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fa ballar el cap un cop 
més als afectats
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vessant solidària en 

aquest número i en el 
guateque de 7accents

SENYOR
POSTU

obert
ACCENT

editorial
Tancat per vacances
Com els magazins televisius, 
com els matinals radiofònics, 
com les sèries nordamericanes... 
Tanquem per vacances! Tan-
cament a mitges, però, ja que 
la informació continua al diari 
digital, la productora audiovi-
sual i l’agència de comunicació 
romanen obertes i aprofitarem 
aquests dos mesos de vacances 
per enllestir una revolucionària 
aplicació comercial mòbil que 
veurà la llum el mes de setem-
bre a la Fira de Sant Miquel, on 

celebrarem la seva posada de 
llarg. Per tant, no són pas unes 
vacances de funcionari, sinó un 
punt i seguit del setmanari, un 
producte que hem mimat fins a 
l’extenuació amb l’objectiu de 
transmetre als lectors l’afecte 
que sentim per la llibertat d’ex-
pressió i la pluralitat informativa.
Així, doncs, de la mateixa ma-
nera que a ningú no li estranya 
que una sèrie de televisió fun-
cioni per temporades i, con-
següentment, la majoria parin 

durant l’època estival, nosaltres 
hem optat pel mateix sistema, la 
qual cosa donaria com a resul-
tat una primera temporada de 
34 números amb un final obert 
a l’espera de la publicació de 
la segona tanda de setmanaris, 
prevista per al setembre. De fet, 
Lleida atura bona part de la seva 
activitat durant els mesos de ju-
liol i agost, ideal per agafar aire 
i retornar amb idees fresques i 
renovades.
Només ens queda que gaudiu 

d’aquest últim número carregat 
de continguts, com ara fotos 
inèdites de la capital del Se-
grià, una entrevista al renovat i 
flamant cap de l’oposició Toni 
Postius o un reportatge sobre 
el Banc d’Aliments de Lleida, 
al qual podeu ajudar per 1,70 
€ més amb la compra d’aquest 
número especial gràcies a una 
iniciativa del Sr. Postu.
Res més, bon estiu i bones va-
cances de part de tot l’equip de 
7accents!
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tancat
ACCENT

l’Accent Gràfic
Lupe Ribot

Fins al setembre

El setmanari 7accents marxa de vacances fins al mes de setembre. De totes maneres, podeu seguir 
tota l’actualitat informativa de Ponent al diari digital www.7accents.cat. Bon estiu a tothom! 
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Diuen d’ell que és el substitut ideal per a Ros. 
Confiat en les seves possibilitats, Postius se 
sent còmode amb l’etiqueta de futur alcalde

 GERARD
MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

GERARD MARTÍNEZ
Ara ve l’alcalde i et dóna les 
claus de la Paeria, la Llotja, 
Gardeny... Et veuries capaç 
de gestionar la ciutat?

TONI POSTIUS
El 24 de maig vaig iniciar una 
roda de contactes amb la res-
ta de formacions polítiques 
per intentar conformar una 
alternativa a l’actual partit so-
cialista, perquè creia que el 
canvi a la ciutat era possible. 
Conec perfectament la deli-
cada economia de la Paeria, 
el Magical o Gardeny i tinc 
clar que com més tardem en 
afrontar aquesta situació més 
difícil serà després sortir-se’n. 
Per això, a partir del dia des-
prés de les eleccions estem 
al peu del canó per intentar 
posar ordre a la Paeria des de 
l’oposició i, qui sap si aviat, 
des del mateix govern.

G. M.
L’objectiu d’aquests contac-
tes era governar o fer-li la 
punyeta a Ros?

T. P.
Abans iniciar la roda de con-
tactes amb la resta de la 
formacions, vaig parlar amb 
l’alcalde per dir-li que volia 
formar un govern alternatiu. I 
realment ho creia possible: no 
es tractava de formar govern 
junts, sinó que tots donéssim 
suport a una alternativa de 
govern després de 35 anys 
manant els mateixos. No era 
una qüestió de debilitar Ros 
ni de deixar constància de la 
seva feblesa, sinó de fer palès 
que el canvi era possible. I ho 
continua sent...

G. M.
Aleshores, per què no ets 
alcalde?

T. P.
La llei estableix que és alcalde 
qui obté majoria absoluta de 
vots o qui encapçala la llista 
de la força més votada. Si no 
hi hagués aquesta limitació 

de majoria absoluta, sinó que 
es contemplés la majoria sim-
ple, segurament s’hauria pro-
duït l’alternativa a la ciutat de 
Lleida. També és veritat que 
a una ciutat com Lleida que 
una persona de 30 anys sigui 
alcalde a la gent encara li pot 
xocar. Però Siurana ho va ser 
amb 34 anys. Ara bé, quan es 
tanqui aquest cicle electoral, 
la ciutat, el país i l’Estat se-
ran molt diferents de com els 
hem conegut fins ara.

G. M.
Et sents menys estimat per 
l’alcalde del que ho era Za-
ballos?

T. P.
(riu) No tinc la percepció que 
no m’estimi, però potser el 
tarannà del Joan Ramon era 
més pactista i d’arribar a 
acords en qüestions que jo 
sóc inflexible. Ara, per exem-
ple, amb les negociacions del 
cartipàs, hi ha qüestions que 
li costen de digerir al paer en 
cap, com que vulguem impo-

sar més duresa al voltant de la 
transparència. També és cert 
que a mi em va doldre mol-
tíssim que es posés amb el 
meu pare durant la campanya 
electoral, ja que teníem un 
pacte de cavallers que jo vaig 
complir. Hi ha línies vermelles 
que no s’haurien de traspas-
sar mai. 

G. M.
És veritat que dintre del nou 
cartipàs es contemplarà que 
no es puguin contractar fa-
miliars directes?

T. P.
Hi ha una menció específica 
en aquest aspecte que fins 
i tot m’afecta a mi, ja que la 
meva mare és la directora de 
l’Auditori com a treballadora 
eventual. Però estic d’acord 
que aquestes places hagin de 
sortit a concurs públic, ja que 
s’ha de començar a posar or-
dre en tot.

G. M.
Has treballat al costat d’Isi-

dre Gavín i de Joan Ramon 
Zaballos. Et consideres un 
mix dels dos?

T. P.
Del Joan Ramon he après a 
arribar a acords i a renunciar 
a certes posicions maximalis-
tes per trobar punts en comú 
gràcies a un tarannà afable 
que no pretenia tenir impacte 
mediàtic, sinó deure’s a la ciu-
tat, com hauríem de fer tots 
els regidors. De l’Isidre, en 
canvi, vaig aprendre a fer una 
crítica constant i inflexible en 
algunes qüestions que no es 
fan bé. Potser sí que sóc un 
mix dels dos! (riu)

G. M.
Per què els resultats que va 
obtenir Zaballos ara fa qua-
tre anys van ser considerats 
un fracàs mentre que els 
teus, molt similars, han estat 
un èxit?

T. P.
Fa quatre anys, CiU tenia el 
temps a favor, vam fer un salt 

molt gran en les eleccions 
municipals a ciutats on habi-
tualment no guanyàvem, com 
Balaguer, Tàrrega i les Bor-
ges Blanques, entre d’altres. 
Per tant, hi havia la creença 
ferma que en aquell context 
les coses ens havien d’anar 
bé. Aquest 2015 el context 
era totalment oposat: vení-
em d’un desgast de la marca 
CiU a causa de tot el que ha 
passat durant l’últim any, com 
l’afer Pujol, el procés sobira-
nista i el cansament d’alguns 
sectors de la població cap 
als que consideren els partits 
clàssics. Fins i tot les enques-
tes avalaven aquestes males 
previsions. Per això portà-
vem més d’un any fent carrer. 
L’èxit dels resultats es basa 
en el fet que vam poder in-
crementar el nombre de vots 
i mantenir els sis regidors en 
un marc que la majoria de 
partits grans han baixat i que 
en aquells llocs on CiU estava 
a l’oposició s’ha patit un re-
trocés molt important, com a 
Tarragona.

Toni Postius:
“El pitjor enemic 

d’Àngel Ros 
és ell mateix”
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“Jo tenia molt respecte 
a Àngel Ros, el gran ges-
tor, però quan he pogut 
conèixer de prop la seva 
gestió, m’he sentit molt 
decebut”

G. M.
Què vas copsar de la gent 
tants mesos fent carrer?

T. P.
Sobretot, que la gent no pas-
sa de la política, passa dels 
polítics.

G. M.
Del grup municipal anterior, 
Joan Ramon Zaballos i Cristi-
na Torrent marxen junts, tal 
com van entrar, i la resta  es 
mantenen menys Bea Obis. 
Per què la vas excloure de la 
llista?

T. P.
De fet, no la vaig excloure, 
ella mateixa va manifestar que 
si no aconseguia ser cap de 
llista a l’Ajuntament de Lleida 
per CiU faria un pas enrere 
en matèria de política munici-
pal. Va ser una decisió pròpia 

i ja no es van donar segones 
oportunitats en aquesta línia.

G. M.
Quan presentes la nova llis-
ta de CiU ho fas com si es 
tractés d’un dream team, 
però l’absència de noms im-
portants i les crítiques per 
part d’alguns membres del 
mateix partit semblen des-
mentir-ho...

T. P.
La gent de la llista ve de fora 
de la política, fins ara ha tin-
gut vida fora de la política, i 
això es molt sa avui en dia. 
És gent que té ganes de de-
dicar tot els temps que calgui 
a Lleida, a la ciutat, amb una 
vocació real i de servei públic. 
És gent preparada, no tan 
sols per exercir d’oposició, 
sinó per assumir responsabili-
tats de govern si arriba el cas. 
Hem de començar a deixar de 
banda la política dels grans 
noms i centrar-nos en la de les 
persones.

G. M.
Aquesta és la teva manera 
de veure la política, però és 
la mateixa manera que tenen 
de veure-la alguns tòtems 
del teu partit a Lleida com 
Ramon Farré o Joan Reñé?

T. P.
En alguns aspectes xoquem, 
en altres no tant, però no és 
una qüestió d’enfrontament, 
sinó de generació. Sóc molt 
més jove que ells, formo part 
d’una generació que veu les 
coses d’una manera diferent 
de com s’ha fet fins ara i dins 
dels partits clàssics també 
hem de començar a fer les 
coses d’una altra manera. Jo 

Toni Postius,
amb un somiure 
als llavis durant 
l’entrevista que 
denota el dolç 
moment que viu 
el polític més jove 
de l’Ajuntament 
de Lleida.
Fotos: Òscar
Buetas



No descarto 
una imputació 

de l’alcalde
Ros

Quan vegi els 
inversors em 
creuré el Parc 
dels Barrufets
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ho vaig demostrar fa un any 
i mig, quan vaig publicar la 
meva declaració de la renda, i 
la veritat és que les castanyes 
més fortes no em van venir de 
fora, sinó de dins, del propi 
partit, però intento ser conse-
qüent amb el que predico. 

G. M.
Gaudeixes de llibertat total 
a l’hora de fer la política mu-
nicipal que vols?

T. P.
Quan em van elegir com a 
cap de llista, des del grup 
municipal havíem de tenir 
plena llibertat per prendre les 
nostres decisions, ja que vull 
dedicar els millors anys de la 
meva vida a aquest projecte, 
però no ho faria a qualsevol 
preu. Si no pogués prendre 
les meves pròpies decisions, 
ja no hi seria. Quants pen-
saven que els de dalt havien 
lligat una sociovergència a 
l’Ajuntament de Lleida? Però 
des del dia 24 hem pres una 
sèrie de decisions que s’allu-
nyen totalment d’aquest pro-
pòsit. 

G. M.
I ja li has donat les gràcies a 
la Marta Camps?

T. P.
Les gràcies? No pas. Per part 
d’alguns sectors de la ciutat 
s’atribueix a Camps els mals 
resultats del PSC, però una 
enquesta que vam fer el mes 
de gener donava deu regi-
dors als socialistes, així que el 
desgast de la gestió de Ros ja 
era important abans que es-
clatés l’afer Camps, un tema 
que, per cert, vaig viure amb 
molta pena, perquè veure el 
paer en cap i la primera tinent 
d’alcalde tirant-se els plats 
pel cap va ser una imatge 
llastimosa que va embrutar el 
nom de la Paeria i el de tots 
plegats.

G. M.
Per tant, les gràcies les hi 
has donat a Ros...

T. P.
Més que les 
g r à c i e s , 
Ros m’ha 
p r o v o -
cat una 
g r a n 
decep-
ció, per-
què en 
comptes 
d’aprofitar 
l’ocasió per 
canviar certes 

tendències, com en el tema 
de la transparència, tan sols 
s’ha dedicat a negar la ma-
jor. Sempre he pensat que el 
pitjor enemic d’Àngel Ros és 
ell mateix, i és que en molts 
temes ha quedat atrapat per 
les seves pròpies contradicci-
ons. És el cas, per exemple, 
de les retribucions extra amb 
els complements salarials de 
1.500 euros, la qual cosa se’ns 
va negar rotundament quan 
nosaltres ja ho havíem dema-
nat anteriorment, i a causa de 
coses com aquestes he  patit 
certa decepció respecte del 
mite Ros. Jo li tenia molt res-
pecte, al gran gestor, i quan 
he pogut conèixer de prop la 
seva gestió m’he sentit molt 
decebut amb ell.

G. M.
No tens la sensació que du-
rant la campanya no es va 
insistir prou en les investiga-
cions d’Anticorrupció?

T. P.
En tots els debats que vaig 
tenir amb Ros la qüestió de 
la Fiscalia Anticorrupció no 
va ser un tema que passés 
desapercebut. A TV3 en vam 
parlar fins a mitja hora. L’alcal-
de Ros intentava que no se’n 
parlés, però era evident que 
es tractava d’una qüestió cab-
dal i les últimes informacions 
que havien sortit publicades a 
El Mundo abans de l’inici de 
la campanya van posar més 
llenya al foc. Però ningú no 
és culpable fins que no es de-
mostri el contrari, encara que 
el millor de tot plegat és que 
tot això ha posat al descobert 
moltes coses que es feien 
d’amagatotis i que ara la ciu-
tadania ja coneix. 

G. M.
Descartes una imputació de 
Ros?

T. P.
No. Si hi ha una investigació 
és que hi pot haver una impu-
tació.

G. M.
Quan us menystenen per-
què ha estat una persona 
dels mateixos socialistes i 
no vosaltres, l’oposició, qui 
ha tret a la llum aquesta 

informació, què 
n’opines?

T. P.
En discrepo totalment. Per 
exemple, la situació de l’EMU 
me n’he fet un fart de denun-
ciar-la en els últims quatre 
anys: la mala gestió, el tema 
del SWAP... Ara, quan es faci 
una auditoria i surti a la llum 
tota l’enginyeria financera 
de l’EMU, més d’un s’endurà 
una sorpresa. Jo vaig ser molt 
contundent amb aquest as-
sumpte, l’altra cosa és el res-
sò mediàtic que va tenir. I, evi-
dentment, no és el mateix que 
les denúncies provinguin de 
l’oposició que ho facin d’algú 
de l’equip del Ros, perquè les 
dietes, els complements sala-
rials o les despeses supèrflues 
de l’alcalde Ros són qüestions 
que nosaltres ja havíem de-

nunciat. A més, el tarannà del 
Joan Ramon era de deixar de 
banda la controvèrsia políti-
ca més gran i trobar consens 
en temes concrets. Per tant, 
tampoc no era el mateix que 
aquestes acusacions les fes el 
número 1 que el número 6.

G. M.
Parlant de l’exnúmero 1, 
estàs traint la seva obra de-
manant una consulta popu-
lar sobre el nou parc de les 
Basses?

T. P.
No. Precisament, un projecte 
d’aquesta envergadura, que 
abans de les eleccions comp-
tava amb el suport de 22 regi-
dors mínim, ara disposaria de 
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No tots els 
problemes 

s’arreglen fent 
obres

tan sols 14 vots a favor. Per tal 
que funcioni, la gent s’ho ha 
de creure, ja que això com-
portaria dècades d’un part 
temàtic a les Basses, per la 
qual cosa hem de saber si la 
ciutadania vol un parc temàtic 
o no. I els ciutadans han de 
saber que si es tira endavant 
el parc temàtic es necessiten 
40 milions d’euros d’inver-
sió. És un sí o un no al pack 
sencer i si, com deia Ros, la 
consulta popular ha d’espan-
tar els inversors, doncs que 
marxin, perquè si el projecte 
és solvent i hi ha un estudi de 
mercat ben fet, hi haurà inver-
sors que hi estaran atrets, i la 
major solvència del projecte 
és que la ciutat hi estigui cla-
rament a favor.

G. M.
La ciutadania s’ho ha de 
creure, hi estic d’acord. Però 
una pregunta: tu t’ho creus?

T. P.
Quan vegi els inversors, sí. 
Pot ser un bon projecte, com 
tants d’altres, però finalment 
haurà de ser un inversor pri-
vat qui posi els diners sobre 
la taula, si és que n’hi ha dis-
posats a posar diners. Afortu-
nadament, avui en dia ja no 
tenim caixes, no podem en-
deutar-nos engegar projectes 
d’aquestes característiques, 
com inversions anteriors sen-
se plans de negoci al darrere 
que es pensava que serien 
una cosa i al final no han estat 
res, com el Magical. 

G. M.
Durant la campanya asse-
guraves que baixaries els 
impostos, però tenint en 
compte el deute de l’Ajunta-
ment creus que és possible?

T. P.
Sí, si es fan bé les coses. Per 
això vull ser alcalde de Llei-
da. Si comencem a abordar la 
situació financera de l’EMU, 
que afronta un SWAP de 31 
milions d’euros, a gestionar 
bé els grans serveis de la ciu-
tat, a reconèixer que hi ha co-
ses que no s’han fet bé, com 
la gestió de la Llotja, del trans-
port públic o de la concessió 
d’aigües, estarem començant 
a fer les coses bé. I cal prio-
ritzar, tenir molt clar què és 
el que podem abordar ara i 
deixar-nos estar de quimeres. 
Quan un veu que encara es-
tem immersos en el projecte 
dels Barrufets i ja ens volem 
enrolar a fer uns jocs d’hivern, 
penso que visc en una realitat 
molt diferent a la de l’alcalde 
de Lleida. A més, hem de fer 
una revisió cadastral, que es 
pot fer ja mateix i suposaria 
un estalvi en plusvàlues i en 
molts impostos que depenen 
dels valors cadastrals. I en 
base a l’estalvi que puguem 
generar, anar reduint la des-
pesa de la ciutat.

G. M.
La rambla de Ferran esdevé 
la pitjor carta de presenta-
ció possible de Lleida per 
aquelles persones que sur-
ten de l’estació de tren. Po-
dem millorar aquesta carta?

T. P.
No només la rambla, també 
Cardenal Remolins i, en gene-
ral, tot l’entorn de l’estació, 
per no parlar d’on ha d’anar 
la futura estació d’autobusos. 
La nostra carta de presenta-
ció és lamentable, però té so-
lució. Ara bé, reactivar tota la 
zona de l’entorn de l’estació 
no passa solament per fer-hi 
obres. No per canviar voreres 
la gent hi anirà més. És el que 
ha passat a Ricard Vinyes, que 
es va peatonalitzar, allò havia 
de ser la bomba, però al cap 
del temps, vist amb perspec-
tiva, la majoria dels comer-
ciants reconeixen que va ser 
una mala decisió que el co-
merç ha notat negativament, 
fins al punt que molts voldri-
en que hi tornés a passar trà-
fic rodat. Repeteixo: no tot 
s’arregla fent obres. El Centre 
Històric ho evidencia: de què 
serveix posar granit al terra si 

els veïns del barri viuen en la 
misèria?

