALPICAT Caza al asesino (12) 21.40-23.50 21.40 21.40  
ALPICAT Campanilla y la leyenda de la bestia (Apta) 15.50-17.15-18.45-20.15 11.30-12.55-14.25-15.50-17.15-18.45-20.15 15.50-17.15-18.45-20.15  
ALPICAT El niño 44 (16) 17.00-19.30-22.00-00.30 12.00-14.30-17.00-19.30-22.00 17.00-19.30-22.00  
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  11.30-13.30  
ALPICAT Lo mejor para ella (12) 15.35-17.45 15.35-17.45 15.35-17.45  
ALPICAT Mad Max: Furia en la carretera (16) 19.55-22.05 19.55-22.05 19.55-22.05  
ALPICAT Sweet home (18) 00.15  

ALPICAT Lejos del mundanal ruido (7) 16.50-19.10 12.10-14.30-16.50-19.10 16.50-19.10  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (7) 21.30 21.30 21.30  
ALPICAT Insidious: Capítulo 3 (16) 00.05   
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (Apta)  12.20  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (CAT) (Apta)  13.55   
ALPICAT La oveja Shaun (Apta) 15.30-17.10 15.30-17.10 15.30-17.10

ALPICAT Nuestro último verano en Escocia (Apta) 20.55-22.40 20.55-22.40 20.55-22.40  
ALPICAT La señal (12) 00.25   
ALPICAT Caballeros del Zodíaco: La leyenda del santuario (12)  12.00-13.45   
ALPICAT Dale duro (16) 15.35-17-30-19.25-21.20 15.35-17-30-19.25-21.20 15.35-17-30-19.25-21.20  
ALPICAT It follows (12) 23.15  

ALPICAT San Andrés (12) 16.15-18.20-20.30-22.35-00.40 12.05-14.10-16.15-18.20-20.30-22.35 16.15-18.20-20.30-22.35  
ALPICAT Ahora o nunca (12) 15.45-17.30-19.15-21.00-22.45-00.30 12.15-14.00-15.45-17.30-19.15-21.00-22.45 15.45-17.30-19.15-21.00-22.45  
ALPICAT Ahora o nunca (12) 16.30-18.15-20.00-21.45-23.30 13.00-14.45-16.30-18.15-20.00-21.45 16.30-18.15-20.00-21.45   
ALPICAT Jurassic world (3D) 12) 16.50-19.20-21.50-00.15 12.00-14.25-16.50-19.20-21.50 16.50-19.20-21.50

ALPICAT La deuda (7)  15.55 12.25-14.10-15.55 15.55  
ALPICAT Jurassic world (CAT) 12) 17.40-20.05 17.40-20.05 17.40-20.05  
ALPICAT Poltergeist (12)  22.25-00.15 22.25 22.25  
ALPICAT Negocios con resaca (12) 17.05 11.45-17.05 17.05 

ALPICAT Dando la nota, aún más alto (7)  19.00-22.35 13.30-19.00-22.35 19.00-22.35  
ALPICAT Requisitos para ser una persona normal (7) 15.30-21.00 15.30-21.00 15.30-21.00

ALPICAT La pirámide (16)  00.35  

LAUREN El niño 16.20-19.00-21.45 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 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 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 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10  
LAUREN Candy 16.15-19.00-22.00 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 16.30-18.30-20.30-22.20 16.30-18.30-20.30-22.20   
LAUREN Samba 16.15-19.00-22.00 16.15-19.00-22.00 16.15-19.00-22.00  
LAUREN Desacuerdo perfecto 16.20-18.20-20.20-22.15 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 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 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10

FUNATIC El año más violento    
FUNATIC El año más violento (AGL)   

FUNATIC White god   

FUNATIC La casa del tejado rojo (JAPONÊS)    
FUNATIC Maps to the stars    

FUNATIC Maps to the stars (AGL)   

FUNATIC La familia Bélier   

FUNATIC La familia Bélier (FRA)    
FUNATIC National Gallery Vose (AGL)    
FUNATIC Viaje a Sils Maria

FUNATIC Viaje a Sils Maria (AGL)  
FUNATIC Hablar    
FUNATIC Phoenix  
FUNATIC Requisitos para ser una persona normal     

FUNATIC Conducta 

FUNATIC Nuestro último verano en Escocia   

FUNATIC La profesora de historia  
FUNATIC Mandarinas  

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

 
PRINCIPAL Caza al asesino (12) 16.05 16.05 16.05

PRINCIPAL Ahora o nunca (12) 18.10-19.50-21.30 18.10-19.50-21.30 18.10-19.50-21.30    