G. M.
Queda clar què no hi faries. 
Què hi faries, doncs?

T. P.
S’hi hauria de desenvolupar 
la zona comercial de Viàlia, 
un projecte del qual ja es va 
parlar en campanya electoral i 
que suposadament ha d’anar 
a l’avinguda de Barcelona, 
allunyada del centre neuràl-
gic de Lleida. Desenvolupar 
aquest projecte a la rambla 
de Ferran ens permetria do-
tar d’activitat aquella zona 
i amb les plusvàlues que es 
poguessin arribar a generar 
podríem abordar la reforma 
de l’estació d’autobusos, un 
dels grans comptes pendents 
de la ciutat. També caldria im-
pulsar l’obertura de locals de 
restauració, ja que a 
l’Eix Comercial 
no n’hi ha, i 
solucionar 
els pro-
blemes 
d e 
t r à n -
s i t , 
supri-
m i n t 
un car-
ril per 
banda i 
fent-ne un 
d’interior, per 
exemple, a l’estil 
d’un bulevard.

G. M.
Quin paper t’agradaria ju-
gar en el procés sobiranista 
català?

T. P.
M’agradaria formar part de la 
corporació que visqués el pas 
de ser capital de província 
espanyola a esdevenir l’altra 
capital d’un país lliure i in-
dependent. Estem vivim mo-
ments històrics, una segona 
transició, i jo, que m’agrada 
molt la història, ara estic molt 
content de poder-la viure en 
primera persona. 

G. M.
La ruptura de CiU també és 
històrica...

T. P.
Sí, però jo ja la veia a venir, 
per això fa sis mesos em vaig 
reunir amb el grup munici-
pal per dir-los que, passés el 
que passés, havíem d’actuar 
amb unitat, amb respecte i 
compromís cap al nostre pro-
grama electoral, Per aquest 

motiu, puc assegurar al 100% 
que no hi haurà un vuitè grup 
municipal a l’Ajuntament de 
Lleida. 

G. M.
I com t’agradaria veure’t 
d’aquí a quatre anys?

T. P.
Servint Lleida, si pot ser, com 
a alcalde. Perquè el grup mu-
nicipal de CiU, a diferència 
del PSC, té majoria absoluta 
en il·lusió. I a mi no em cal una 
llei que em digui que com a 
màxim vuit anys d’alcalde. 

G. M.
Per acabar, explica’m algu-
nes de les novetats que molt 
possiblement contindrà el 
nou cartipàs de la ciutat.

T. P.
Primer, cal recordar que no 

negociem amb l’equip de 
govern, negociem 

entre nosaltres, 
i s’aprovarà 

tot allò que 
sumi més 
gent a fa-
vor que 
no pas en 
c o n t r a . 
Dit això, 

el nou car-
tipàs com-

portarà una 
sèrie de canvis 

bastant impor-
tants, sobretot en 

matèria de transparència, 
ja que s’ha acordat la creació 
d’una comissió de transparèn-
cia per a la publicació de fac-
tures, dietes, nòmines de re-
gidors i de càrrecs eventuals i 
electes... Coses, en definitiva, 
que fins ara no hi eren. També 
es contemplen pressupostos 
participatius: el ciutadà podrà 
decidir quines han de ser les 
mesures prioritàries que s’han 
de fer als seus barris, s’ha aca-
bat que l’alcalde decideixi de 
manera totalment persona-
lista què s’ha de fer a cada 
barri. Això comportarà una 
gran descentralització dels 
recursos públics, ja que cada 
barri tindrà el seu propi pres-
supost. Crec que també serà 
molt important la participació 
de la ciutadania als òrgans 
de funcionament de l’Ajunta-
ment, i és que a partir d’ ara 
un veí de Lleida, per exemple, 
podrà demanar d’intervenir al 
Ple municipal i es podrà adre-
çar al conjunt de la corpora-
ció un cop acabin les nostres 
intervencions.
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Avui per tu, demà per mi. Mai 
se sap quan un pot necessitar 
ajuda i si aquesta ha de prove-
nir de la persona que menys 
t’esperes. Segurament, algu-
nes de les 40.000 persones 
de Lleida que van haver de 
sol·licitar ajuda al Banc dels 
Aliments de Lleida el 2014 no 
s’hagués imaginat mai que es 
trobaria en aquesta situació. 
Per això, és tan important la 
solidaritat. Si no fos per les 
milers de persones que aju-
den en els recaptes organit-
zats per l’entitat, la situació 
de pobresa que existeix seria 
molt més superior, perquè 

tot i els 311.242 kilograms de 
menjar aconseguits amb el 
Gran Recapte d’Aliments del 
2014 i els 163.213 kilograms 
d’aliments recollits al Recap-
te de Primavera del passat 
mes d’abril, “només cobrim 
necessitats”. Des de fa qua-
tre anys, el nombre de per-
sones adherides al Banc dels 
Aliments no ha augmentat, 
“però sí la seva necessitat”, 
explica el director tècnic del 
Banc dels Aliments de Lleida, 
Oriol Berengué. Actualment, 
l’entitat col·labora amb 91 
entitats lleidatanes, gràcies a 
les quals es beneficia un total 
de 25.027 persones. D’aques-
tes 90, 24 són centres, 9  són 
residències, 3 són menjadors 
socials, 54 són punts de dis-
tribució d’aliments i 1 és un 
convent. 

La Diputació de Lleida hi ha 
destinat 7.500 litres d’oli
La llet i l’oli continuen sent 
els aliments més demandats, 
per aquest motiu la Diputació 
de Lleida va donar el passat 4 
de desembre 4.000 litres d’oli 
de la denominació d’origen 
Garrigues DOG, que es van 
sumar als 2.000 que van do-
nar fa uns mesos en el marc 
del Gran Recapte d’Aliments. 
El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, va fer 
entrega en nom de la Dipu-
tació de Lleida i com a inici-
ativa solidaria de les 5.000 
ampolles que es van repartir 
entre les més de 90 entitats 
socials receptores del Banc 
dels Aliments de Lleida. En 
total, l’entitat provincial va  
comprar 10.800 litres de llet 
i 7.500 litres d’oli durant el 

2014. 
A banda de la llet i l’oli, els lle-
gums cuits per evitar despe-
sa energètica, les conserves 
de carn i de peix i l’alimen-
tació infantil són els recursos 
més utilitzats, ja que d’entre 
les més de 30.000 persones 
que ajuden trimestralment 
es compatibilitzen 2.300 na-
dons. Gràcies a la campanya 
“Cap nen sense bigoti”, im-
pulsada per l’Obra Social de 
la Caixa, el Banc d’Aliments 
va rebre 12.000 litres de llet 
provinents de l’empresa Llet 
El Castillo, situada a Molle-
russa. 
Una altra de les donacions 
recents és la dels Castellers 
de Lleida, que van aconseguir 
reunir 150 quilos de men-
jar. També en destaquen els 
95.000 quilograms que va do-

nar la cadena Plusfresc al llarg 
del 2014.
La donació d’aliments que fan 
les empreses de distribució i 
producció alimentària són un 
dels punts bàsics amb què  
aconsegueixen sumar un gran 
volum de menjar. De les 1.816 
tones d’aliments recollides el 
2014, però, el 30% prové del 
Pla d’Ajuda de la Unió Euro-
pea, el 28% dels recaptes i el 
26% del programa de retirada 
de fruita i hortalisses del mer-
cat. Berengué confessa que 
ara estan “tranquils”, perquè 

El teu petit 
gra de sorra, 

també
suma
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La solidaritat que traspassa 
fronteres té nom i forma i són 

tots aquells voluntaris que 
sense rebre res a canvi ajuden 

els més necessitats 

Amb el Gran 
Recapte 

d’Aliments 
van reunir  
311.242 kg

durant el mes de juliol rebran 
l’ajuda de la Unió Europea, 
incentius que no van poder 
rebre durant el març a causa 
d’un canvi burocràtic en el pla 
d’ajuda alimentària de la UE 
que va provocar que les tres 
entregues anuals habituals 
quedessin aquest any en 
només dues, suprimint-se 
la que havia d’arribar al 
març. Donada la falta de re-
cursos, el Banc d’Aliments 

de Lleida va haver d’avan-
çar dos mesos el Recapte de 
Primavera. Un cop més es va 

tornar a certificar que la so-
cietat de Lleida i comarques 
responen molt positivament 
davant de les necessitats dels 
més desfavorits, ja que es 
van recollir 84.274 kg a Llei-
da ciutat i 78.939 kg a les co-
marques lleidatanes, superant 
llargament els 110.000 kg 
recaptats en la passada cam-
panya. A banda de les dues 
campanyes mencionades, el 
Banc dels Aliments de Lleida 
també organitza l’operació 
Quilo de Carrefour. Es tracta 
d’una campanya específica 

que vol sensi-
bilitzar l’opi-
nió pública 
animant-la a 
compartir un 
q u i l o g r a m 
de la seva 
compara amb 
persones més 
necessitades. La 
campanya, que es 
va dur a terme l’abril i el 
novembre, va reunir el 2014, 
17.500 quilograms de menjar. 
La tercera font de recaptació 
d’aliments és la retirada de 

fruita i hortalisses del mercat 
gràcies a les ajudes de la Unió 
Europea a les organitzacions 
de productors. El Banc dels 
Aliments participa en projec-
tes de transformació de la 
fruita de retirada de mercat 
en sucs amb la Federació Ca-
talana de Bancs dels Aliments 
i la Federación Española de 
Bancos de Alimentos. 

Captació d’excedents als su-
permercats
La complexitat de la cadena 
agroalimentària produeix so-
vint desfasaments entre els 
diferents esglaons i la funció 
del Banc és estar atents i pre-
parats per captar aquestes 
possibles incidències entre 
l’oferta i la demanda i absor-
bir els productes desestimats 
per raons comercials, evitar 
que es destrueixin i procu-
rar aprofitar-los. Per aquest 
motiu, el Banc dels Aliments 
recupera aquells aliments 
que han estat apartats de les 
estanteries dels supermer-
cats per un mal etiquetatge, 

un deteriorament de 
l’embolcall, una 

previsió er-
rònia de la 

demanda o 
una cadu-
citat curta 
p e r q u è 
es pugui 
donar sor-

tida al pro-
ducte. Con-

cretament, el 
2014 es van re-

cuperar 180.549,70 
quilograms dels supermer-
cats. El Banc també recull 
directament i diàriament les 
minves i el producte fresc que 

Al juliol 
rebran l’ajuda 

de la Unió 
Europea 

corresponent

Imatges del 
Gran Recapte 

d’Aliments cele-
brat a Lleida el 28 
i 29 de novembre 

de 2014.
Fotos: A. Valdés
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es retira de les prestatgeries. 

La força del voluntariat
Tot aquest treball, però, no 
seria possible sense l’ajuda 
de les prop de 30 persones 
que col·laboren habitualment 
en les tasques de l’entitat. 
Quan major nombre de vo-
luntaris rep el Banc és durant 
les campanyes de recaptació, 
on es poden adherir fins a 400 
persones. En el passat Gran 
Recapte d’Aliments, alum-
nes d’escoles i instituts com 
de l’Episcopal, del Maristes, 
del Claver, del Lestonnac, del 
Santa Anna, del Josep 
Lladonosa,  del 
Canigó, usuaris 
dels Salesians 
Sant Jor-
di, penats 
del Centre 
Penitenci-
ari Obert 
de Lleida, 
usuaris de 
l’Associació 
Reintegra, vo-
luntaris dels Mos-
sos d’Esquadra, vo-
luntaris de la Parròquia Sant 
Pau i molts ciutadans que pel 
seu propi compte s’hi van 
apuntar, van col·laborar en 
les tasques de classificació i 
distribució d’aliments que es 
duien a terme al magatzem 
central del Banc dels Aliments 
de Lleida. 
“Me’n vaig a dormir feliç”; 
amb aquesta sensació tanca-
va portes José España des-
prés de passar més de deu 
hores ajudant els que més ho 
necessiten amb el Gran Re-
capte d’Aliments del novem-
bre. No tenia cap placa que 
l’identifiqués, però després 
de portar dotze anys parti-
cipant-hi (d’ençà que es va 

A l’esquerra, el president de la Diputa-
ció de Lleida, Joan Reñé, fent entrega 
dels 7.500 litres d’oli al president del 
Banc dels Aliments de Lleida, Joan Sau-
ra.  Foto: Diputació de Lleida

Fins a 91 
entitats 

lleidatanes 
es beneficien 
dels aliments

fundar el Banc 
dels Aliments 

a Lleida), 
tothom sap 
qui és, i 
no perquè 
sigui un 
home que 

a les deu del 
matí ja porta 

vuit cafès, sinó 
pel gran cor que 

té. El José no estava 

sol, com tampoc ho estan 
les 29.900 persones que una 
vegada el trimestre passen 
pel Banc a demanar menjar.  
Tenen l’Albert, l’Oriol, l’Au-
rora, el Blas, l’Àlex, el Josep, 
el Joan, la Pepita i 1.700 vo-
luntaris més de la demarcació 
de Lleida que van voler pre-
sentar-se com a voluntaris i 
col·laborar un any més amb 
una bona causa. Perquè no 
es tracta d’una altra cosa que 

lluitar contra la pobresa i con-
tra el malbaratament dels re-
cursos alimentaris, distribuint 
aliments a les entitats, asso-
ciacions i institucions perquè 
aquestes entreguin el neces-
sari a les famílies i a les per-
sones més necessitades. La 
majoria d’aquests eren perso-
nes prejubilades que, a banda 
de contribuir i ajudar a altres 
persones necessitades, es fi-
caven en la seva pell, pensant 
“que si algun dia em passa a 
mi o a algun familiar, m’agra-
daria que algú els ajudés com 
estic fent jo”, pensaven l’Au-
rora Tejada o el José España.
També formen un gran equip 
de treball els voluntaris que 
recuperen els excedents ali-
mentaris de la indústria i la 
distribució alimentària per 
destinar-lo a entitats socials. 

La lluita contra la pobresa i el 
malbaratament comença amb 
la sensibilització dels més jo-
ves. Per això, el Banc dels Ali-
ments fa presentacions i acti-
vitats a les escoles i instituts 
per informar els joves lleida-
tans sobre la situació de po-
bresa que es pateix cada cop 
més a casa nostra com també 
la gran quantitat d’aliments, 
que, des de la producció fins 
al consum final, es malbaraten 
d’una manera o altra. 
Un cop més, els lleidatans es 
fan ressò de la crida d’auxili 
que emet sovint el Banc dels 
Aliments de Lleida, aportant 
el seu petit gra de sorra per 
intentar que en un futur no 
gaire pròxim els temps hagin 
canviat.  
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Un postureta 
enamorat de 
la seva terra i 
administrador 
dels comptes 
de Postureig 
de Lleida, la 
solidaritat s’ha 
convertit en el 
seu punt fort

L’humor 
més solidari 

de Lleida
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Barret de palla de l’Aplec. 
Mascara d’Spiderman. Pos-
tuparties. Postubirra. Postu-
llibre. PartitPosturil. I un ad-
mirable etcètera. Postureig 
de Lleida són un conjunt de 
comptes en xarxes socials que 
riuen del postureig, de tot allò 
que la gent fa per aparentar, 
per generar enveja, “per tot 
allò que es fa més per imatge 
o per les aparences que per 
una veritable motivació”. El 
focus d’atenció és la província 
de Lleida, on es duen a ter-
me diverses accions solidàries 
i aquelles que pretenen pro-
moure la parla, els costums i 
el territori de Ponent. El se-
nyor Postu n’és el creador i 
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Recull d’imatges de les accions solidàries 
del Sr. Postu.

Foto: Sr.Postu

el principal administrador. Un 
personatge purament lleidatà 
enamorat de la seva terra i 
amagat en l’anonimat amb un 
barret de l’Aplec del Caragol 
i una màscara d’Spiderman. 
Pocs coneixen la seva iden-
titat. “El barret de l’Aplec és 
la peça per antonomàsia de 
Lleida”, confessa. I l’Spider-
man el seu personatge de 
còmic de referència, “una 
persona normal, 
que s’enfada 
amb la pare-
lla, que té 
problemes 
a casa, que 
és proper” 
i amb qui 
manté una 
certa sem-
blança. Amb 
barret o sense, 
el senyor Postu 
va iniciar, fa dos anys, 
amb una pàgina de Face-
book anomenada Postureig 
Lleida. L’humor i les ganes de 
riure el van impulsar a crear 
aquesta pàgina, amb la ins-
piració de PostureoEspañol 
i aquell dedicat a Catalunya, 
però ell va decidir enfocar-ho 
a Lleida, i reconeix que va ser 
una de “les claus de l’èxit”. 
Segons ell, el fet de parlar de 
coses de Lleida que la gent ja 
coneixia el feien més proper i 
els seguidors de mica en mica 
van anar augmentant. Però 

ell volia fer alguna cosa més: 
“Vaig veure que se’n podia 
treure un profit solidari”. I és 
aquí quan Postureig Lleida va 
trobar la justa connexió entre 
humor i solidaritat. 
I Love Popes va ser el primer 
disseny que el Sr. Postu va fer. 
A la gent li va agradar molt, 
i més per la paraula popes, 
manera d’anomenar als pits, 

“i aquí a Lleida és molt 
nostre i ho tenim 

molt marcat”, 
confessa. Es 

va relacio-
nar amb el 
càncer de 
mama, va 
connectar 
amb l’asso-
ciació ADI-

MA i van 
pactar que tots 

els beneficis de la 
venda de xapes seria 

destinada a aquesta associa-
ció.  Més tard van anar sorgint 
noves xapes, totes relaciona-
des amb alguna associació 
com Down Lleida, el Banc 
d’Aliments...  Aquest fet, su-
mat a la relació constant amb 
temes de Lleida, ha fet que 
el públic sigui més proper a 
aquesta iniciativa. Un públic 
amb un target jove, “és im-
portant que aquest públic 
conegui aquests problemes,” 
i Postureig Lleida les apropa 
d’una manera molt fàcil i sen-

zilla, fent graciós allò que és 
seriós i  col·laborant. 

Amb qui col·labora?
L’Associació de Dones Inter-
vingudes de Mama, l’Institut 
de Recerca Biomèdica, la ini-
ciativa Arrels de Sant Ignasi 
de Loiola, Amics dels Animals 
del Segrià, la protectora Ly-
dia Argilès, ProGat, l’Aplec 
del Caragol... Postureig de 
Lleida col·labora amb més de 
cinquanta establiments i as-
sociacions de tota la provín-
cia, venent xapes, realitzant 
concursos, subhastes o altres 
accions. Gràcies a aquests i a 
moltíssims #PostuFans anò-
nims que han col·laborat de 
manera desinteressada han 
aconseguit recaptar més de 
35.000 euros per a les dife-
rents associacions. A més, el 
Sr. Postu comparteix i par-
ticipa en iniciatives d’altres 
organismes i en accions be-
nèfiques independents de les 
seves, com el Banc de Sang 
o la recollida de joguines per 
a nens i també iniciatives de 
joves amb talent de Lleida 
que necessiten una mica de 
promoció. L’únic que ha de 
tenir una iniciativa és relació 
amb Lleida, solidaritat, inte-
rès, diversió i, evidentment, 
postureig. 

#Postuparty
Una nova forma de recaptar 
diners amb fins solidaris són 
les #PostuParty. Locals de nit 
i discoteques reclamen al Sr. 
Postu perquè sigui el dinamit-
zador de la nit, amb un previ 
acord on pacten que tots els 
diners recaptats siguin per les 
associacions i entitats amb 
les quals col·labora. A Làrida 
va ser la seva primera festa, 
una festa on van acudir més 
de 1.500 persones i on “es 
van recaptar molts diners”, 
comenta. Una nova manera 
de portar els temes solidaris 
a un públic més jove i, potser, 
menys involucrat en aquestes 
causes.