RAMBLA Con la magia en los zapatos (12) 16.20-18.10 16.20-18.10 16.20-18.10  
RAMBLA A cambio de nada (16) 20.00 20.00 20.00  
RAMBLA Mad Max: Furia en la carretera (16) 21.45 21.45 21.45

RAMBLA Suite francesa (12) 16.00 16.00 16.00

RAMBLA Lecciones de amor (12) 18.00 18.00 18.00  
RAMBLA Indidious: Capítulo 3 (16) 20.15-22.00 20.15-22.00 20.15-22.00

RAMBLA Tomorrowland (7) 16.00-18.15-20.30-22.45 16.00-18.15-20.30-22.45 16.00-18.15-20.30-22.45      

  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. 



Guateque

Son-dlaire

divendres 3 de juliol

a partir de les 22.30 h

amb el Postu
 es podrà adquirir 

qualsevol de les
seves xapes 

solidàries amb 
l’últim número del

            setmanari  
   
   

energia i entusiasme  
amb el millor
flamenc-fusió, rumba, 
fandango i reggae
de Catalunya

DJ SE7ACCENTS
la banda sonora de
les terres de Lleida

prova la cervesa 
Sóc de l’oest

i les miniburguers 
7accents

AV. ROVIRA ROURE, 41
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La segona temporada de 
‘True Detective’ sorprèn 
amb el seu canvi d’estil
La nova trama criminal es desenvolupa a la ciutat de Los Ángeles

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

El joc ha canviat. Si encara ets 
d’aquests que no havien dit 
adéu a Rust i Hart serà millor 
que ho vagis fent. És el que 
té enfrontar-se a una sèrie 
antològica. Els canvis no són 
dolents a priori, ara bé, cos-
ten. I aquest és el cas amb el 
qual ens hem trobat durant 
l’arrencada de la nova tem-
porada de True Detective. 
Això sí, que consti no vol dir 
que no mereixi la pena. No-
ves cares, nova ciutat i, per 
suposat, nova opening. I qui-
na opening! Leonard Cohen 
s’encarrega de posar-li banda 
sonora amb el seu inquietant 
Nevermind. Fusió d’imatges i 
capes suggeridores. Rius de 
sang i llums de neó. Recordeu 
que ja no estem en el sud de 
l’estat de Lousiana. Canviem 
el camp per la ciutat. Benvin-
guts a Los Ángeles.
No us enganyo si us dic que 
no em tenia molt convençut, 
però conforme la trama avan-
ça, també ho fa la meva fe 
en ella. No ens oblidem que 
estem davant d’un comença-
ment des de zero, així que 
aquest “We get the world we 
deserve” (així es diu aquest 
primer episodi) que Nic Piz-
zolatto ens ha preparat ve a 
ser alguna cosa així com una 
carta de presentació per a ca-

Fotograma pertanyent 
a l’‘opening’ de la se-
gona temporada de 
‘True Detective’.

Un passat 
turmentós

torna a unir els
personatges

dascuna de les quatre cares 
principals que mouran els fils 
de la història. D’aquesta ma-
nera, començarem parlant del 
detectiu Ray Velcoro, a qui 
dóna vida Colin Farrell. Un 
ànima addicta i turmentada 
que no aconsegueix sortir del 
pou en el qual ha convertit 
la seva vida familiar. Un per-
sonatge que sembla no tenir 
gens a perdre i que demos-
tra ser capaç de qualsevol 
cosa. Gràcies a Velcoro conei-
xem a Frank Semyon (Vince 
Vaughn). Diem-li empresari, 

diem-li mafiós. La suposada 
part fosca de la trama, o 

no. Encara queda molt 
camí que recórrer. 
Veurem com és el 
maneig dels seus ne-
gocis des de dins.
D’altra banda tenim 
Ani Bezzerides (Rac-
hel McAdams), tam-

bé detectiu del cos de 
policia. Solitària i tam-

bé de passat turmentós. 
Condició bastant comuna 

en aquesta ficció i que serveix 
de nexe d’unió entre els seus 
diferents personatges. Paul 
Woodrugh (Taylor Kitsch) és 
l’últim d’ells. Es tracta d’un 
oficial de policia que patrulla 
amb moto. Es tracta del per-
sonatge menys desenvolupat 
fins al moment, de passat mi-

litar i depriment.
A diferència de la primera 
temporada, Pizzolatto opta 
per presentar-nos quatre per-
sonatges desconeguts en-
tre ells (menys en el cas de 
Velcoro i Semyon). Prefereix 
deixar-nos navegar entre les 
seves vides, anar més a prop 