Més de 
35.000

seguidors a 
les xarxes

socials
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Disseny de la xapa 
contra el càncer de 
Mama.
Foto: Sr. Postu

Sóc de l’Oest
Sóc de l’Oest és un nom com-
partit, nom que rep la seva 
pròpia cervesa i també el llibre 
que va escriure. Llibre que va 
ser el més venut a Lleida du-
rant el Sant Jordi de 2015 i 
que va aportar una gran quan-
titat de diners a fins benèfics 
i solidaris. Un llibre que es 
va publicar el març de 2015 
i que va vendre, només en la 
primera edició, més de 3.000 
exemplars en una setmana. El 
volum recull totes les publi-
cacions més divertides de la 
pàgina, a més d’explicar qui 
és el Sr. Postu i el perquè de 
tot plegat. Però aquest nom 
també s’atribueix a la seva 
cervesa. Cervesa postural i 
solidària creada i presentada 
per Eficrea Click&Brew i que 
es va donar a conèixer en la II 
Mostra de Cervesa Artesana 
de Lleida de la mà del seu cre-

ador. La seva cervesa pròpia, 
amb gust, logotip i disseny 
personal, “més bona del que 
m’esperava” confessa.
Però això no aca-
ba aquí. Dins de 
les múltiples 
accions que 
el Sr. Postu 
ha fet i fa 
actualment 
hi trobem el 
vídeo “Llei-
datanament”, 
que pretén  
promocionar les 
terres de Lleida i el 
turisme de Ponent, i fer 
una crítica als vídeos que ve-
iem normalment on apareixen 
sempre aquelles imatges de 
platges idíl·liques i música em-
briagadora que ens fan pensar 
que aquell és el millor indret 
de l’univers. Amb “Lleidata-
nament” són més de 5.500 
les reproduccions que ha re-
but. Així doncs, ens trobem 
amb un personatge que va 
aparèixer a través de les xar-
xes socials però que de mica 
en mica, en només dos anys, 
s’ha consolidat a les terres de 
Lleida. Per als més joves és un 
referent i un heroi; per als més 
grans, una persona amb un 
gran impuls solidari que està 
fent un gran treball. Però el 
Sr. Postu té la seva vida a part, 
com aquell heroi, al que potser 
representa, l’Spiderman. Man-
té que continuarà amb el seu 
anonimat: “Quan tens molts 
seguidors has de tenir molt 
de compte amb el que dius, 
ja no és només per dir barba-
ritats”. Un personatge anònim 
que ha sabut captar l’atenció 
del públic i convertir-se en un 
referent de la ciutat i, si més 
no, en un personatge atípic 
que lluita per aconseguir que 
la població se sensibilitzi amb 
aquells problemes que molts 
desconeixem. La gent veu una 

persona disfressada amb una 
màscara i un barret i ja no és 
res estrany, sinó un motiu més 

per somriure i pa-
rar-se a fer una 

foto. Perquè 
compta amb 
22.000 se-
guidors a 
Facebook, 
6.000 a 
Twitter i 
entre 8.000 

i 9.000 a Ins-
tagram. Una 

barbaritat que 
han fet que Postu-

reig de Lleida hagi re-
but premis consolidats com el 
IV Concurs de Podolins i Ver-
sos Satírics Memorial de Jordi 
Plens de la Federació de Co-
lles de l’Aplec del Caragol pel 
poema ‘Versets d’un lleidatà 
animorat’ i el guardó Amic 
dels Camins de l’Or Líquid del 
Segrià Sec 2014 del Consell 
Comarcal del Segrià. També 
ha participat en diverses con-
ferències, com la inaugural del 
Dia de l’Emprenedor Català 
2014 de la Jove Cambra Inter-
nacional sobre emprenedoria 
solidària o el XVII Fòrum d’Es-
tudis sobre la Joventut, amb 
el tema “Joves i Talent”. Ta-
lent que destacaríem pel seu 
volum d’accions solidàries que 
en només dos anys s’han con-
solidat en la ciutat de Lleida 
i que han fet que el Sr. Postu 
sigui un membre conegut per 
tothom. Enamorat de la seva 
terra amb la (qüestionable) 
intenció de presentar-se en 
un futur pròxim a alcalde de 
la Paeria amb el seu partit, el 
#PartitPosturil. Alcalde o no, 
ha marcat un abans i un des-
prés en les accions solidàries. 
Ell no hi guanya res, però Llei-
da en rep molt.

‘Sóc de l’Oest’ 
va ser el llibre 
més venut de 
Sant Jordi a 

Lleida
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7x7
d’interès

Assessors 
que planten 
cara 
a la crisi

Assessors Fiscals
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Les assessories, com Fauria Assessors 
Fiscals, han esdevingut claus en
l’èxit i les bones decisions de les noves 
empreses i d’altres ja consolidades a 
l’hora d’afrontar els moments difícils 
provocats per la situació econòmica

 ÒSCAR
BUETAS

 LLEIDA
www.7accents.cat

Les empreses s’han vist molt 
afectades per la crisi. És una 
realitat que aquests anys han 
estat molt difícils per tothom 
i en el món empresarial mol-
tes empreses s’han hagut de 
reinventar, a més de dur a 
terme les corresponents re-
estructuracions, tant de per-
sonal com de despeses, ha-
vent-se d’adequar a les noves 
xifres de negoci que en molts 

casos s’han arribat a reduir a 
la meitat, tenint en compte el 
que acostumaven a facturar 
abans de l’actual i complicada 
situació econòmica.
Però això no ha estat fàcil per 
a totes les empreses, com as-
senyala la directora de Fauria 
Assesssors Fiscals, Maria Fau-
ria. “Les grans empreses te-
nen una major facilitat per re-
estructurar-se, mentre que a 
les petites els costa més ajus-
tar-se i depenen totalment 
del consum de les persones 
i dels serveis”, argumen-
ta, veient en les assessories 
uns bons companys de viat-
ge. Així doncs, la necessitat 

d’adaptar-se a un nou model 
de negoci o la seva estructura 
a la nova situació que ha ge-
nerat la baixada de vendes i 
la crisi en general ha obligat 
les empreses a cercar alterna-
tives per incrementar 
les vendes, buscar 
altres mercats 
o optimitzar 
el personal 
que tenien.
A més, cal 
tenir pre-
sent que 
actualment 
moltes em-
preses tre-
ballen amb una 

estructura molt limitada pel 
que fa a recursos humans, “i 
aquesta s’ha d’optimitzar, la 
qual cosa implica que tothom 
tingui més funcions de les 
que habitualment tenia”, afe-

geix Fauria.

Una cura d’hu-
militat
És evident 
que fa uns 
anys existi-
en empre-
ses sobre 
d imens io -

nades amb 
l’objectiu de 

voler anar més 

enllà del que realment te-
nien planificat. Això ha pro-
vocat que siguin nombroses 
les veus que apunten que 
la crisi ha suposat una bona 
cura d’humilitat per a moltes 
empreses, encara que “tam-
bé és cert que s’ha pagat un 
preu molt car”, comenta Ma-
ria Fauria. De fet, exposa que 
hi ha hagut empreses que han 
mort d’èxit, perquè van fer 
un esforç d’inversió comp-
tant amb uns ingressos que 
posteriorment no es van arri-
bar a produir, “havent volgut 
créixer molt estructuralment i, 
posteriorment, no podent as-
sumir els compromisos”.

Les empreses 
s’han vist 

obligades a 
adaptar-se als 

nous temps
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Imatge correspo-
nent al despatx de 
Fauria Assessors 
Fiscals, on Maria 
Fauria n’és la di-
rectora.
Fotos: D. Martínez

És per això que les assesso-
ries, com Fauria Assessors 
Fiscals, han esdevingut en 
una de les claus de l’èxit per 
a moltes empreses. “Amb la 
crisi hem jugat un paper im-
portant, ja que s’ha produït 
una necessitat d’acompanya-
ment en la regulació de la si-
tuació, en els ajustos i en les 
decisions a prendre”, apunta.
Dur a terme una presa de 
decisions no és fàcil, raó per 
la qual hi ha empresaris que 
s’estimen més ser acompa-
nyats en aquest camí, “ja que 
si tens l’opinió favora-
ble d’un professi-
onal extern o 
el suport en 
una presa 
de decisi-
ons sem-
pre és im-
portant”, 
p u n t u a -
litza. Per 
aquest fet, 
les assesso-
ries han estat 
claus en el món 
empresarial per tractar te-
mes delicats com els acomi-
adaments i els expedients de 
regulació d’ocupació, com 
bé sap la directora de 
Fauria Assessors 
Fiscals, despatx 
especialitzat 
en l’asses-
sorament 
fiscal, mal-
grat que 
o f e r e i x 
tot tipus 
de serveis 
integrals a 
p a r t i c u l a r s 
i empreses. A 
més, hi té cabuda 
l’assessorament laboral, 
el mercantil, el jurídic i servei 
d’auditories, així com donar 
assessorament a fundacions, 
cooperatives i tot tipus de so-
cietats.
Cal tenir present que aquest 

despatx va ser fundat fa 27 
anys per Antonio J. Fauria i 
amb alguns membres, alguns 
dels quals encara continuen, 
van fer créixer el despatx fins 
a l’actualitat, destacant per la 
seva proximitat amb el client, 
una dada que dóna validesa a 
les paraules de Maria Fauria.

Els nous emprenedors
En èpoques de crisi moltes 
persones es llancen a l’aven-
tura de ser empresaris, assu-
mint el paper d’emprenedo-
res. Tot i que la crisi perdura 

en el temps, la seva ves-
sant més psicològi-

ca, on està inclo-
sa la por i el 

pànic, està ar-
ribant al seu 
final, com 
d e m o s t r a 
l ’ augment 
de nous em-

presaris que 
volen portar a 

terme les seves 
idees, ja que el 

mercat laboral els ha 
tancat nombroses portes.
En definitiva, ara es comença 
a pensar en el creixement i en 
obrir mercat, sent aquesta la 

dinàmica que està obligada 
a portar una empre-

sa. És aquí on els 
joves són vitals 

per la recu-
peració. “Hi 
ha més em-
prenedors, 
perquè el 
difícil accés 

al món labo-
ral fa que una 

solució sigui 
emprendre tu la 

teva pròpia aventura 
empresarial. En aquests casos 
és quan venen al despatx jo-
ves que ens expliquen les se-
ves idees i els seus projectes, 
i nosaltres els ajudem a que 
prenguin les decisions més 
adequades i valorin si és via-

La crisi ha 
fomentat 

l’augment de 
nous i joves 

emprenedors

No existeix 
la fórmula de 
l’èxit, però sí 
unes pautes a 

seguir

ble”, apunta Maria Fauria, qui 
reconeix que no hi ha un ma-
nual per arribar a l’èxit, però 
sí uns criteris bàsics que s’han 
de conèixer i valorar: “Tot i 
que ningú sap com li aniran 
les coses en un futur, s’ha de 
fer el corresponent estudi de 
mercat, s’han de controlar les 
despeses fixes i mirar els re-
cursos humans i financers per 
posar en marxa el projecte, 
tot i que posteriorment hi ha 
qüestions que no són valora-
bles al començament”.
Així, es pot dir que encara 
existeix el perfil d’aquella 
gent consolidada que tre-
ballava per compte aliena i 
munta el seu propi negocia, 
però estan guanyant força els 
joves emprenedors. Tot i això, 
es troben amb una dificultat 
financera: “L’emprenedor de 
sempre, que té una solvència 
financera, disposa d’una base 
més sòlida per arrencar qual-
sevol projecte. El que costa 
és arrencar-ho sense tenir 
uns mínims. El finançament 
és la primera dificultat que es 
troben els joves, tot i que el 
principal problema és no te-
nir clients, però depenent del 
model de negoci es requereix 
una habilitat financera que 
obliga a buscar recursos”. El 
que està clar és que molts 
emprenedors no s’han que-
dat de braços plegats davant 
de les portes que se’ls han 
tancat i continuen lluitant per 
tirar endavant, batallant per 
fer realitat els seus somnis.

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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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

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

Assessors Fiscals
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El jove pilot de trial 
de Vilanova del Segrià 
ha patit de primera 
mà la crisi econòmica, 
ja que la marca Gas 
Gas, amb la qual tenia 
contracte, ha entrat 
en concurs de 
creditors, la qual cosa 
l’ha obligat a ell i a la 
seva família a lluitar 
pel seu futur

 ÒSCAR
BUETAS

 VILANOVA DEL SEGRIÀ
www.7accents.cat

Èxits en l’àmbit nacional i in-
ternacional. El reconeixement 
i el respecte de tot el paddock 
de trial amb només 16 anys. 
Una gran projecció tant en el 
Campionat d’Espanya i en el 
català com a nivell mundial. 
És capaç de plantar cara als 
que avui en dia en cara són un 
referent per ell, com Toni Bou 
o Adam Raga, entre d’altres. 
L’Arnau Farré ho té tot per 
triomfar en el món del trial, 
però l’entrada en concurs de 
creditors de Gas Gas, marca 
per la qual havia fitxat, ha su-
posat un gran i dur con-
tratemps.
Però comen-
cem pel prin-
cipi. L’Arnau 
Farré és 
un jove de 
16 anys al 
qual els 
seus pares 
li van rega-
lar una moto 
de trial pel seu 

aniversari amb només 6 anys. 
Curiosament, a la família el 
futbol era el referent i encara 
que eren aficionats al motoci-
clisme no n’eren practicants. 
“Sempre m’havia agradat el 
trial, perquè ho veia com un 
esport molt complet i indi-
vidual”, admet el seu pare, 
Joan Farré. Per tant, va ser 
el moment d’aprendre en els 
cursos de formació i de mica 
en mica va demostrar tot el 
seu potencial.
Això va fer que Gas Gas es 
fixés en ell el 2014, després 
de guanyar el Campionat 
d’Espanya junior. La marca 
gironina va presentar un pro-
jecte esportiu a tres anys que 
el permetia créixer com es-
portista, tot i que l’obligava 
a triar entre aquesta oportu-

nitat o continuar estu-
diant, “perquè era 

difícil combinar 
les dues co-

ses”, indica 
el seu pare. 
Tot i així, 
va acabar 
l’ESO des-
prés d’uns 

mesos en 
els quals els 

seus pares van 

El mateix dia 
que es fa la 
foto oficial, 

Gas Gas acaba 
amb l’equip
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Arnau
Farré, 

un lluitador 
nat dins i fora 

dels campionats
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Al setembre 
s’haurà 

d’haver pres 
una decisió 

de futur

un palmarès
destacable

2006

· Campionat de Catalunya de trial de nens: 
3r classificat d’iniciació

2007
· Campionat de Catalunya de trial de nens: 
subcampió aleví
· Dos dies de trial de nens de Montbui: campió 
aleví
· Dos dies de trial d’Arinsal: subcampió juvenil

2008

· Campionat de Catalunya de trial de nens: sub-
campió promo 80
· Dos dies de trial de nen de Montbui: subcam-
pió juvenil 80cc
· Dos dies de trial d’Arinsal: subcampió juvenil

2009

· Copa d’Espanya de trial juvenil 80cc: campió 
juvenil 80cc
· Campionat de Catalunya de trial de nens: cam-
pió promo 80

2010

· Copa d’Espanya de trial juvenil 125cc: campió 
juvenil 125cc
· Campionat de Catalunya de trial open: tercer 
classificat cadet
· Dos dies de trial d’Arinsal: campionat juvenil

2011
· Campionat d’Europa UEM: subcampió Youth 
Inter Cup
· Campionat d’Espanya de trial: campió cadet
· Campionat de Catalunya de trial open: sub-
campionat cadet

2012

· Campionat d’Europa UEM: setè classificat 
Youth Cup
· Campionat d’Espanya de trial: quart classificat 
junior
· Campionat de Catalunya de trial open: tercer 
classificat màster 125

2013

· Campionat d’Espanya de trial: campió junior
· Campionat de Catalunya de trial open: sub-
campió màster

2014

· Campionat del món de trial: guanyador del GP 
de França
· Campionat del món de trial: onzè classificat 
World Cup
· Campionat d’Espanya de trial: subcampió TR2
· Campionat de Catalunya de trial open: campió 
màster

En la foto supe-
rior, tres motos 
amb rècords, i 
en la inferior, en 
acció.
Fotos: J. C. 
Vázquez / Ò. B.

córrer amb les despeses dels 
desplaçaments per poder en-
trenar. Va ser el juny de 2014 
quan la marca es va fer càrrec 
de tot el que envolta la com-
petició, com pot ser portar al 
pilot a tots els campionats i la 
seva corresponent formació 
esportiva.
 
Tot es complica
Però el que semblava el camí 
perfecte es va capgirar, fent 
que l’Arnau visqués una situ-
ació d’adult sent encara molt 
jove. La família desconeixia 
que a inicis de 2014 la situa-
ció de Gas Gas era força deli-
cada, “ja que ens van garantir 
que podien complir el con-
tracte”, argumenta Joan.
Però el 19 de desembre de 
2014 perdurarà en la memò-
ria. Va ser quan l’empresa va 
comunicar-los, poc després 
de signar, que no podia fer 
front a les despeses del seu 
contracte, com per exemple 
l’assistent “motxiller”, la re-
sidència a Vic o el desplaça-
ment a les curses, entre d’al-
tres. “En comunicar-nos-ho 
tan tard, no vam tenir marge 
per buscar altres recursos per 
la temporada 2015”, indica 
Joan. Tot i així, Gas a Gas va 
proporcionar motos, la pre-
paració i les reparacions.
La situació es va anar compli-
cant fins que el passat dia 16 
de maig va entrar en concurs 
de creditors després de no 
trobar un comprador. Primer 
es va fer un concurs per la 
continuïtat i la darrera setma-
na de juny ja es va fer per la li-
quidació. “Mantenim les mo-
tos i l’estoc de recanvi, però 
estem tirant de petites col-
laboracions de gent que creu 
en el projecte i en l’Arnau. 
Amb les quatre motos que té 
pot acabar la temporada i ara 
valorem opcions per la prope-
ra campanya”, afegeix.
Cal pensar que per una tem-
porada el pressupost és de 
80.000 euros, però ara la lluita 
és cobrir els 40.000 euros que 
resten. Davant de tota la pro-
blemàtica, la Real Federación 
Española de Motociclismo va 
actuar portant-lo a 
les cites mundi-
alistes amb el 
seu correspo-
nent equip 
de trial, de 
la mà de, 
Jordi Prat, 
un fet molt 
important. 
“En principi 
eren dues cur-
ses, perquè Gas 

Gas encara no havia tocat 
fons, però el mateix dia que 
es va fer la sessió de fotos 
oficials ens van anunciar que 
acabàvem amb l’equip. Això 
desconcentra i no arribes a 
trobar l’estabilitat necessària 
per competir al màxim nivell”, 
argumenta Joan Farré. Però a 
nivell nacional és la família qui 
es fa càrrec de les despeses 
derivades de l’esport. El seu 
company, el veterà Adam 
Raga, un referent en la marca 
després de vint anys amb Gas 
Gas, també es va veure afec-
tat per la mateixa situació, tot 
i que “ha buscat ajudes i ha 
tirat endavant millor”, gràcies 
a la crida que va fer a la seva 
afició, comenta l’Arnau.