de les seves pors i ambicions 
abans que es reuneixin per 
primera vegada. I és que en-
cara desconeixem bastant el 
cas que els portarà de cap. 
Els hem vist sols, però com es 
desenvoluparan en conjunt?
Igual que en la seva primera 
temporada, vuit serà el nom-
bre de capítols que compon-
dran aquesta segona tempo-
rada, que ja no comptarà amb 
el mestratge de Cary Fukuna-
ga darrere de les càmeres. 
Tema sobre el qual alguns ja 
s’estan començant a queixar, 
especialment en tot allò rela-
cionat amb la fotografia. La 
ciutat de Los Ángeles sembla 
venir-li gran a Yipin Lin, que li 
pren el relleu en el primer ca-
pítol. La veritat és que jo no la 
veig tan malament.
En qualsevol cas True De-
tective ha tornat, i ho ha fet 
amb molta força. Deixem les 
comparacions al marge i cen-
trem-nos a gaudir, que és pel 
que estem aquí.

OPiNiÓ
Els nous superherois són a Internet
Què millor forma de publicitar una sèrie 
sobre hackers que filtrar el seu episodi 
pilot a la xarxa i a més posar-li el nom 
“eps1.0_hellofriend.mov”. 
Feia temps que el nom de Mr. Robot 
sonava entre la comunitat serièfila. S’es-
peraven grans coses d’aquesta nova pro-
posta del canal USA i la veritat és que no 
ha decebut en absolut. Un 9.4 de mitjana 
a IMDB és la prova d’això, que a més li 
ha servit per renovar per una nova tem-
porada, i això que solament porta emès 
un dels seus episodis.

El genial i magnètic Rami Malek inter-
preta Elliot, un expert en ciberseguretat 
a qui no li cauen molt bé les multinacio-
nals i que dedica les seves nits a hackear 
persones de qüestionable moralitat. Ens 
trobem així davant el naixement d’un 
nou estil d’heroi contemporani. Un de di-
ferent. Amb problemes psicològics i so-
cials, que decideix submergir-nos de ple 
en la història mitjançant un diàleg en off 
amb el seu nou amic imaginari, que no 
és un altre que nosaltres mateixos, amics 
espectadors.

Dani Martínez realitzador
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Ja tenim les primeres imatges del rodatge 
del ‘reboot’ femení de ‘Ghostmasters’

 D. M.

www.7accents.cat

Fa una setmana comença-
va a Boston el rodatge del 
reboot femení de Ghost-
masters (més coneguda al 
nostre país com Els Caça-
fantasmes). En la imatge 
que acompanya la notícia 
podem veure les actrius Me-
lissa McCarthy i Kate Mc-
Kinnon ficades en els seus 

respectius papers i acompa-
nyades d’una roba una mica 
estranya. En el repartiment 
també les acompanyaran 
Kristen Wiig, Leslie Jones i 
Chris Hemsworth. 
Paul Feig, que ha col·laborat 
en el guió, també s’encarre-
ga de la direcció. Poc més 
sabem d’aquesta resurrec-
ció de la franquícia, al marge 
que s’estrenarà el 16 de juli-
ol de  2016.

Fotografia realitzada durant el rodatge del 
‘reboot’ femení de ‘Ghostmasters’.

7accents.cat

Tom Hanks i Clint Eastwood, 
junts per primera vegada 

Fotografies de l’actor Tom Hanks i el també actor i director de cinema Clint 
Eastwood, que ja preparen junts el film ‘Sully’.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

L’actor Tom Hanks treballarà 
per primera vegada a les or-
dres de Clint Eastwood a Su-
lly, el seu nou projecte.
Segons la informació propor-
cionada pel mitjà Deadline, 
Warner Bros estaria tancant 
negociacions amb Hanks des-
prés que el director de Mystic 
River l’hagi triat per interpre-
tar el paper principal d’aquest 
drama basat en fets reals. 
El nou film d’Eastwood nar-
rarà la història d’un altre he-

roi nacional, Chesley Sully 
Sullenberger, pilot que va 
salvar la vida a 155 persones 
després d’efectuar un ater-
ratge d’emergència en 2009. 
Pot ser que us soni la histò-
ria, parlem del vol 1549 d’US 
Airways, que gairebé perd el 
control després de ser cope-
jat per un esbart d’oques que 
van estar a poc de provocar 
una tragèdia. Encara sort que 
Sully estava allí per controlar 
la situació al més pur estil de 
The Flight. Recordeu l’encara 
recent pel·lícula de Zemeckis?
El cas és que finalment va 

aconseguir aterrar l’aparell 
sobre el riu Hudson sense que 
ningú sortís ferit. Tota una 
proesa mereixedora d’una 
adaptació cinematogràfica.
Todd Komarnicki (Perfect 
Stranger) és l’encarregat de 
signar el guió, basat en el lli-
bre Highest Duty: My Search 
For What Really Matters, es-
crit pel propi protagonista i 
Jeffrey Zaslow.
El pilot de 65 anys ha decla-
rat que, amb Eastwood com a 
director, la realització del pro-
jecte és un somni d’equip fet 
realitat.