Optimisme davant de tot
“Estem segurs que amb el 
que tenim i el que ens que-
da per rebre afrontarem bé el 
que resta de temporada”, ma-
nifesta Joan Farré. En aquest 
sentit, l’optimisme s’ha ins-
taurat en la família, que entre 
el juliol i l’agost valorarà les 
alternatives per la propera 
campanya. “En el paddock 
ens pregunten què farem 
l’any vinent i les nostres inten-
cions”, indica l’Arnau, mentre 
que el seu pare és mostra re-
alista: “El problema que hi ha 
avui en dia en el trial és que 
tothom té dificultats per anar 
a les curses. Per això és tan 

important l’equip de 
la Federació Es-

panyola, ja que 
hi ha pilots 
bons que 
no tenen 
els mit-
jans de les 
fàbr iques 
per anar a 

les curses. 
Gas Gas va fer 

apostes arrisca-

des que no van sortir bé i els 
van passar factura. Es confia 
que no desapareixerà i que 
ho comprarà algun inversor. 
La nostra millor opció seria re-
cuperar el contracte que tení-
em escrit, perquè la moto era 
molt bona i ja estava adaptat 
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L’Arnau controla la seva moto du-
rant les proves. En la imatge infe-
rior, amb una de les seves motos.
Fotos: Joan Carles Vázquez / Al-
berto Fili Rodríguez / Ò. B.

a ella, però tot seguirà una 
línia en el temps i no podem 
esperar”, comenta el pare de 
l’Arnau, el Joan Farré.
Tot i així, la bona projecció 
que té l’Arnau Farré i els re-

sultats fins al moment fan que 
l’esperança estigui vigent, 
“però hem de veure quin in-
terès hi ha. Al setembre acaba 
el Mundial i llavors ja s’hauran 
de tenir coses aparaulades. La 

situació és difícil, però encara 
queden curses en el Mundial 
i l’Arnau està fort, una cosa 
que ajuda”, comenta el seu 
pare. A més, el pilot es mostra 
molt madur en dir que “tota 

aquesta situació afecta, però 
el que he de fer és acabar la 
temporada de la millor mane-
ra possible. Un cop a sobre 
de la moto, el més important 
és fer-ho bé”, mostrant el seu 
comportament professional.
Per això, també ha estat im-
portant l’entorn, sobretot la 
família, “la qual és molt im-
portant”, comenta l’Arnau, 
que amb 16 anys viu sol a Vic, 
on entrena, tot i que “amb la 
planificació que tinc gairebé 
no estic pel pis”.

Un respecte guanyat a pols
L’Arnau Farré s’ha guanyat 
per mèrits propis el respecte 
de tothom. Els bons registres 
a la Campionat del Món junior 
World Cup, compartint espai 
amb l’elit, ha fet possible que 
estigui ben valorat. “Estar 
amb els millors pilots del món 
està molt bé, perquè et po-
den donar consells”, comenta 
un jove esportista agraït per 
l’interès mostrat per la resta 
de pilots presentes a les cites. 

És en el Nacional on sí que 
està lluitant amb els seus re-
ferents. “Veure que superes  
gent a la qual volies assem-
blar-te et fa sentir molt bé”, 
comenta l’Arnau, sent aquest 
un bon termòmetre de com 
està fent la feina. “Fer podis 
i estar a dalt és la millor carta 
de presentació. Nosaltres ne-
cessitem vendre’ns”, indica.
A més, són molts els que con-
sideren el Campionat d’Es-
panya és molt més exigent 
que el del Món, la qual cosa 
permet que “aquí hi hagi un 
nivell de trial molt alt i que pi-
lots de l’edat de l’Arnau, amb 
16 anys, tinguin un nivell molt 
gran a causa de l’exigència”, 
comenta el seu pare. Precisa-
ment, l’objectiu al Campionat 
del Món, dins de la seva cate-
goria, és acabar entre els tres 
primers o guanyar-lo, tenint 
en compte que ara és cinquè 
i que la seva situació no és la 
ideal, ja que ha d’estar pen-
dent de tot. Però molts cre-
uen, ell inclòs i el seu home 
de confiança, que està al seu 
costat en la preparació de la 
moto, Marc Freixa, que torna-
rà a guanyar. D’altra banda, 
en el Campionat d’Espanya és  
important “aprendre i agafar 
nivell”, indica el pilot.
Per tant, el futur és esperan-
çador, tot i que “toca esperar 
i la situació és difícil. Però l’Ar-
nau té els valors de l’esforç i 
el treball molt presents. Ell és 
conscient d’allò que vol i va 
a competir amb l’exigència 
d’estar a dalt. Però per això 
s’ha de tenir una estructura 
seriosa i ell és guanyador”, 
afegeix el Joan Farré. A més, 
la Federació és conscient que 
el futur del trial passa perquè 
els pilots de nivell de l’edat 
de l’Arnau puguin competir al 
màxim nivell. Només el temps 
sap que succeirà.
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Després de més set anys de 
treball, el film d’accent lleidatà 

‘Segon Origen’ arribarà als
cinemes aquest octubre
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Construint
un ‘Segon
Origen’

 DANI
MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Solament queden uns mesos 
per a l’arribada als nostres ci-
nemes d’una de les producci-
ons catalanes més esperades 
de l’any. Parlem, per des-
comptat, de Segon Origen, 
l’adaptació cinematogràfica 
de la novel·la de Manuel de 
Pedrolo Mecanoscirt del Se-
gon Origen, publicada ara ja 
fa més de quaranta anys.
El 2007, l’aleshores periodis-
ta, escriptor i productor (ara 
també director) Carles Porta, 
al costat del productor Òs-
car Rodríguez i l’equip que 
forma Antàrtida Produccions, 
emprenien un llarg viatge, 
de més de set anys, amb la 
intenció de portar la història 
de l’Alba i el Dídac a les sa-
les de cinema de tot el món. 
“Un projecte de vida”, com 
al Carles li agrada definir-lo. 
“Ens vam atrevir a posar-nos 
en contacte amb l’Adelais de 
Pedrolo i ens va vendre els 
drets del Mecanoscrit. Però 
per aixecar el projecte neces-
sitàvem l’ajuda i el nom d’un 
gran director. Va ser llavors 
quan ens vam posar en con-
tacte amb Bigas Luna, que 
va quedar encantat i, a més, 
ens va recordar que 25 anys 
enrere el també havia inten-
tat portar aquesta història al 
cinema”.
Amb la mort del director de 
Jamón, jamón el 2013, Porta 
va prendre el relleu en les fun-
cions de direcció i, finalment, 
la pel·lícula va començar a 
rodar-se a finals de febrer de 
2104: “Ha estat la meva pri-
mera pel·lícula de ficció, però 
mai he tingut aquesta sensa-
ció. He tingut la sort d’estar 
rodejat d’un equip fantàstic 
de gent. A més, treballar tres 
anys al costat de Bigas, veient 
com concebia la pel·lícula, 
com plantejava les seqüènci-
es, per a mi ha estat un gran 
mestratge. Per això, la pel-
lícula està plena d’homenat-
ges a el.”.
Segon Origen es va rodar al 
llarg de tres mesos i en di-
ferents localitzacions de les 
províncies de Lleida i Tarra-
gona. “Moltes coproducci-
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Fotos del rodatge de ‘Segon 
Origen’, de Carles Porta.

De dalt a baix: rodatge a la 
plaça Blas Infante; seqüència 

a l’estany d’Ivars i Vilasa-
na; Albert Pascual, en el set 

d’Alguaire; fotograma del 
film, i preparació del set de la

biblioteca a la Seu Vella.
Fotos: Javi Enjuanes

ons demanen que es rodi al 
país coproductor. No obstant 
això, nosaltres sentíem que 
perquè tot fos molt més cre-
ïble i proper a la novel·la ori-
ginal havia de rodar-se aquí”, 
comentava el productor del 
film, Òscar Rodriguez. Llocs 
com la Seu Vella o el com-
plex de producció audiovisual 
Magical de Lleida, així com 
el pantà d’Utxesa, l’estany 
d’Ivars i Vilasana, Camarasa o 
Platja Llarga a Tarragona van 
ser testimonis del treball dels 
diferents departaments del 
film. Un dels més importants 
era el d’art, capitanejat per 
Balter Gallard. “Aquest pro-
jecte portava amb ell el fet 
d’haver de reproduir un món 
que ha sofert una desgràcia 
apocalíptica, que hem hagut 
de definir exactament com ha 
estat i com ha afectat al món 
on viuran l’Alba i el Dídac”, 
apuntava el director d’art. Un 
exemple d’aquest treball va 
ser el que es va dur a terme 
en la preparació del set d’Al-
guaire, on es va utilitzar un 
tram de carretera per recrear 
la destrucció d’un via de tràfic 
de cotxes i camions abando-
nats després del desastre que 
l’Alba i el Dídac han de creuar 

durant la pel-
lícula.
Una de les 
escenes més 
importants 
del film, i 
que segur 
recordeu de 
la novel·la, és 
aquella en la 
qual el Dídac cau 
a l’aigua i és rescatat 
per Alba. Carles Porta ens 
explica com l’exterior es va 
rodar a l’estany d’Ivars i Vila-
sana, mentre que l’interior té 
lloc a la piscina universitària 
d’INEFC de Lleida, la instal-
lació de la qual compta amb 
dues grans finestres laterals 

que perme-
tien gravar 
l ’ a c c i ó . 
“ L’ e q u i p 
d’art va 
fer una 
recreació 
f a n t à s t i -

ca del fons 
d’un llac. I, 

després, la fei-
na d’il·luminació 

va ser increïble, perquè 
la major part dels efectes que 
es veuen en aquesta escena 
són reals. Es van aconseguir 
gràcies a la llum que l’Albert 
Pascual (director de fotogra-
fia) i el seu equip van acabar 
instal·lant a la piscina. Amb 

unes llums vermelles que do-
nen la sensació de que alguna 
cosa molt greu està passant a 
fora”. 
Albert Pascual és un experi-
mentat director de fotografia, 
habitual en la filmografia de 
Bigas Luna des de Yo soy la 
Juani i que ja va entrar a for-
mar part de Segon Origen en 
2009 amb l’enregistrament 
del seu teaser. “Vaig entrar 
amb Bigas i a partir de llavors 
mai va haver-hi una descon-
nexió del projecte, encara 
que sofries per si algun dia, 
després de tot, no es podria 
arribar a fer”, apuntava. “Una 
línia molt important a nivell 
fotogràfic és l’evolució que 

segueixen els personatges. 
Comencem amb un clima 
molt estrany, i una vegada ex-
plota el món l’Alba i el Dídac 
experimenten un canvi molt 
fort a nivell de llum i color. 
Conforme van descobrint el 
món, van descobrint com il-
luminar-se de nou. La falta de 
llum artificial m’interessava 
molt. Es tracta de dos nens 
que tornen a viure el cicle del 
sol. D’aquesta manera, vaig 
basar la llum en el foc, el sol i 
la lluna”, afegeix.
Rodar a Barcelona no és fà-
cil, i rodar en una Barcelona 
postapocalíptica es conver-
tia pràcticament en impossi-
ble. Per aquesta raó, l’equip 
de Segon Origen va decidir 
rodar les seqüències per-ta-
nyents a aquesta ciutat a Llei-
da, ens explica el Carles: “Hi 
ha una feina d’efectes visuals 
impressionant. Podrem veure 
la Diagonal, carrer Balmes i 
plaça Catalunya. En el cas del 
Camp Nou ens vam trobar 
amb la dificultat afegida de 
no poder trepitjar el terreny 
de joc durant i molt menys 
d’ambientar-ho de la mane-
ra que volíem. Per aquesta 
raó, vam acabar recorrent a 
una enorme tela de croma 

La major
part del film 
es va rodar a 

Lleida i el seu 
entorn
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que vam col·locar a la façana 
d’una fàbrica dels voltants de 
les Borges Blanques”.
És en aquest punt on entra 
en joc la feina del supervi-

sor de VFX. J. A. Duran i Ben 
Shepherd van ser els encarre-
gats de fer-ho possible. El pri-
mer, mitjançant la conceptu-
alització de les escenes amb 

storyboards en 3D i coordi-
nant-ho tot amb l’equip d’An-
glaterra, i el segon capitane-
jant l’equip anglès encarregat 
de portar a terme el resultat 

final. “Per recrear la seqüèn-
cia del Camp Nou vam co-
mençar fent moltes fotografi-
es de l’estadi real per després 
utilitzar el procés matte pain-

ting, que consisteix a pintar 
en Photoshop. Després ho 
reprojectem tot amb una ge-
ometria 3D. Estarà destrossat 
i vell. Partit per la meitat i en 
ruïnes a causa del desastre”, 
aclaria Ben. “En el set de la 
Seu Vella emprem una tèc-
nica similar, de manera que 
ens permetés ampliar el fons 
de la biblioteca, afegint més 
i més capes de prestatgeries i 
llibres destruïts”, afegeix.
Ja queda menys perquè pu-
guem gaudir de Segon Ori-
gen, i és que el film del Car-
les Porta ja forma part de la 
programació oficial de la nova 
edició del Festival de Sitges, 
que se celebrarà a l’octubre 
d’aquest mateix any.
Per al director lleidatà, la clau 
d’aquest projecte de vida 
de set anys ha estat sem-
pre la bona relació del seu 
equip.“Tothom aportava ide-
es. Tothom feia que el projec-
te creixés cada dia una mica 
més. Crec que hauríem rodat 
dos mesos més i encara ens 
hauríem fet més amics i tot 
hauria estat fantàstic. Haurem 
de fer una altra pel·lícula per 
experimentar-ho”, riu.

perruqueria

Rambla Ferran, 26  25007 Lleida  ·  Tel. 973 241 672  ·  cromm@live.com
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No et perdis l’experiència 
i vine al salò !

CROMM obre els llums cada dia gràcies a la vostra fidelitat i la nostra dedicació



Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Guateque!
Res millor que acabar la pri-
mera etapa del setmanari 
7accents amb un guateque, 
el que representa una festa 
o una disbauxa on tothom 
hi és benvingut. D’una ban-
da, els que ens han donat 
suport des de l’11 de se-
tembre, dia (i diada) en què 
vam posar en marxa el dia-
ri digital. De l’altra, els que 
ni tan sols no ens coneixen 
però que aprofitaran l’opor-
tunitat de fer-ho a partir 
d’aquest divendres.
D’aquesta manera, el 3 de 
juliol a partir de les 22.30 
hores la terrassa del Res-
taurant Lola obrirà les seves 
portes per donar la ben-
vinguda a tots els amics, 
coneguts i saludats de 7ac-
cents. Perquè tenim molt a 

celebrar, des de l’arribada 
de l’estiu fins a la publica-
ció de l’últim número del 
setmanari en paper abans 
de les vacances d’estiu. No 
només això, i és que més 
de 200 subscriptors anuals 
i una mitjana de 500 nú-
meros venuts a la setmana 
són xifres prou significatives 
per al nostre primer any de 
vida. Tampoc no volem dei-
xar passar l’oportunitat de 
commemorar que la por-
tada del número 2 de 7ac-
cents fos elegida la segona 
millor de l’any per l’Associa-
ció Catalana de Premsa Co-
marcal. I un llarg etcètera 
que engloba també el diari 
digital, la productora audi-
ovisual, l’agència de comu-
nicació... No tot ho hem fet 

bé, evidentment, ja que ens 
ha mancat donar-nos a co-
nèixer més i millor al llarg 
del territori, demostrar un 
major pes periodístic en 
alguns dels temes tractats 
o millorar el funcionament 
del sistema de distribució 
del setmanari, entre mol-
tes d’altres deficiències, 
però tots aquests assump-
tes no esdevenen motiu de 
celebració, sinó de refle-
xió. Així, doncs, requerim 
aquests dos mesos d’atu-
rada tècnica amb l’objectiu 
de repensar el setmanari, 
reforçar el digital (que no 
s’atura), consolidar la pro-
ductora, potenciar l’agèn-
cia i crear nous productes, 
com una aplicació mòbil 
que veurà la llum durant el 

mes de setembre. Vam co-
mençar gràcies a vosaltres, 
amb una campanya de mi-
cromecenatge a través de 
la qual vam aconseguir fins 
a 15.000 € i que ens va con-
vertir en un dels cinc mitjans 
de comunicació que més 
diners han recaptat a Cata-
lunya amb aquest sistema. 
Avui som nosaltres els que 
donem part dels diners que 
recollim amb l’últim número 
a una bona causa, el Banc 
dels Aliments de Lleida.
Per cert, el 3 juliol és el meu 
aniversari. En faig 35. I a qui 
hi vulgui veure un ardit poc 
subtil per part meva amb 
l’objectiu d’organitzar-me 
una festa d’aniversari, no-
més li puc dir una cosa: que 
porti un regal! 
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OPI
NIÓ

7accents és un diari lliure i plural, que fomenta el debat ciutadà i acull totes les opinions, 
sempre que es manifestin de manera argumentada i respectuosa. Els col·laboradors 
literaris i gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició d’aquest setmanari 
es reflecteix en el seu editorial.

opinio@
7accents.cat

la teva 
opinió és 

importantL’Ajuntament que 
volem
A hores d’ara ja s’ha consti-
tuït la nova Paeria de Lleida, 
sorgida del resultat de les 
eleccions del 24 de maig, la 
qual, perquè aquesta ha es-
tat la voluntat de la gent de 
Lleida que es va expressar 
a les urnes, recull un ampli 
ventall d’opcions polítiques 
i conforma un consistori més 
plural que ha d’enriquir, així 
ho esperem, els debats de 
les polítiques municipals i la 
concreció d’aquestes en les 
actuacions que es facin.
Un consistori que requerirà 
una gran capacitat de diàleg 
i, és clar, de renúncies indi-
viduals i de partit per poder 
avançar en uns projectes co-
muns que signifiquin millo-
res per a les persones que 
viuen en aquesta ciutat. Es-
perem que això, que és pura 
teoria i al mateix temps un 
desig, es faci realitat en la 
pràctica de tal manera que 
totes i tots en sortim gua-
nyant. I això vol dir dedicar 
el temps i les energies ne-
cessaris a la recerca de solu-
cions, des de la perspectiva 
municipal, dels veritables 
problemes que preocupen 
la ciutadania, sense perdre’s 
en viaranys secundaris o co-
ses més banals. I que ningú 
es confongui, no es tracta 
de visió o discurs uniforme, 
sinó, ben al contrari, de plu-
ralitat i transversalitat, que, 
sens dubte, contribueixen a 
millorar la gestió. Des de la 
UGT Terres de Lleida volem 
participar d’aquesta opor-
tunitat que ara es presenta 
per bastir nous consensos, 
crear noves expectatives i 
generar noves il·lusions en 
pro de l’ocupació de quali-
tat i de la justícia social. Per 

això demanem al nou consis-
tori que faci seu el decàleg 
que la UGT de Catalunya ha 
elaborat i ha fet públic per a 
tots els ajuntaments:
OCUPACIÓ PÚBLICA I DE 
QUALITAT: exigim que els 
nous consistoris garanteixin 
que cap treballador/a del 
consistori o d’empreses vin-
culades cobri per sota dels 
1.000 euros. Així mateix, 
demanem que no s’iniciï cap 
procés d’externalització dels 
serveis que presta l’adminis-
tració i que aquests estiguin 
presidits per la voluntat de 
recuperar el poder adquisi-
tiu que els seus treballadors 
i treballadores han perdut 
com a conseqüència de les 
retallades. També demanem 
a l’administració local un po-
sicionament clar a favor de 
derogar les reformes labo-
rals i normatives penalitza-
dores dels empleats públics. 
I un posicionament públic 
que reconegui que la creació 
d’ocupació passa per l’aug-
ment de la demanda de béns 
i serveis i que aquesta tan 
sols és possible amb la recu-
peració del poder adquisitiu 
i la potenciació de l’exporta-
ció.
CONTRACTACIÓ PÚBLICA: 
en primer lloc, cal avaluar si 
és necessari el concurs de la 
iniciativa privada o si el ser-
vei en qüestió es pot prestar 
amb els mitjans propis de 
l’Administració Local. Si no 
es disposa dels mitjans, cal-
drà iniciar el procés de con-
tractació pública amb total 
transparència, fent una con-
sulta prèvia als agents eco-
nòmics i socials a fi de vetllar 
perquè les ofertes respectin 
els costos laborals legals 
que els afecten i estiguin 
regulades pel conveni sec-
torial aplicable, incloent-hi 
aquelles millores superiors 

pactades a l’empresa. En els 
casos en què una empresa 
externa ja estigui prestant el 
servei, cal garantir la subro-
gació de les persones treba-
lladores i de totes les seves 
condicions laborals. Aques-
tes dues qüestions relacio-
nades amb el personal (con-
veni col·lectiu de referència 
i subrogació) han de figurar 
clarament explicitades en el 
Plec de Condicions del Con-
curs. Tot el procediment de 
contractació pública s’ha de 
fer amb plenes garanties de 
transparència i vetllant per-
què no s’accepti cap oferta 
temerària. Un cop adjudi-
cat el servei, i durant tota la 
seva durada, cal fer-ne el se-
guiment per garantir que es 
presta en les condicions i els 
nivells de qualitat establerts 
per l’Administració i no a vo-
luntat i/o interès de l’adjudi-
catari.
LA CONCERTACIÓ TERRI-
TORIAL: reivindiquem el pa-
per de la concertació terri-
torial com a espai estratègic 
per consensuar polítiques 
públiques que facin avançar 
el territori. Amb aquesta fi-
nalitat, demanem que es cre-
ïn els espais de concertació 
dels agents socials al territo-
ri i que es dotin de recursos
INFRAESTRUCTURES I MO-
BILITAT: demanem una espe-
cial atenció a la planificació 
i/o regeneració dels PAES 
(Polígons d’Activitat Econò-
mica) i que es compti per a 
això amb la participació real 
d’empreses i treballadors 
representats per patronals i 
sindicats. Així mateix, dema-
nem que la mobilitat obliga-
da no sigui la gran oblidada 
a l’hora d’elaborar els plans 
municipals de mobilitat.
HABITATGE DIGNE I LLUI-
TA CONTRA LA POBRESA 
ENERGÈTICA: instem els 

nous Ajuntaments a posar 
els habitatges que els són de 
propietat al fons d’habitat-
ges socials creat per l’Agèn-
cia Catalana de l’Habitatge. 
Igualment, instem els mu-
nicipis a establir un fons de 
lluita contra la pobresa ener-
gètica, que impedeixi que 
cap ciutadà o ciutadana es 
vegi privat dels serveis bà-
sics.
EDUCACIÓ I SALUT: de-
manem que la planificació 
educativa d’àmbit municipal 
doni resposta a les neces-
sitats formatives actuals i a 
les que es desprenguin de la 
futura planificació i previsió 
econòmica del municipi; es-
pecialment, demanem aten-
ció i participació en les ne-
cessitats sorgides als nuclis 
familiars com a conseqüèn-
cia de l’activitat laboral i en 
relació amb escoles bressol 
i conciliació de vida familiar, 
personal i laboral. Demanem 
que es tingui en compte la 
prevenció de riscos laborals 
també en l’àmbit municipal i 
que dins els estudis de quali-
tat de la sanitat es considerin 
aquestes qüestions i, especi-
alment, les de l’accidentali-
tat, malalties professionals 
i els accidents in itinire. En-
tenem el dret a la salut com 
una qüestió que ens afecta a 
tots. Hem d’estar atents a la 
salut pública. Apostem sen-
se cap tipus de fissura per 
una sanitat pública i dema-
nem que en aquells munici-
pis en què els Ajuntaments 
participin de consorcis o bé 
en la gestió de proveïdors 
de serveis sanitaris es prio-
ritzi la transparència i la par-
ticipació.
INDÚSTRIA: demanem la 
construcció d’un marc eco-
nòmic local basada en la di-
versificació de sectors i, es-
pecialment, en la planificació 

de la captació i implemen-
tació d’indústries generado-
res d’ocupació, amb clústers 
industrials d’alt valor afegit 
i facilitat per a la instal·lació 
d’indústria auxiliar.
SERVEIS SOCIALS: dema-
nem un esforç econòmic 
especial en les mesures pal-
liatives dirigides a la part de 
la societat que més ha estat 
colpejada per la injustícia de 
la crisi. Cap ciutadà sense 
empara i cap recurs públic 
malbaratat.
TRANSPARÈNCIA I PARTICI-
PACIÓ: demanem la partici-
pació activa dels represen-
tants de la societat civil com 
una forma de tornar a accen-
tuar la participació democrà-
tica. En concret, demanem 
la creació de consells eco-
nòmics i socials de caràcter 
municipal, on és fonamental 
el paper de sindicats i patro-
nals. Exigim que els catalans 
de diferents procedències 
siguin tractats com a ciuta-
dans de ple dret.
FISCALITAT: reivindiquem 
que el poc marge establert 
per la fiscalitat municipal es 
posi a disposició de la justí-
cia social i la cohesió.
Les accions dutes a terme i 
el temps ens diran si el que 
ara és teoria s’ha convertit 
en pràctica habitual i s’ha sa-
but aprofitar aquesta opor-
tunitat.

NÚRIA SOLÉ
SECRETÀRIA GENERAL DE 
LA UGT-TERRES DE LLEIDA
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De verins dolços
Fa un cert temps, en un repor-
tatge sobre la situació lin-
güística de Catalunya –ens 
sembla que era d’una tele-
visió castellana– vèiem una 
escena ben significativa: 
pretenia ser una negació de 
la situació de conflicte lingü-
ístic i, en canvi, més aviat la con-
firmava. Un entrevistat, castellà provi-
nent de fora de Catalunya, hi afirmava 
que ell no havia tingut cap problema al 
nostre país pel fet de parlar-hi en cas-
tellà, perquè les persones li responien 
en aquesta llengua. Amb això, com dè-
iem, l’individu, precisament, volia ofe-
rir un argument contra l’existència de 
conflicte lingüístic. Però en emetre tal 
afirmació, aquesta persona en realitat 
ens diu: “tot és normal, i la normalitat 
consisteix que un catalanoparlant parli 
en castellà a un castellanoparlant”. És 
a dir, que es valora com a positiva una 
actitud que no ho és –la del catalano-
parlant que renuncia a la seua llengua 
davant d’un interlocutor que s’expres-
sa en castellà–; no és positiva, si més 
no, amb vista a la salut del català, en-
cara que sí que ho pot ser segons el 
parer del colon castellà conscient o in-
conscient.
Fixin-se en el grau d’enquistament de 

la diglòssia, del complex d’inferioritat 
del catalanoparlant, que pot arribar a 
acceptar com a vàlids aquesta mena 
d’empastifaments de la realitat cientí-
fica –amb aparença d’aclariments– i a 
percebre dolçor en el verí que el mata. 
Perquè hi ha tot un altre enfocament de 
la qüestió: el dels que volen la norma-
lització del català i que defensen coses 
com ara el bilingüisme passiu (el mante-
niment d’un catalanoparlant en la seua 
llengua en l’acte de comunicació amb 
un castellanoparlant que l’entén), molt 
més profitós per a la cultura universal 
que no pas la cessió per part del catala-
noparlant davant del castellanoparlant 
que lloava l’entrevistat a què ens refe-
ríem.
Fa pocs dies hem tingut notícia d’una 
altra mostra d’aquesta malaltia. En el 
diari Ara llegíem que “El TSJC diu que 
els cursos del SOC no poden ser només 
en català”. No volem insistir en la cro-

ada espanyola contra el català, arxico-
neguda; ens interessa més de posar en 
evidència les actituds flonges o hipò-
crites que, des d’aquí, avalen aquesta 
croada, com la del mateix diari Ara o 
la d’una magistrada que, segons el text 
de la notícia, discrepa de la resta del 
tribunal i emet un vot particular. Diu 
el diari que la magistrada, Montser-
rat Figuera, per justificar el vot afirma 
“que el disseny dels cursos del servei 
d’ocupació no impedeix que els pro-
fessors es dirigeixin [sic] als alumnes en 
castellà”. És com si diguéssim a Wert 
que l’escola no cal que sigui en castellà 
perquè ja s’hi fa, en lloc de dir-li que 
l’escola ha de ser en català i que hi ha 
molts professors que ho boicotegen. 
Fa l’efecte que una part de la població 
dels Països Catalans ha perdut la noció 
de la normalitat i ha assimilat el discurs 
colonitzador. La discrepància de la ma-
gistrada es fonamenta en la situació del 
català: irregular, per més que vulgui ser 
presentada com a natural: “ús esponta-
ni, normal i simultani de les dues llen-
gües cooficials […], que es fan servir de 
manera indistinta i natural”. Tot i que 
pugui passar, als ulls d’algú, com una 
defensora noble de la causa catalana, 
el seu vot en el fons reforça el vot majo-
ritari del TSJC: l’atac contra la llengua.

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

Orvostanhallgatók Egyesülete
Qualitat educativa, classes 
en anglès, un entorn mul-
ticultural i preus assequi-
bles. Condicionants tan 
llaminers com aquests han 
fet que nombrosos països 
de l’Europa de l’Est hagin re-
gistrat en els darrers anys aug-
ments més que significatius d’estudiants 
estrangers a les seves aules università-
ries. En plena època de preinscripció, 
mentre els futurs alumnes encara bara-
llen opcions, mitjanes i notes de tall, una 
allargada ombra plana sobre les seves 
testes: el cost sovint desorbitat que su-
posa la compleció d’una carrera en un 
termini raonable de temps.
Aquesta relativament nova tendència, 
que beneficia Polònia, la República Txe-
ca, Eslovàquia i Hongria, afecta especial-
ment les titulacions sanitàries, entre les 
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La lluita
verdmart@gmail.com

Meritxell Feliu
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@meri_feliu
mfeliu1976@hotmail.es

El ‘caloret’

A Lleida, la ca-
lor ens arriba 
de patac, 
ens anuncia 
que l’estiu ja 
és aquí i que 
ens esperen dos 
mesos on a terra es podran fregir 
els ous ferrats i haurem de dormir 
amb les finestres obertes de bat a 
bat. Com que perdrem la intimitat 
de casa nostra, posem en acció el 
pla de conquesta lleidatana de les 
platges de la Pineda, Salou i Cam-
brils.
Allí els lleidatans gaudirem d’uns 
dies de relax, tot i haver d’anar 
per la platja com si fos el carrer 
Major, saludant un i l’altre, fins i 
tot a aquell veí que durant l’any 
no us diu ni bon dia i ara us fa la 
gran salutació i comenta que gran 
està el nen, mentre tu penses “ara 
se n’adona, doncs si el veu cada 
dia”.
Però més enllà dels litres de san-
gria i cervesa que acabarem be-
vent per suportar el caloret, l’anèc-
dota més divertida per les dones, 
és quan volem fer topless, ja que 
al cap i a la fi estem a 100 km de 
la nostra Lleida. Però no ens po-
dem refiar, en qualsevol moment 
els ulls lleidatans poden aparèixer 
i fer-nos pujar els colors de cop, 
no pas pel bronzejat, sinó per la 
vergonya que suposa trobar-te el 
caixer del Plus o el mecànic del 
teu taller habitual, entre d’altres 
coneguts, i tu tota estupenda. És 
en aquell moment on voldries que 
la sorra se t’engolís, no saps on fi-
car les mans, no saps què dir i ens 
maleïm per haver pres la decisió 
de fer topless i decidim que és mi-
llor tenir marques del biquini que 
no pas haver de canviar de cua a 
la caixa del Plus o de mecànic per 
la vergonya que ens suposa que 
ens hagi vist els pits.
Ja sabeu, si voleu fer topless, o bé 
deixeu la vergonya a casa o aneu a 
una platja diferent, encara que no 
us podeu confiar perquè, per lluny 
que vagis, sempre t’hi pots aca-
bar trobant a qui menys t’esperes. 
Bon estiu a totes i a tots i a gaudir 
del caloret i de les vacances!

quals destaquen odontologia i medici-
na, i constitueix una ferma competència 
a centres d’educació superior de països 
tant de la resta d’Europa com de l’altra 
banda de l’Atlàntic, sobretot, el Canadà 
i els Estats Units. La novetat d’enguany, 
però, és que s’hi han disparat les matri-
culacions d’estudiants de casa nostra.
Webs com ara medicinaeneuropa.com 
(Eslovàquia) i www.estudiosmedicina.
com (Hongria) ofereixen tota la infor-
mació necessària perquè els aspirants a 
metge o metgessa, en aquest cas, pu-

guin planificar amb garanties d’accés 
una llarga carrera que, en comparació 
amb el seu país d’origen, els pot sortir 
molt barata. I tot plegat amb la possibili-
tat de beneficiar-se de beques i ajuts, de 
sol·licitar crèdits tous per al pagament 
de la matrícula i, és clar, amb la segu-
retat de poder convalidar el títol arreu 
de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
L’emigració de titulats universitaris 
(“mobilitat exterior” per a la ministra 
Báñez, “fuga de cervells” per a la res-
ta) sembla que es torna més previsora a 
mesura que presumptament se surt de 
la crisi. Per primer cop no cal esperar 
a haver acabat la carrera per sortir del 
país.
Una altra cosa: els qui asseguraven que 
el polèmic Pla Bolonya no mercantilitza-
ria la universitat, si encara ho mantenen, 
que facin una oferta millor.
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Jo tampoc callaré
Deia en Mahatma Gandhi que 
“quan una llei és injusta, el 
correcte és desobeir”, i és per 
això que jo no penso formar 
part d’aquesta pantomima 
anomenada “llei mordassa”, 
més pròpia d’un ranci règim 
dictatorial que d’un sistema 
democràtic propi del segle 
XXI. Doncs sí, penso seguir 

dient la meva en aquest circ 
dels horrors en què s’ha con-
vertit Espanya, que ni és una 
sinó moltes, ni és gran, i ara 
ni molt menys lliure. Perquè 
una democràcia es constru-
eix amb l’opinió lliure, la crí-
tica constructiva, la participa-
ció ciutadana. Amb la veu de 
tots, també d’aquells que han 

hagut de pagar amb les seves 
pròpies cases les despeses 
del saqueig d’una elit políti-
ca, la mateixa que ens parla 
d’ajustar-nos el cinturó des 
d’un despatx a Suïssa men-
tre ingressa quantitats mili-
onàries a costa de la nostra 
educació, de la nostra sanitat, 
de la nostra justícia. Doncs 

no, jo tampoc callaré. Ja hem 
podeu empresonar directa-
ment, els anys que calguin, 
per haver comès el delicte 
de ser demòcrata. I hi entraré 
amb el cap ben aixecat, més 
alt que el vostre quan sortiu 
del poder al novembre. Tic-
tac, tic-tac, Rajoy. Perquè la 
por ja ha canviat de bàndol.

l’opinió de l’estudiant 

La setmana passada vam fer 
les maletes. Les vam fer per 
totes aquelles persones que 
havien de marxar, per sem-
pre, o no. Aquesta setma-
na qui marxa som nosaltres. 
Aquells que han intentat 
parlar de ximpleries que no 
interessen a ningú, però que 
a nosaltres ens han fet riure, 
i viure. Hem viscut moments 
difícils, divertits, avorrits, in-
teressants, absurds, motiva-
dors i desmotivadors. Tota 
una llista d’adjectius que no 
escriurem. Però sabeu què? 
Ha estat la nostra casa. Re-
cordem quan vam escriu-

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

re per primera vegada en 
aquesta pàgina i dèiem “La 
nostra nova casa”. No ens re-
feríem a la pàgina del setma-
nari, sinó a l’equip que, com 
una família, ens ha acollit en 
aquesta casa de la millor ma-
nera possible. Ens han explo-
tat, però estem contents per-
què no ha estat sexualment. 
I tampoc hem portat (molts) 
cafès. Hem trobat el Gerard, 
aquell que ens ha emplenat 
el cap de feina, ens ha il-
lusionat i motivat, i ens ha fet 
riure inclús quan ningú vo-
lia riure. L’Oscar, apassionat 
de l’esport i del menjar, una 

g r a n 
combina-
ció (algun dia es podrà fer 
alhora, ho sabem). Ens hem 
enamorat de la Lupe i les 
seves palmeres, o de les pal-

meres i la seva 
Lupe. És fantàsti-
ca. El Dani, l’ull de peix de 
l’oficina, aquell que ens ha vi-
sionat i ensenyat. I l’Ares, tre-
balladora com ella sola i amb 

un somriure a 
la butxaca 
per si al-
gun dia en 
falta un. 
Un grapat 
de gent 
que ens 

han acom-
panyat en 

aquesta aven-
tura. N’hi ha 

més. Però no po-
dem elogiar tothom, 

tots ja ho sabeu. Ha estat 
un plaer. Un gran plaer. I 
aquesta és l’última vegada 
que us fem la pilota. Gràcies.

Aquest és el nostre últim intent de 
fer la pilota i que ens contractin... ;)



      La Crida desobeeix Ros i penja 
la bandera LGTBI a la Paeria
23·6

SOCIETAT

S’esfondra part d’un 
edifici del carrer 
Alfred Perenya sense 
causar ferits

 REDACCIÓ
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El terra d’un edifici del car-
rer Alfred Perenya de Lleida 
es va enfonsar aquest diu-
menge a la nit sense causar 
ferits. Les vuit persones que 
hi vivien van ser desallotja-
des dels seus habitatges 
i van ser reallotjades pels 
serveis socials de l’Ajunta-
ment de Lleida. L’incident 
es va produir a la segona 
planta de l’edifici número 
92 del carrer Alfred Pere-
nya al voltant de les 22.45 
hores, quan per causes que 
es va enfonsar el bany i part 
d’una habitació del segon 
pis. Fins al lloc dels fets s’hi 
van desplaçar dues dotaci-
ons dels Bombers de la Ge-
neralitat i diverses patrulles 
de la Guàrdia Urbana per 
ajudar els inquilins a treure 
les seves pertinences.
L’informe tècnic sobre l’edi-
fici situat al carrer Alfred 
Perenya 92 va concloure 
que l’esfondrament parci-
al del pis 2n 2a és conse-
qüència de fuites i filtraci-
ons d’aigua continuades, 
“probablement provinents 
de la planta tercera”, que 
han incidit sobre les bigues 
de fusta que conformen els 
forjats, reduint d’aquesta 
manera la seva secció i po-
drint els caps. En el moment 
de l’incident es va procedir 
al tancament del subminis-
trament d’aigua i a la pro-
hibició d’entrada a l’edifici 
com a mesura preventiva. 
El desallotjament es man-
tindrà fins al moment que 
s’hagin executat les obres.
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És la primera vegada a la història que la bandera de l’arc de Sant Martí
ondeja a l’Ajuntament de la capital del Segrià
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Els dos regidors electes de 
la Crida per Lleida-CUP a 
l’Ajuntament de Lleida, Pau 
Juvillà i Francesc Gabarrell, 
van penjar el dissabte a la 
tarda la bandera de l’arc de 
Sant Martí al consistori mu-
nicipal després que l’alcalde 
de la ciutat, Àngel Ros, es 
negués a hissar-la a l’edifici 
de la Paeria. 
Durant el Ple de constitu-
ció de l’Ajuntament de Llei-
da, la formació va demanar 
a l’alcalde que la bandera 
LGTBI ondegés al balcó de 
la Paeria el diumenge 28 de 
juny en motiu del Dia Inter-
nacional per l’Alliberament 
Lèsbic, Gai, Bisexual i Trans-
sexual. Ros va acceptar pen-
jar-la a l’edifici del Casino i 
il·luminar el pont Vell de Llei-
da amb els colors de l’arc de 
Sant Martí, però va declinar 
fer el mateix en el cas del 
consistori.

Cunillera respon
La diputada del PSC de Co-
marques de Lleida, Pirineu 
i Aran al Congrés, Tere Cu-
nillera, va afirmar que “els 

majors avenços en igualtat 
de drets i oportunitats en 
aquest país s’han assolit amb 
governs socialistes” i va afe-
gir que “només amb un nou 
govern socialista es podrà 
garantir que no hi hagi cap 
pas enrere en aquests drets 
als ciutadans”.
Cunillera va participar amb 
altres càrrecs orgànics i insti-
tucionals, així com militants, 
en l’acte d’homenatge a 
Lleida a Pedro Zerolo, desa-

Pau Juvillà i Fran-
cesc Gabarrell, 
penjant la bande-
ra multicolor
Foto: Crida

paregut el passat 9 de juny. 
Zerolo va ser un destacat 
dirigent socialista i activista 
lluitador del col·lectiu LGTB 
i va ser també un dels princi-
pals impulsors de la llei que 
va reconèixer el matrimoni 
a les persones del mateix 

sexe. Precisament, Cunillera 
va destacar que “en home-
natge i memòria de Pedro 
Zerolo, que va  fer possible, 
ara ja fa deu anys, la llei que 
permet el matrimoni entre 
persones del mateix sexe, 
hem de fer possible que se-
guim avançant”.
L’acte d’homenatge del diu-
menge va concloure amb la 
penjada de la bandera mul-
ticolor a la façana de la seu 
del PSC.