7è
art
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Hi, hi, hi, ha, ha, ha
L’altre dia, tot mirant una sè-
rie ambientada al s. XVII, em va 
passar allò que diu Quim Mon-
zó quan alerta dels perills de les 
recreacions històriques: tenia la 
sensació que en qualsevol mo-
ment un dels personatges trau-
ria el mòbil i es posaria a enviar 
whatsapps. I és que les èpoques 
també les caracteritza l’actitud 
de les persones: la manera de 
parlar, de gesticular... Vaja, que 
no es comporten igual una noia 

de 14 anys el 2015 que el 1915. 
Us imagineu una fadrina d’ales-
hores dient “jo tio, és que io que 
sé, sas”? Un dels trets d’avui dia, 
al meu entendre, és el somriure 
o l’esclafit arbitrari i gratuït. La 
broma que no fa riure, el disba-
rat i la ximpleria s’han fet habitu-
als en les relacions i proliferen en 
els mitjans de comunicació més 
à la page. És impossible escol-
tar RAC1 o TV3 sense haver-se 
d’empassar a cada moment la 

gracieta de torn. 
Jo no tinc res 
en contra 
de l’humor, 
al contrari; 
ara bé, com 
deia aquell, 
és una cosa 
molt seriosa. 
Fet espontània-
ment i per sistema pot recordar 
la falta de llums de l’idiota de les 
comèdies del s. XVII.

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

Mercè Martínez
Cinema, teatre i televisió. Diu que són tres llenguatges completament diferents, però de tots ha trobat
l’essència que els converteixen en únics.        La feina és la seva afició i el seu “major vici” 

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

1. Què s’ha de tenir per poder 
participar en un musical?
Bàsicament, ser actor, per mi és es-
sencial. Després és cert que has de 
saber afinar i seguir la positura del 
paper, però el més important és ser 
un bon intèrpret.

2. I en una sèrie de televisió?
Molta sort. És molt diferent, són 
llenguatges diferents, encara 
que cada vegada són més simi-
lars. El teatre està apropant-se 
més a la televisió amb l’esce-
nografia i els recursos visuals. 
Però no crec que s’hagi de 
necessitar res en concret. 
Molta sort, això sí, ja que 
és, actualment, una de 
les feines més ben pa-
gades.

3. La Natàlia de Por-
ca Misèria o la Nora 

de La Riera?
No tenen compa-
ració. La Natàlia 
és un personat-
ge molt clar, 
molt ben ex-
plicat i al 
p ú b l i c 
li en-

cantava i la veien com 
una heroïna. En canvi, 

la Nora és més com-
plicada. Té uns punts 
que de vegades no 
els entenc ni jo.

4. A quina t’as-
sembles més?
Les dues són molt 
insegures i jo tam-
bé ho sóc. Però a 
vegades no sé si 
és el personatge 
el que s’apropa 
o s’assembla a 
mi o jo a ell. 

5. La Natàlia 
trencava amb 
els cànons de 

bellesa que veiem actualment, és 
un personatge reivindicatiu?
Jo crec que sí. Em van dir que ha-
via d’engreixar-me 15 quilos per 
fer aquest paper i crec que potser 
es va fer amb aquesta intenció. I si 
més no, va funcionar com a tal. Em 
trobava amb gent pel carrer que 
em deien que la Natàlia els havia 
ajudat molt. A la televisió sempre 
apareix el prototip de noies molt 
primes, i en persona són extrema-
dament primes. Per això, també ha 
estat com una reivindicació de les 
noies més grassonetes o més nor-
mals. 

6. Al teatre també existeixen 
aquests cànons de bellesa?
Crec que la televisió és molt més 
estricta, sobretot a Madrid. Al te-
atre no es busca això, només bus-
quen un actor que sàpiga resoldre 

el personatge amb, potser, unes 
característiques físiques deter-

minades, però no tan acotat.

nova apertura

www.qeviris.com

C/ Pi i Margall, 19 · 25004 Lleida

també ens trobaràs a:
· Ctra. Vall d’Aran km3
  25196 Lleida

· Cristòfor Colom, 3
  43005 Tarragona
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