20·6

DIVENDRES 3 de JULIOL DE 201536

POLÍTICA

CiU urgeix Ros a informar sobre la
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El grup municipal de CiU ha 
instat el paer en cap, Àngel 
Ros, a informar els grups 

de l’oposició amb caràcter 
urgent sobre la declaració 
de tècnics de l’Ajuntament 
davant Anticorrupció i ha 
lamentat que se n’hagin 
d’assabentar a través d’una 
entrevista en un diari.
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declaració de tècnics de la Paeria a Fiscalia 
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L’exconseller Jordi Ausàs ingressa al 
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Jordi Ausàs, exconseller de 
Governació de la Generali-
tat per Esquerra Republicana 
de Catalunya, ja és al Centre 
Penitenciari de Ponent, on 
va ingressar el passat dijous  
dia 25 de juny al vespre. Re-
alment, Jordi Ausàs tenia 
temps fins a dilluns per en-
trar de manera voluntària a 
la presó, tot i que fa uns dies 
el seu advocat va presentar 
un recurs d’empara al Tribu-

nal Constitucional per evitar 
complir la pena que li va ser 
imposada per l’Audiència de 
Lleida i ratificada pel Tribunal 
Suprem (TS).
L’exconseller d’ERC va ser 
condemnat a quatre anys de 
presó pels delictes de con-
traban de tabac i pertinença 
a grup criminal i li va ser im-
posada una multa de 195.000 
euros. 
Dues persones més van ser 
condemnades per contraban 
de tabac a cinc anys i tres me-
sos de presó i cinc més a tres 
anys i mig.
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Centre Penitenciari de Ponent per contraban

Roba per a dona · C/Carme 75, Lleida · 973223654

Rebaixes!
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              Setze anys de 
presó per a la dona 
que va matar un avi 
de 93 anys a Balàfia
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L’Audiència de Lleida ha 
condemnat a setze anys de 
presó la dona de 59 que 
va matar un home de 93 
l’agost de 2013 al barri de 
Balàfia. Segons la sentèn-
cia, li va propinar tres cops 
forts al cap amb una bàscu-
la romana per sostreure els 
diners de la víctima. L’acu-
sada haurà de pagar 5.000 
euros a cadascun dels tres 
nebots de la víctima que 
van reclamar indemnització.
La fiscalia sol·licitava dinou 
anys de presó per la dona 
i la defensa, l’absolució. 
Finalment, la sala ha consi-
derat la dona responsable 
d’un delicte d’homicidi.
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               Intoxicats 
un matrimoni i els 
seus tres fills en un 
incendi a Ronda
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Un matrimoni i els seus tres 
fills menors d’edat van ha-
ver de ser traslladats el di-
lluns a l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida després 
de patir una intoxicació per 
inhalar fum en un incendi 
del número 28 del passeig 
de Ronda de Lleida. 
Segons els Bombers de la 
Generalitat, l’incident es 
va produir al voltant de les 
10.20 hores i es va cremar 
un matalàs i part d’un arma-
ri amb roba al seu interior. 
Les causes de l’incident en-
cara s’investiguen. Fins al 
lloc s’hi van desplaç3 qua-
tre dotacions dels Bombers 
de la Generalitat.

SOCIETAT

      Arkia cancel·la els vols que 
unien Tel Aviv i Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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La companyia israeliana Ar-
kia, que operava a l’aeroport 
de Lleida-Alguaire, ha cancel-
lat totes les rutes que tenia 
previstes per aquest estiu de 
Tel-Aviv a la capital del Segrià 
a causa de la pèrdua de com-
petitivitat de la companyia 
durant la campanya estiuenca. 
L’increment de les companyi-
es de baix cost i el consegüent 
augment de l’oferta de seients 
de baix preu a l’aeroport de 
Tel Aviv Ben Gurion ha pro-
vocat que la companyia hagi 
decidit només conservar els 
vols a Lleida durant l’hivern. 
També s’han anul·lat els vols 
que l’aerolínia tenia previstos 

a Florència i Eivissa. 
No obstant això, el passat di-
vendres 26 de juliol arribava 
el primer vol de la companyia 
a Lleida amb 109 de les 110 
places ocupades. Segons el 
delegat del Govern de la Ge-

neralitat a Lleida, Ramon Far-
ré, es preveia una temporada 
molt bona, ja que es compta-
va amb deu vols d’anada i deu 
més de tornada amb l’objec-
tiu de transportar fins a 2.000 
persones.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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             PAH Lleida se 
suma a la campanya 
catalana d’accions 
contra el BBVA
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Les PAH catalanes van ini-
ciar el dimarts una cam-
panya ininterrompuda d’ac-
cions de protesta contra el 
BBVA per exigir solucions 
adequades a les famílies 
des del punt de vista social 
i econòmic. La PAH Lleida 
es va tancar a l’oficina de 
rambla Ferran per denunci-
ar que, tot i que el BBVA és 
la segona entitat financera 
més gran d’Espanya, tam-
bé és la segona entitat que 
més desallotjaments forço-
sos i execucions hipotecàri-
es realitza.
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Imatge de l’aeroport de Lleida-Alguaire.
Foto: Arxiu



SOCIETAT
                 Detingut un veí 
de Balaguer per robar 
en una granja i atrope-
llar el propietari

 REDACCIÓ
 BALAGUER

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el dimarts passat un 
home de 30 anys, veí de Ba-
laguer, per robar material 
fèrric en una granja situada 
a l’Horta d’Amunt i atrope-
llar-ne el propietari durant 
la fugida. A l’home se l’acu-
sa d’un delicte de robatori 
amb violència i intimidació. 
Els fets van passar pels volts 
de les 11.30 hores del 23 de 
juny en una explotació ra-
madera. El propietari de la 
finca va sorprendre dos ho-
mes que estaven carregant 
material fèrric de les seves 
instal·lacions dins d’un ve-
hicle. Per impedir que els 
lladres fugissin amb el ma-
terial sostret, el propietari 
va tallar el camí de la granja 
posant travesser el seu ci-
clomotor. Els individus van 
fer cas omís al propietari i i 
van envestir-lo.

La ministra Ana Pastor ha comunicat que la mesura ha de ser
aprovada en primer terme pel Consell de Ministres

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La posada en marxa del Pla 
de desviació voluntària de ca-
mions a les autopistes de pe-
atge, que estava prevista per 
al dimecres 1 de juliol, no es 
farà efectiva fins que el Con-
sell de Ministres l’aprovi, per 
la qual cosa els camions con-
tinuaran circulant per l’N-240 
o per l’A-2 de Lleida a Mont-

blanc sense descomptes.
La ministra de Foment, Ana 
Pastor, va informar que el Pla 
començarà durant el mes de 
juliol, “tan aviat com sigui 
possible”, en la seva inter-
venció durant unes jornades 
a Madrid organitzades per 
l’Escola Superior d’Enginyers 
Industrials de la Universitat 
Politècnica.
La mesura, que es tracta d’una 
experiència pilot, s’havia de 
realitzar de juliol a novembre 

Els camions podran desviar-se de l’N-240 a l’AP-2 amb descomptes. F: A. V.

en sis trams de carretera, amb 
una longitud total de 326 me-
tres. Tanmateix, aquesta me-
sura, que no va agradar a la 
majoria d’alcaldes de les zo-
nes afectades, com el de les 
Borges Blanques, preveu un 
canvi d’itinerari dels transpor-
tistes de les carreteres nacio-
nals a les autopistes de peat-
ge amb bonificacions de fins 
al 50% de la tarifa.

SOCIETAT
                 El CC Segarra 
garantirà dos àpats 
al dia el juliol a joves 
dels centres oberts

 REDACCIÓ
 CERVERA

El Consell Comarcal de la 
Segarra, dins del servei 
d’intervenció socioeducatiu 
itinerant, garantirà el mes 
de juliol dos àpats al dia 
a  joves d’entre 8 i 18 anys 
usuaris del Centre Obert 
l’Espàtula de Cervera i l’Es-
corxador de Guissona.

SOCIETAT
               Primers interessats a apadrinar xops de 
l’era en l’inici de les Festes del Segar i el Batre

 REDACCIÓ
 FULIOLA

www.7accents.cat

L’Associació de les Festes del 
Segar i el Batre de la Fuliola 
ha rebut les primeres petici-
ons dels interessats en apa-
drinar un arbre del xoperal 
de l’era on cada any se cele-
bra la festa. La iniciativa for-
ma part de la campanya per 
evitar la tala dels cinquanta 
xops que fan ombra a l’era 
via sanejament dels arbres.

Durant l’inici de la sega, 
l’associació va anunciar que 
aviat farà públic el número 
de compte per poder fer les 
aportacions. La presidenta de 
l’Associació de les Festes del 
Segar i el Batre de la Fuliola, 
Rosa Mari Vidal, ha explicat 
que s’està demanant la impli-
cació de tothom per mantenir 
el patrimoni natural que dóna 
sentit a la celebració: “Estem 
buscant una empresa que es 
faci càrrec dels treballs de sa-
nejament i convidem a altres 

CULTURA
               El COU d’Àger inaugura l’únic 
Observatori-Aula d’Europa

 REDACCIÓ
 ÀGER

www.7accents.cat

El Centre d’Observació de 
l’Univers (COU) del Montsec, 
situat al municipi d’Àger (No-
guera), va inaugurar aquest 
dimecres el primer Observa-
tori-Aula d’Europa que per-
met als assistents observar 
els estels mitjançant la pro-
jecció en el sistema de vuit 
pantalles d’imatges de l’uni-
vers captades a través d’un 

telescopi de 50 centímetres 
de diàmetre i poder escoltar 
al seu torn les explicacions 
dels especialistes de l’Ob-
servatori i interactuar amb la 
resta dels assistents a l’Aula. 
Després de l’Observatori Po-
pular de Mont-Mégantic, de 
Quebec (Canadà), és la pri-
mera instal·lació d’aquestes 
característiques que s’inau-
gura a Europa. El propòsit és 
constituir-se en un espai de 
divulgació científica únic a 
Europa.

1·728·629·6  
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POLÍTICA

                 La unió de 
CiU i PSC a Tàrrega
obviarà el procés 
sobiranista

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

Els convergents de Tàrre-
ga, amb vuit regidors, van 
pactar el passat dilluns amb 
el grup socialista, amb dos 
regidors, per tal de formar 
un govern de majoria a la 
capital de l’Urgell i “cons-
truir un govern fort i esta-
ble”. La unió, però, deixarà 
al marge les qüestions rela-
cionades amb el procés so-
biranista per tal de garantir 
l’estabilitat de l’acord de 
govern. Segons va comuni-
car el nou Ajuntament, CiU 
continua apostant per una 
Catalunya independent i el 
PSC planteja una solució fe-
deral per resoldre l’encaix 
de Catalunya. És per aquest 
motiu que les diferències 
“se circumscriuran en l’àm-
bit extramunicipal i cada 
grup defensarà el seu po-
sicionament sense afectar 
les qüestions estrictament 
municipals”.
Referent a l’estelada que 
hi ha penjada al balcó del 
consistori, Silveri Caro ha 
dit que no és ‘’barallaran’’ 
per qüestions de banderes. 
Segons el líder dels socia-
listes a la ciutat de Tàrrega, 
de la mateixa manera que 
no van demanar de po-
sar-la, tampoc tenen previst 
demanar de treure-la, i s’ha 
referit a prioritzar la sortida 
de la crisi abans d’aquestes 
qüestions.
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          Foment ajorna la
desviació voluntària de
camions de l’N-240 a  l’AP-2

30·6 co
mar
ques



OBRES
               Inici de la 
licitació del projecte 
d’obres i explotació 
d’un hotel a Gardeny

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Lleida va 
aprovar de manera defi-
nitiva el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars 
i Prescripcions Tècniques 
que han de regir la redac-
ció del projecte d’obres i 
concessió administrativa 
per a la construcció i explo-
tació d’un hotel al turó de 
Gardeny. El termini de pre-
sentació d’ofertes s’inicia 
l’endemà de la publicació al 
BOP i romandrà obert fins 
al dia 30 de desembre de 
2015. La Paeria va adoptar 
a l’abril l’acord d’aprovar 
el Plec que han de regir el 
procediment obert, amb 
diversos criteris d’adjudi-
cació, per a la redacció del 
projecte d’obres i conces-
sió administrativa sobre el 
domini públic per a la cons-
trucció i explotació d’un ho-
tel al turó de Gardeny.

eco
no

mia
L’estació duanera amplia el seu horari gràcies a la incorporació d’una 
tècnica i un nou enginyer agrònom, facilitant els tràmits d’exportació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’estació duanera de Lleida, 
coneguda com a Edullesa, va 
reclamar tenir a la seva dispo-
sició un inspector veterinari 
per exportar carn. Així ho van 
expressar els responsables 
de la duana a la subdelega-
da del Govern a Lleida, Inma 
Manso, durant una visita a les 
instal·lacions. En aquest sen-
tit, Manso es va comprometre 
a estudiar la petició, tot i que 
va reconèixer que serà difícil 
que aquesta sigui una realitat 
a curt termini.
D’altra banda, Manso va des-
tacar que l’activitat de la du-
ana de Lleida és molt impor-
tant, “malgrat les limitacions 
exportadores de productes 
agroalimentaris que imposa 
el veto rus”, tenint en compte 
que els productors han obert 
nous mercats o han fet que 
les relacions comercials amb 
altres països no comunita-
ris siguin més intenses. Per 
aquesta raó, Edullesa ofe-
reix una ampliació d’horaris 
per tal de facilitar els tràmits 
d’exportació. De fet, funcio-
narà matins i tardes de dilluns 
a divendres i també dissabte 
al matí, ampliant així el servei 
que s’oferia fins al moment.

En aquest sentit, Manso va dir 
que s’incorporarà a l’equip de 
supervisió de la duana 
una tècnica del 
Servei Oficial 
d’Inspecció, 
Vigilància 
i Regula-
ció de les 
E x p o r -
t a c i o n s 
( S O I V R E ) 
del Ministeri 
d’Economia i 
Competitivitat. 

Façana de la duana lleidatana. (Foto: Edullesa)

L’objectiu és millorar l’ope-
rativitat en la prestació del 

servei. A més, la Subde-
legació del Govern 

va gestionar el 
2014 la con-

t r a c t a c i ó 
de dos en-
g i n y e r s 
agrònoms i 
aquest any 

són tres els 
que reforçaran 

la tasca de l’en-
ginyer que ho fa.

OCUPACIÓ
               La ciutat de 
Lleida, la novena 
de l’Estat espanyol 
amb menys atur

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La ciutat de Lleida és la no-
vena de l’Estat amb menys 
atur segons un estudi so-
cioeconòmic que l’Insti-
tut Nacional d’Estadística 
(INE) ha realitzat sobre els 
principals 109 municipis 
del país. La taxa d’atur de 
la ciutat el 2014 va ser del 
15’1%. La ciutat amb menor 
taxa d’atur estimat el 2014 
va ser Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), amb un 9’4%.

1·7  
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FRUITA

              La nectarina 
i el préssec baixen 
en producció, però 
la qualitat és bona

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La climatologia en prima-
vera i la poca intensitat 
de clareig en el camp han 
donat com a conseqüència 
una producció amb menys 
fruita per arbre en préssec 
i nectarina, però de millor 
qualitat a Espanya. Segons 
les dades actualitzades, hi 
ha un -7% respecte a la co-
llita de 2014 a Catalunya i 
un -2% a Espanya, segons 
les dades presentades per 
Afrucat. 

25·6       Edullesa de Lleida
reclama un inspector 
veterinari per exportar carn
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El dia després
Un dia després que Grècia es con-
vertís en la primera economia desen-
volupada en haver impagat l’FMI, 
les Borses Europees tampoc van so-
frir les caigudes esperades. De fet, 
l’EUROSTOXX 50 va pujar un 2,10% 
i l’IBEX 35 un 1,32%. Això, el dia se-
güent de la bomba grega que va re-
bre en forma d’impagament la insti-
tució de Christine Lagarde. Amb el 
que per alegria de la gent honrada i 
responsable i per descontentament 
dels antisistema, la cosa tampoc ha 
estat tant greu, i l’únic cert és que 
Grècia te el dubtós honor de formar 
part de la llista de morosos de l’FMI 
juntament amb Somàlia, Sudan i 

Zimbabue i que els seus habitants 
han de fer llargues cues per poder 
treure diners dels caixers.
Aquestes 24 hores màgiques poste-
riors a l’ocorregut crec que ens han 
indicat tres conclusions que potser 
mai havíem constatat La prime-
ra és que el que alguns veien com 
una demostració de sobirania po-
pular enfront dels poders financers 
globals acabarà sent un riure esca-
labrant per tothom menys per ells. 
Seran ells i no la resta del mon els 
que assistiran a un deteriorament 
dels índexs financers i a una situació 
econòmica tant caòtica que deixarà 
el país en un estat de caos i sabotat-

ge perdent les garanties civils i con-
vertint-se en un poble que acabarà 
vivint en la pobresa i la misèria.
La segona és que hi ha simbolismes 
polítics que al principi ens enamoren  
però que són dramàticament pit-
jors. I el que comença com un ram 
de bones intencions acaba sent una 
trencadissa de tot el que tenim. I po-
dem acabar sent més pobres, més 
tristos i més endarrerits que la resta 
del món. En definitiva, el que està 
passant a Grècia és un bon exemple 
de com és de real la democràcia, ja 
que al final poden acabar portant 
les regnes d’un país una colla de 
dements. I això ens obliga ser més 

curosos a l’hora de votar i a pensar 
més amb el cap que no pas amb el 
cor a l’hora de depositar el nostre 
vot a les urnes.
I la tercera és que al Sr. Varoufakis 
ja li està bé cremar Atenes i Grècia 
sencera si convé , i si al final això no 
funciona, ell sempre és a temps de 
marxar a treballar a Londres o Pa-
ris, on segur que té amics i deixar el 
poble que el va pujar al poder en la 
depressió més absoluta. Això és un 
clàssic dins i fora la política. No ens 
hauria d’estranyar que al final s’hagi 
d’empassar les seves paraules però 
amb un bon joc de coberts i mi-
rant-s’ho tot pel televisor.

Jordi Panadés Vega economista

Inma Manso 
reconeix que 

serà difícil que 
es faci a curt 

termini



ES
POR

TS

La retirada gairebé 
assegurada de Joan Capdevila
27·6

El targarí pateix una ruptura del lligament creuat
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El jugador targarí Joan Cap-
devila està a un pas molt pe-
tit de la seva retirada com a 
futbolista professional. La 
causa, una greu lesió en el 
lligament creuat del genoll 
que el podria obligar a pen-
jar les botes i veure el futbol 
des d’un altre punt de vista. 
“El meu pensament principal 
és recuperar-me de la lesió. 
Encara que no està confirmat 
al 100% que hagi de deixar el 
futbol, però tot apunta que 
sí”, va manifestar l’esportista 
en declaracions a 7accents.
En aquest sentit, Capdevila va 
expressar que “ara he d’orde-
nar una mica la meva vida, 
perquè mai se sap que pot 
succeir”. De fet, el seu darrer 
equip havia estat el Lierse bel-
ga i la seva intenció era jugar 
a l’Índia fins al desembre, tal 
com ja va fer l’any passat, “ja 
que tenia ganes de tornar-hi”. 
Tot i així, va indicar que ”no 
es pot tancar cap porta, per-
què si no l’aire no corre”.
D’altra banda, el targarí de 37 
anys té com objectiu primor-
dial continuar vinculat al món 
del futbol, encara que com a 
tècnic. Així, té planificat treu-
re’s el títol d’entrenador el 
més aviat possible, “perquè 

BÀSQUET

El Força Lleida 
jugarà a la LEB Or 
amb condicions

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Força Lleida tornarà a 
jugar a LEB Or la tempora-
da 2015-2016. Així es des-
prèn de la reunió que va 
tenir el president del club 
lleidatà, Félix González, a 
la Paeria per arribar a un 
acord en el conveni que 
demanava. El màxim diri-
gent ha argumentat que 
“acceptem la proposta pel 
2015-2016, encara que no 
és el que nosaltres consi-
derem que és el millor pel 
bàsquet lleidatà”.
Entre d’altres exigències, 
va exposar que aquesta 
que està supeditada a con-
dicions per part de l’enti-
tat, com és “un compro-
mís de tots els municipals 
a l’hora de fer els esforços 
per complir l’acord al qual 
es va arribar al Ple de juny 
de 2014 en relació amb la 
refinançació del renting de 
la ciutat esportiva i l’incre-
ment de dotació del Força 
Lleida per al 2015, 2016, 
2017 i 2018”.
En segon terme, va de-
manar el compromís dels 
grups municipals perquè 
facin les gestions necessà-
ries perquè el conveni plu-
rianual amb el Força Llei-
da per als exercicis 2017 
i 2018 s’aprovi en el Ple 
amb les quantitats i con-
dicions de 2016 abans del 
31 de desembre de 2015. 
“Si arribada aquesta data 
el conveni no s’ha subscrit, 
el club iniciarà el procés 
de liquidació i tancament 
per al 30 de juny de 2016 
de manera irrevocable”.
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FUTBOL

Colinas i Doncel fitxen pel Lleida, 
Molo renova i Miramón és baixa

 REDACCIÓ / Ò. B.
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu ha fitxat 
l’extrem polivalent Julen Co-
linas, de 27 anys, procedent 
del CD Toledo, i a l’extrem 
esquerre Carlos Doncel, de 
18  anys, procedent  del  Ju-
venil A del  CF Damm, i que 
ocuparà llicència  sub 23 a  la 
plantilla d’Imanol Idiakez.
D’altra banda, l’entitat blava 
també h arribat a un acord 
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he de mirar al futur”. 
Cal recordar que el lleidatà 
va jugar 410 partits a la Lliga. 
A més, va aconse-
guir amb el De-
portivo de la 
Coruña els 
títols de la 
Supercopa 
d ’ E s p a -
nya (2000 
i 2002) i la 
Copa del Rei 
(2002). Amb 
la selecció espa-

de renovació amb el defensa 
Manuel Jesús Casas Molo, qui 
d’aquesta manera seguirà vin-
culat al club de la Terra Ferma 
el proper curs.
Per la seva banda, cal desta-
car que Jorge Miramón es va 
veure sorprès amb la decisió 
del Lleida Esportiu de retirar 
l’oferta de renovació presen-
tada al jugador. Curiosament, 
va ser amb la trucada de 7ac-
cents per saber la seva opinió 
i el seu futur quan es va assa-
bentar de la notícia. Colinas, amb la samarreta del CD Toledo. Foto: Y. L.

El jugador 
lleidatà ja 

pensa en el 
seu futur com 
a entrenador
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El targarí Joan 
Capdevila, durant 
l’entrevista que li 
va fer ‘7accents’ 
amb motiu del re-
portatge realitzat 
per la seva estada 
com a futbolista a 
l’Índia.
Foto: Ares Valdés

nyola, l’Eurocopa (2008), el 
Mundial de Sudàfrica (2010), 
la medalla de plata dels Jocs 

Olímpics de Sidney 
(2000) i el ter-

cer lloc de la 
Copa Con-
federacions 
(2009). En 
la tempo-
rada 1996-
1997 va ju-

gar a la UE 
Tàrrega i des 

de llavors ha 

passat per l’Espanyol, l’Atléti-
co de Madrid, el Deportivo, 
el Villarreal, el CF, Benfica, el 
North East United i el Lierse.
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Consolidació 
internacional del 
Lleida Air Challenge
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Ricard guanya la cursa de l’Air Race 1
 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

www.7accents.cat

El festival aeri Lleida Air Cha-
llenge, celebrat a l’aeroport 
de Lleida-Alguaire, es va con-
solidar i va incrementar el 
número d’activitats. El cel de 
l’altiplà d’Alguaire va ser l’es-
cenari de nombroses exhibici-
ons i demostracions com les 
d’aeromodelisme, parapents 
amb motors, ultralleugers, 
salts de paracaigudistes, pla-
nejadors o paratrikes, entre 
d’altres. Un dels vols que més 
expectació va aixecar va ser 
el de la patrulla italiana que 
pilotava un conjunt de quatre 
avionetes que van fer diver-
ses acrobàcies o la simulació 
d’atac aeri, una novetat
El Lleida Air Challenge tam-
bé va incorporat les especta-
culars curses de l’Air Race 1, 
que permeten veure 
competir vuit avi-
ons volant si-
multàniament. 
La cursa la va 
guanyar el 
suec Thom 
R i c h a r d , 
que ja es va 
p r o c l a m a r 
campió de la 
primera prova 

del Campionat del Món ce-
lebrada a Monastir (Tunísia). 

Richard encapçala la 
classificació pro-

visional de la 
general. Els 
altres llocs 
del podi 
els van 
ocupar el 
f r a n c è s 

C h r i s t i a n 
Guilie i Ste-

ve Temple, 

Les altes tempe-
ratures viscudes a 
Lleida, en especial 
a Alguaire, que 
van fregar els 
40 ºC, van restar 
espectadors a 
l’esdeveniment. 
Foto: Generalitat 
de Catalunya

dels Estats Units, pel que fa a 
la categoria Gold. En la cate-
goria Silver, el guanyador va 
ser Guy Chereay.

DIRT TRACK

Serra triomfa 
en el segon Dirt 
Track d’Agramunt

 REDACCIÓ
 AGRAMUNT

www.7accents.cat

Franc Serra va aconseguir 
a Agramunt el triomf en la 
segona prova de la Copa 
Dirt Track Rodi Michelin. 
El pilot de Gironella es va 
emportar la victòria en una 
Superfinal accidentada per 
davant de Joan Ramon Ri-
belles i de Ferran Cardús. 
La segona edició del Dirt 
Track d’Agramunt va ser 
tot un èxit. Després de 
les mànigues d’entrena-
ments i el tots contra tots 
es va determinar la graella 
de sortida de la categoria 
Open. Abans, els més pe-
tits ja havien demostrat el 
seu bon fer en l’oval. Pel 
que fa a l’elit, una caiguda 
entre Rocky Florensa i Àn-
gel Grau en la Superfinal 
va obligar a treure bande-
ra vermella. Però els dotze 
últims girs van posicionar 
Franc Serra com a vence-
dor.
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VOLEIBOL

El Balàfia Vòlei ja és de Primera 
Nacional en formalitzar la inscripció

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Balàfia Vòlei ja és equip de 
Primera Nacional. El dia 26 
de juny finalitzava el termini 
d’inscripció en la categoria i 
el 25 els lleidatans van pre-
sentar tota la documentació 
per tal que l’ascens fos una 
realitat. Això va ser possible, 

en part, perquè la Fede-
ració Catalana de Voleibol 
es farà càrrec de l’aval de 
2.100 euros que ha de pre-
sentar l’entitat lleidatana. En 
aquest sentit, l’entrenador 
del conjunt ilerdenc, Mario 
Martínez, va dir en declara-
cions a 7accents que durant 
la temporada la Federació 
Catalana també donaria el 
seu suport com a avalador.
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El cel 
d’Alguaire va 
ser l’escenari 

de moltes 
activitats

ATLETISME

Castelldans i 
Almacelles brillen 
en la Lliga Ponent

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Lliga Ponent va viure 
un intens cap de setmana 
amb la Trail del Gaig Blau 
de Castelldans, amb Josep 
Maria Castelló i Noemí Au-
medes com a triomfadors, 
i la Cursa de Fons d’Alma-
celles, amb les victòries de 
Tàssies i Toni Hermoso.

28·6

MOTOCICLISME

Màrquez brinda un 
bon espectacle al 
traçat d’Holanda

 REDACCIÓ
 ASSEN

www.7accents.cat

El cerverí Marc Márquez va 
protagonitzar un emocio-
nant final del Gran Premi 
d’Holanda, el qual va bus-
car el triomf fins a l’últim 
sospir, tot i que aquest va 
ser finalment per Valentino 
Rossi. El pilot de l’equip 
Repsol Honda va aconse-
guir el seu tercer podi de 
la temporada i és quart del 
Mundial, amb 89 punts. 
“Estic content perquè he 
tornat al podi i he fet una 
cursa molt bona, lluitant 
per la victòria fins al final. 
Crec que moralment hem 
guanyat”, va apuntar.
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Llegendes
del futbol

El doctor del 
poble brasiler

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

Un dels moments més edi-
ficants i revolucionaris en la 
història del futbol és el mo-
viment Democràcia Corint-
hiana, protagonitzat pel club 
Corinthians als primers dels 
vuitanta. A Brasil, el govern 
estava en mans d’una dic-
tadura militar que cometia 
nombrosos abusos contra la 
població, però es vivia una 
època d’efervescència políti-
ca i la societat brasilera que 
no deixava d’enviar missatges 
de canvi. Un d’ells, va arribar 
des del futbol. 
El Corinthians va fer una tem-
porada tan dolenta el 1981 
que va canviar fins i tot al pre-
sident. El nou dirigent era un 
sociòleg, Adilson Monteiro, 
l’antítesi de l’autoritarisme, 
un home al qual li agradava 
escoltar tothom i que al cos-
tat dels jugadors més com-
promesos va iniciar un expe-
riment inaudit. Cadascun dels 
components del club, des del 
president fins als encarregats 
de la neteja, tenia un vot en 
les assemblees on es decidia 
tot: la necessitat o no de les 
concentracions, els fitxatges, 
les baixes, els viatges... Es 
repartien els beneficis a parts 
iguals i en poc temps van sa-
nejar l’economia del club. Un 
somni col·lectiu. Que si es po-
den assolir èxits amb aquest 
model? Campions del Torneig 
Paulista dos anys seguits (82 
i 83), amb dues mítiques fi-
nals contra el Sao Paulo en les 
quals va brillar per sobre de 
tots el gran referent dins i fora 
del camp, un dels ideòlegs i 
la imatge més coneguda del 

moviment, el Doctor.
Sócrates Brasileiro Sampaio 
de Souza Vieira de Oliveira, 
nascut a Belém el 1954, va ser 
un dels millors futbolistes de 
Brasil. Un migcampista total, 
capaç de recórrer el camp 
sencer amb el seu 1,90 me-
tres d’alçada sense perdre res 
de l’enlluernadora elegància 
que el definia. Va ser un juga-
dor de físic dominant i d’una 
exquisida tècnica que tenia el 
toc de taló com la marca de 
la casa. Com ha quedat clar, 
va ser un activista polític i era 
amic d’escriptors i músics, un 
amant de la literatura, a més 
d’un juerguista a qui li encan-
tava sortir a les nits. Doctor? 
Sí, li va donar temps a llicenci-
ar-se en medicina i va exercir 
després de retirar-se.
Després d’uns anys a Belém, 
la família de Sócrates va tras-
lladar-se a Ribeirao Preto, 
on va començar a 
jugar. L’equip 
gran de la 
zona, el 
Botafogo, 
va incor-
porar- lo 
el 1974. 
El 1976, 
m a l g r a t 
que no era 
d a v a n t e r, 
va ser mà-
xim golejador 
del Paulista i un 
any després 
el Botafogo 
va guanyar 
una celebra-
díssima Copa 
Ciutat de Sao 
Paulo. El 1978, 
després d’acabar 
els estudis, va mar-

xar al Corinthians, on va con-
vertir-se en un ídol, guanyant 
el Paulista el 1979. Per des-
comptat, la selecció el 
va cridar i just 
abans del 
v i c t o r i ó s 
t o r n e i g 
de 1982, 
amb la 
Democrà-
cia Corint-
hiana do-
nant els seus 
primers passos, 
va participar en el 
Mundial d’Espanya. 
Sòcrates i Zico eren els indis-
cutibles líders d’una selecció 
brasilera que era considerada 
la gran favorita. El joc que van 
desplegar allà és encara ad-
mirat i posat com a exemple 
dècades més tard, però des-
prés d’una còmoda primera 
fase, on va marcar un recordat 

golàs contra la Unió Soviè-
tica i una victòria sobre 

l’Argentina de Ma-
radona, l’Itàlia de 
Rossi els va tan-
car el camí en un 
duel històric que 
va acabar amb el 
futbol art.
De retorn a Bra-

sil, va viure anys 
intensos, tant a ni-

vell polític com 
futbolístic. Els 

triomfs del 
Corinthians 
combinats 
amb el re-
volucionari 
model de 
gestió van 

dur als de 
Sao Paulo a 

ser l’equip fa-

vorit del poble. Però el go-
vern no semblava disposat 
a canviar massa i el 1984 va 
rebutjar la proposta d’elecci-
ons directes a Brasil. Sócra-
tes va emigrar a Itàlia, encara 
que només va estar un any a 
la Fiorentina abans de tornar 
al Flamengo. El 1986 va jugar 
el Mundial de Mèxic, on va 
marcar el gol del triomf da-
vant d’Espanya, encara que 
després va fallar un penal en 
la tanda fatídica contra França 
als quarts de final. 
Després de la cita mexicana 
va iniciar una visible davallada 
en la seva carrera en gran part 
pel poc que s’havia cuidat i 
després de passar pel Santos 
i el Botafogo va retirar-se. 
En deixar el futbol va mante-
nir-se actiu, militava política-
ment, era comentarista i arti-
culista als mitjans i exercia de 
metge. Malauradament, tam-
bé va continuar amb el seu 
conegut abús de l’alcohol i, fi-
nalment, als 57 anys, va morir 
a causa d’una cirrosi hepàtica. 
Era el matí del diumenge 4 de 
desembre de 2011 i a la tarda 
el Corinthians es jugava el tí-
tol de campió de Brasil. El dia 
va convertir-se en un home-
natge constant a l’ídol mort i 
l’equip no va fallar, dedicant 
la victòria al seu Doctor.

: 1974_ Comença 
la seva carrera al 
Botafogo.
: 1977_ Guanya 
la Copa Ciutat de 
Sao Paulo.
: 1978_ Fitxa pel 
Corinthians.
: 1979_ El Timao 
venç el Torneig 
Paulista i es con-
vocat per la selec-
ció brasilera.
: 1982_ Participa 
en el Mundial 
d’Espanya.
: 1982-83_ Gua-
nya dos Lligues 
Paulistes més.
: 1986_ Juga el 
Mundial de Mèxic.
: 1989_ Es retira al 
Botafogo.

La seva
elegància i 

compromís el 
van fer un ídol 

de l’afició

Va ser el 
líder del 

moviment 
Democracia 
Corinthiana

Sócrates 
Sampaio 
de Souza
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7+1 accents

solucions

encreuats by FILOENIGMES

by Jordi BalaschSE7 RUEde la llotja

criptograma
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Busqueu una paraula de 7 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 6 de les 7 lletres.

criptograma 

sudoku de lletres

D E
E C

D E B
B D C

C A
A B

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

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

solucions

els 8 errors

sudoku molt difícil SE7 RUEde la llotja

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

HORITZONTALS: 1. Mestres espirituals hindús. Personatge fictici
de terror. 2. Ressò arribat de lʼest. Sospirava per ell. Em nego a
fer-ho. 3. Element no metàl-lic. Punt dʼintersecció de dues vetes de
mineral. Unió harmònica entre dues coses. 4. Fragment musical
només per a un instrument. Arrel. Com ara la dʼArosa a Galícia. 5.
Lletra al revés. Fa les coses molt a poc a poc. Consonant. 6. Es-
crit amb runes. Per a tota la vida i part de lʼaltra. 7. Transport de
Tarzan. Vas al terra. 8. Ateu però no tant. Semblant a lʼopal. Lle-
tra. 9. Una ratlla. Part del diàmetre. Seglars. 10. Zoo petit. Sense
corbes. Vocals auditives. 11. També poden ser blanques. Conjunt
de brots. 12. Monedes ja extingides. Certs allotjaments.
VERTICALS: 1. Persona que mena els gossos. Passa inespe-
radament. 2. Gai rebé ruc. Amagat. Ventet suau. 3. Moneda del
Brasil. Ocell que no ha sortit del niu. Mal incomplet. 4. Vocal.
Creu que li ha tocat la grossa. Pedres consagrades. 5. Està al
lloro. Punts fora dʼuna corba que satisfan la seva equació. 6.
Nom de dona. Llegendari. Consonant. 7. Viatja. Posada en cir-
culació. Cò mic. 8. Aplec tumultuós. Cases amb molt caliu. 9.
Àmec. Ximpleta. No ben bé tot. 10. Llumí. Parlarà amb santa
Clara. Novena lletra de lʼalfabet grec. 11. Mot aplicat a allò que
constitueix un escarn. De les noces. 12. Taca de forma arrodo-
nida. Plantes que forneixen un oli comestible.

GURUSVAMPIR
OCEAMAVANO
SASPAACORD
SOLORELRIA
ECMAIMONAL
RUNICETERN

LIANESCAUS
ATEOPALIPE
TRADILAICS
ZORECTAOIA
ARMESBROTAM
RALSHOSTALS

8 9 4
3 6

8 6 7
4 3 5 9
9 3 4 2
6 8 4 7

4 2 5
8 3

5 7 1

687159342
539427186
421836759
243678591
795314628
168592473
314285967
876941235
952763814

CFDEBA
AEBCDF
DCEAFB
BAFDEC
EBCFAD
FDABCE

La paraula és PATÈTIC. Falta la P del pingüí.
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Tarzan. Vas al terra. 8. Ateu però no tant. Semblant a lʼopal. Lle-
tra. 9. Una ratlla. Part del diàmetre. Seglars. 10. Zoo petit. Sense
corbes. Vocals auditives. 11. També poden ser blanques. Conjunt
de brots. 12. Monedes ja extingides. Certs allotjaments.
VERTICALS: 1. Persona que mena els gossos. Passa inespe-
radament. 2. Gai rebé ruc. Amagat. Ventet suau. 3. Moneda del
Brasil. Ocell que no ha sortit del niu. Mal incomplet. 4. Vocal.
Creu que li ha tocat la grossa. Pedres consagrades. 5. Està al
lloro. Punts fora dʼuna corba que satisfan la seva equació. 6.
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culació. Cò mic. 8. Aplec tumultuós. Cases amb molt caliu. 9.
Àmec. Ximpleta. No ben bé tot. 10. Llumí. Parlarà amb santa
Clara. Novena lletra de lʼalfabet grec. 11. Mot aplicat a allò que
constitueix un escarn. De les noces. 12. Taca de forma arrodo-
nida. Plantes que forneixen un oli comestible.
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LIANESCAUS
ATEOPALIPE
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3 6
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6 8 4 7

4 2 5
8 3

5 7 1
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EBCFAD
FDABCE
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Busqueu una paraula de 7 lletres
oculta dins de lʼenigma. La imat-

ge conté la inicial de la paraula bus-
cada. Sʼinclouen 6 de les 7 lletres.

criptograma 

sudoku de lletres

D E
E C

D E B
B D C

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

solucions

els 8 errors

sudoku molt difícil SE7 RUEde la llotja

encreuats by FILOENIGMES
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HORITZONTALS: 1. Mestres espirituals hindús. Personatge fictici
de terror. 2. Ressò arribat de lʼest. Sospirava per ell. Em nego a
fer-ho. 3. Element no metàl-lic. Punt dʼintersecció de dues vetes de
mineral. Unió harmònica entre dues coses. 4. Fragment musical
només per a un instrument. Arrel. Com ara la dʼArosa a Galícia. 5.
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culació. Cò mic. 8. Aplec tumultuós. Cases amb molt caliu. 9.
Àmec. Ximpleta. No ben bé tot. 10. Llumí. Parlarà amb santa
Clara. Novena lletra de lʼalfabet grec. 11. Mot aplicat a allò que
constitueix un escarn. De les noces. 12. Taca de forma arrodo-
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LLEIDA TÉ UN 7% 
MENYS DE PARATS QUE 
FA UN ANY

Sense indÚstria, quins aturats 
voleu tindre? 
Rafael Lluvia Curt

LA LLEI MORDASSA 
ENTRA EN VIGOR AMB 
SANCIONS DE FINS A 
600.000€

Ens queixàvem amb Franco, 
però això serà pitjor, ara 
ens agrada la llibertat, però 
perdre la llibertat serà eL que 
mes ens costarà.
Marga Verdaguer Tous

Ara És quan ressuscita Fran-
co. Viva España, 40 anys que 
hem retrocedit. 
Angel Sabariego Diaz

LA NOVA ONADA DE 
CALOR DEIXARÀ REGIS-
TRES DE MES DE 40 ºC

Ja està aquí el canvi climàtic, 
i ha vingut per quedar-s’Hi.
Roger Matheu

RAJOY ELEVA LA PRE-
VISIÓ DE CREIXEMENT 
DE L’ECONOMIA AL 
3,3%

Sempre has fet el mateix, 
s’acosten eleccions, baixa tot 
i somriu, acaben les elecci-
ons i ho puja tot....
David Migallon

COLAU SUSPÈN LA 
CONCESSIÓ DE LLICEN-
CIATURES TURÍSTI-
QUES A BARCELONA 

Un bé per al sector turístic de 
BCN sens dubte. Un sector, 
el de Barcelona, exemplar 
per a altres ciutats i que ha 
de seguir creixent de manera 
sostenible i adequada a la 
urbs . Per això, aquesta 
mesura em sembla un 
total encert
Vanessa 
Centero 
Sanchiz

Per cercar un turisme de 
qualitat cal tenir una oferta 
adequada, Barcelona està 
potencialment preparada 
en matèria de turisme per 
a això; per això entenc que 
aquesta mesura pot ajudar 
a reconvertir tot 
aquest “ 
tu-

risme escombraries” que 
comentes, en un turisme més 
sostenible i fructífer per a la 
ciutat. Sobre el tema de màfi-
es i prostitutes, totalment 
d’acord.
Javier Rod Nu

UNA SEGONA ONADA 
DE CALOR ENVAEIX 
LLEIDA AMB TEMPE-
RATURES QUE PODEN 
ARRIBAR ALS 40 ºC

Sort que a Lleida fa calor i 
sortirem al TN  perquè enca-
ra no han apunyalat ningú
@joanfibla

Passarem l’onada de calor al 
carrer Major
@jasokaki

EL PSC EXCLOU DEL 
SEU PROGRAMA ELEC-
TORAL LA CONSULTA 
SOBERANISTA
 
El PSC ja porta lustres desa-
paregut de la gestió política 
a Catalunya 
@angelduarte

MARIANO RAJOY I TRES 
EXPRESIDENTS ES-
PANYOLS FAN UN SO-
PAR PRIVAT AMB JOAN 
CARLES DE BORBÓ

Qui pagava? 
elLLOP9

CRIDA PER 
LLEIDA 
DESOBE-
EIX A ROS 
I PENJA LA 
BANDERA 
DE L’ARC 
DE SANT 
MARTÍ A LA 
PAERIA

Molt be, que es 
vagi acostumant 
el senyor Ros a 
que ja no te 15 
regidors.
@parlant_sol

Potser si hagUés estat 
un mocador o una corba-
ta.....
@dani_coloma

L’OPOSICIÓ DE LA PAE-
RIA PODRÀ ESCRUTAR 
FACTURES I CONTRAC-
TES SENSE DEMANAR 
PERMÍS A ÀNGEL ROS

Amb 7 regidors i l’alcalde, 
poca majoria hi ha per impe-
dir accedir a les despeses de 
l’AAPP de la paeria de Lleida
@Victor Martin

ablancholl

     aanreig

montsebetriu

     artmetikju

miquelpueyo

avallva

xavierborda

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
CONDUCTOR CAMIÓ ANI-
MALS VIUS
Municipi: Lleida
Empresa: Transport Internaci-
onal
Ref. FA02489567

PERSONA PARLA ROMANÈS 
PER HORARI NOCTURN
Municipi: Lleida
Empresa: A.T Trota, S.A,
Ref. FA02478049

AGENT COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02489670

MONITOR/A DE BATUCADA
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02489664

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

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

COMERCIAL 
Municipi: Lleida
Empresa: Trans-Bautista, S.L.
Ref. FA02488989

ADMINISTRATIU
Municipi: Lleida
Empresa: Trans-Bautista, S.L.
Ref. FA02488987

ADMINISTRATIU
Municipi: Lleida
Empresa: Trans-Bautista, S.L.
Ref. FA02488986

ADMINISTRATIU
Municipi: Lleida
Empresa: Trans-Bautista, S.L.
Ref. FA02488985

OSTEÒPATA AUTÒNOM
Municipi: Lleida
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref.FA02489667

FORMADOR/A ATENCIÓ 
AL CLIENT I RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES
Municipi: Lleida
Empresa: Hedima
Ref. FA02489032

VENDES CAMPANYA D’ES-
TIU
Municipi: Lleida
Empresa: Cosmética Cervel
Ref. FA02489027

SOCI DIRECTOR EN RECUR-
SOS HUMANS
Municipi: Lleida
Empresa: Aicad Bussines 
School
Ref. FA02489019

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

ASSESSOR/A COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Compañia Fabri-
cante de Productos químicos
Ref. FA02489013

OFICIAL DE 1a ELECTRICIS-
TA
Municipi: Lleida
Empresa: Euroiberica Traba-
jos Industriales Externalizados
Ref. FA02489011

OFICIAL DE 1a FONTANER
Municipi: Lleida
Empresa: Euroiberica Traba-
jos Industriales Externalizados
Ref. FA02489010

PROGRAMADOR DELPHI 
AMB PL/SQL
Municipi: Lleida
Empresa: Serinsa SL
Ref. FA02488998

CONSULTOR ASSOCIAT SÈ-
NIOR EN RECURSOS HU-
MANS

Municipi: Lleida
Empresa: Aicad Bussines 
School
Ref. FA02489023

DIRECTOR ASSOCIAT AMB 
CENTRE DE FORMACIÓ O 
AULA
Municipi: Lleida
Empresa: Aicad Bussines 
School
Ref. FA02489002

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

PROFESSOR/A DE GREC
Municipi: Lleida
Empresa: Formació Miró
Ref. FA02483317

PROFESSORA D’ITALIÀ
Municipi: Lleida
Empresa: Formació Miró
Ref. FA02483316

TALLER DE LABORS PER 
GENT GRAN
Municipi: Lleida
Empresa: Tasca Projectes 
d’animació
Ref. FA02483363

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

COMERCIAL
Municipi: Lleida
Empresa: Assessoria Masaes
Ref. FA02479108

TELEOPERADORA
Municipi: Lleida 
Empresa: Assessoria Masaes
Ref. FA02479110

PLAÇA DE PROFESSOR ES-
PECIAL PEL CONSERVATORI
Municipi: Lleida 
Empresa: Ajuntament de Llei-
da
Ref. 20150324O2

DIRECTOR EMPRENEDOR/
DISTRIBUÏDOR
Municipi: Lleida 
Empresa: SMI LMI
Ref. FA02486536

ASSOCIAT COMERCIAL - 
COACH
Municipi: Lleida 
Empresa: SMI LMI
Ref. FA02486532

COMERCIAL
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02486528

ADMINISTRATIU/VA PER 
PROGRAMAR RUTES D’OPE-
RARIS
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02479251

CONDUCTOR 
Municipi: Lleida
Empresa: Grup J. Carrión
Ref. FA02486554

CONDUCTOR/A D’AUTO-
BÚS
Municipi: Lleida 
Empresa: Gextiom Plus Group 
Servicios Generales
Ref. FA02486515
 
PERSONAL PER A VENDES
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02486500

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

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

AUXILIAR DE GERIATRIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Admesa 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

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

DOCENTS DE PRL
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom d’empresa no 
visible
Ref. FA02479209

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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Limb Skating

1.  El Bubble Soccer és una 
modalitat de futbol en la 
qual el jugador està en una 
bombolla d’aire. Cal destacar 
que podràs anar fent caure 
els altres “futbolistes”.

2. El futbolí humà és una dis-
ciplina en la qual emularem el 
típic joc de bars i recreatives, 
però en gran. Has de tenir 
una bona coordinació.

3. L’Snookball es tracta d’un 
billar gegantesc en el qual 
has de ficar les boles llises 
o ratllades als forats amb la 
bola blanca i amb el peu.

4. En el Footgolf has de jugar 
a golf amb el peu. La pilota 
és de futbol i s’ha de ser
força hàbil per tal de ficar-la 
al forat adient.

5. El 360 Ball és un esport de raqueta. Cor-
reràs per una pista circular amb un disc al 
centre, en el qual cal fer botar la pilota amb 
la finalitat d’allunyar-la dels rivals.  

6. En el Human Bowling es tracta de jugar a 
les bitlles, però sent tu la bola que els derro-
ca (estaràs dins d’una bombolla). Es practica 
en terrenys amb desnivell i amb guies per 
assegurar que almenys tiris alguna bitlla. 

7. Per practicar el Limb Skating necessitaràs 
treballar bastant l’elasticitat del teu cos. 
L’objectiu és passar amb patins per sota de 
diversos obstacles amb una altura molt baixa 
i obrint-te de cames.

destaquem 
un total de 7 esports nous que 
has de provar, lleidatà i lleidata-
na, sobretot ara que amb les va-
cances d’estiu tindràs més temps 
lliure per gaudir i fer activitats 
diferents.

Futbolí 
humà

Snookball

Footgolf

Human Bowling

360 Ball

Bubble Soccer
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La sang té un lleuger gust a 
sal perquè té clorur sòdic, 

és a dir, sal. Això és deu 
també, com moltes altres 
qüestions relacionades 
amb els nostres avantpas-

sats, fins i tot als bacteris i 
altres organismes simples.

? Per què els 
mariners 
saluden amb la 
mà cap al front??

La majoria de les teories diuen que prové de l’Edat 
Mitjana, una època en la qual els cavallers viatja-
ven amb grans armadures de ferro i altres elements 
que impedien que la gent els reconegués. Quan el 
cavaller es creuava amb algun conegut o un altre 
cavaller i volia demostrar que anava de pau s’ai-
xecava el visor i el sostenia sobre el front. Aquest 
moviment ha perdurat en el temps.

els 7
perquès ?

Per què moltes persones, quan 
dormen, ronquen??

Un 45% 
de les 
persones 
adultes ron-
quen ocasio-
nalment i un 25% ho fan de 
manera habitual. En dormir, 
els músculs de la gola i la 

tràquea es relaxen i si 
estem de cap per 

amunt la llengua i 
la mandíbula es 
mouen cap en-
darrere tapant 
l’obertura que 
uneix la gola amb 

les fosses nasals. 
Aquesta obstruc-

ció dificulta l’entra-
da i la sortida d’aire 

dels pulmons i obliga a res-
pirar per la boca. L’aire que 
entra per una obertura més 
reduïda fa vibrar el suau tei-

xit del vel del paladar i l’úvu-
la produint un lleuger ronc. 
Però aquest augmenta de 
potència acústica, ja que en 
respirar contínuament per la 
boca el paladar s’asseca i vi-
bra amb molta més potència. 
Qualsevol circumstància que 
dificulti la respiració durant la 
son pot produir el ronc. Esti-
mat lector, ja saps perquè es 
produeixen els roncs i si saps 
que ronques però ho negues, 
és millor admetre la veritat, ja 
que ara tothom sap per què 
es produeix.

Per què va ser tan important per a la 
cultura el lleidatà Leandre Cristòfol??

Leandre 
Cristòfol 
i Peralba 
(Os de 
Balaguer, 
1908 - Llei-
da, 1998) va 
ser un escul-
tor català. Se’l 
considera un dels 
pioners de l’escultu-
ra surrealista a Catalunya. Va 
ser un escultor autodidacta 
d’obres no figuratives, retrats 
i obres de temàtica religiosa. 
Rebutja l’escultura tradicional 
intentant construir un univers 
poètic amb esperit experi-

m e n -
tal, rebent 

influències dels 
moviments dadaista i surre-
alista, com els seus contem-
poranis locals Enric Crous-
Vidal, Josep Benseny, Josep 
Viola i Antoni Garcia Lamo-
lla. El 1936 va participar en 

l’exposició “Logicofobista”, 
organitzada per l’ADLAN a 
Barcelona. El 1952 una beca 
del Cercle Maillol el va per-
metre traslladar-se a París 
per estudiar. Va ser professor 
de dibuix a l’escola del Cer-
cle de Belles Arts de Lleida. 
L’any 1983 va rebre la Creu 
de Sant Jordi de mans de la 
Generalitat de Catalunya, el 
1990 el Premi Nacional d’Arts 
Plàstiques i el 1991 el premi 
José González de la Peña de 
la Real Academia de Belles 
Arts de San Fernando. A més, 
part de la seva obra es va ex-
posar de manera permanent 
a la Sala Leandre Cristòfol de 
Lleida, inaugurada l’any 1995 
i en funcionament fins a l’any 
2007, quan va passar a for-
mar part de l’espai expositiu 
del Museu Morera. També té 
obra exposada al MNAC.

Per què les llums 
dels semàfors son 
vermelles o verdes??

Els co-
lors dels s e -
màfors són herència dels co-
lors utilitzats en el ferrocarril, 
que a la vegada provenien 
del món marítim. De fet, els 

vaixells utilitzaven un codi 
de colors que assenyalava el 
dret a pas: el vermell indica-
va babord i el verd estribord. 
Si dos vaixells s’apropaven 
perpendicularment, el timo-
ner que veia la llum vermella 
(babord) de l’altre vaixell sa-
bia que havia de cedir el pas 
a l’altre vaixell, mentre que el 
que veia la senyal verda (estri-
bord) era conscient que tenia 
la via lliure.

Per què sona diferent 
un cotxe quan 
s’apropa o s’allunya??

Els cotxes generen en mou-
re’s unes ondes que es pro-
paguen per l’aire. Aquestes 
s’avancen al vehicle i van avi-
sant a l’aire que es prepari, 
perquè arriba el cotxe, i ha de 
moure’s per deixar-lo passar. 
Aquesta pertorbació es tra-
dueix en so. Però la causa que 
el so sigui agut quan s’apropa 

el vehicle i greu quan s’allu-
nya és perquè en moure’s pot 
comprimir o expandir aques-
tes ones, modificant la seva 
freqüència. Com més juntes 
estan les ones, major serà la 
seva freqüència i més agut 
serà el seu so, i al contrari. 
Aquest efecte es coneix com 
a Doppler.

Per què 
sempre diem 
que la roba 
ens abriga??

Els teixits permeten que es formin entre ells petites 
cambres que s’omplen d’aire en repòs i d’aquesta 
manera s’eviten els corrents d’aire que robarien la 
calor de la nostra pell. Així doncs, el que ens abri-
ga no és la roba en si, sinó l’aire que tanca. Si no 
ens abriguéssim, sobre la nostra pell es produirien 
petits corrents d’aire que ens refredarien per con-
vicció.

Per què la sang 
de les persones 
i dels animals té 
un gust salat?
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Presentació de “Meravelles del 
món” del pintor Antoni Uceda
Presentació del nou projecte de l’artista pintor Antoni Uceda 
“Meravelles del món” al Restaurant Genial de Lleida.

30·6
dimarts

Inici del Casal d’Estiu del 
Col·legi Sagrada Família

Els nens del Casal d’Estiu del Col·legi Sagrada Família faran un 
tour europeu durant la seva estada amb mil i una aventures.

2·7
dijous

Artistes lleidatans exposen al Club Nàutic de Salou 
de la mà d’Arte&Evento de Giuseppe Carnevale
Els artistes lleidatans Antoni Uceda, Josep Maria Batlle i Josep Maria Pascual d’Almacelles han ex-
posat en la mostra internacional “Costa Dorada Art Exhibition” del Club Nàutic de Salou fins avui.

Què bé s’ho passen els nens i nenes que estan de 
colònies a la Vall de Boí!

La Casa de Colònies de la Vall de Boí que gestiona l’Associació Alba acull aquesta setmana 54 
nens i nenes inscrits a les colònies que organitza el servei de projectes educatius Quàlia.

1·7
dimecres

3·7
divendres
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FES-TE
SOCI

Vols passar-t’ho bé?Vols portar l’Àliga?
Vols portar un gegantó? Vols tocar la gralla?
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dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

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

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

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

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

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

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

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

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

POLICIA LOCAL
Alcarràs 973 791 755

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

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

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

farmàciesde guàrdia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 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
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PORC
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Porcell 20 kg 
Base Lleida 

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta

=
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diven
dres
3
Concert de la 
Filarmonica 
Sestrese
LLOC: Plaça Paeria
HORA: 20.00 h
La Filarmonica Sestrese actu-
arà a Lleida a la plaça Paeria 
en el marc de Fem Banda, el 
Festival Internacional de Ban-
des de Música de Lleida, que 
se celebra del 2 al 5 de juliol. 
Concents gratuïts. 

Tens insòmnia?

LLOC: Centre de Recursos 
Juvenils La Palma
HORA: 22.00 h
El col·lectiu Insòmnia organit-
za un conjunt de tallers per 
aquells noctàmbuls que siguin 
incapaços d’agafar el son tots 
els divendres de les 22.00 ho-
res a les 03.00 hores fins al 31 
de juliol. Tallers de cuina cre-
ativa, de tattos d’henna, ma-
quillatge i pel·lícules zombis 
o de pelutxos. Entrada lliure i 
gratuïta. 

22a Caminada a la 
llum de la lluna
LLOC: Piscina coberta de 
Mollerussa
HORA: 22.00 h
Comença l’estiu i Mollerussa 
ho celebra amb la ja tradicio-
nal Caminada a la llum de la 
lluna, que arriba a la 22a edi-
ció. Descobreix els paratges 
de la localitat enmig de la 
foscor i deixa’t portar pel res-
plendor de les estrelles. 

Ruta 66, en 
concert
LLOC: Cafè del Teatre
HORA: 22.30 h
Ruta 66 és un grup amateur 
que pretén homenatjar tota 
una generació que va viure 
la inoblidable dècada dels 
seixanta, marcada per molts 
grups que s’iniciaven en el 
rock. És per això que el seu 
repertori està basat en els 
clàssics nacionals del moment 
com Sirex, Mustang i Salvajes, 
entre d’altres.

dis
sabte
4
Festival de 
Bandes a Lleida
LLOC: Eix Comercial
HORA: A partir de les 11.00 h
Fins al 5 de juliol Lleida cele-
bra el Festival Internacional 
de Bandes de Música, sent 

dissabte el dia gran amb cer-
cavila de festa per l’Eix Co-
mercial i el concurs de ban-
des. Tindran lloc a l’Auditori 
Enric Granados i a la plaça de 
la Llotja a partir de les 18.00 
hores i les 22.00 hores, res-
pectivament. També actuaran 
a Lo Casino d’Alcarràs i a la 
Bassa del Molí de Torres de 
Segre.

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 trobareu 
petits experiments per com-
provar les propietats de l’ai-
gua, un espai per fomentar 
la creativitat i la consciència 
ambiental, un punt de lectura 

amb contes sobre l’aigua i un 
joc de pistes per explorar.

A la Mitjana 
també es fa fosc
 
LLOC: La Mitjana
HORA: 20.30 h
Quan arriba el vespre, la Mit-
jana canvia els seus colors, 
olors i sons i acull l’agitada 
activitat dels seus habitants 
nocturns: ambifis, cuques de 
llum, ocells, ratpenats… Du-
rant la visita guiada es podrà 
gaudir d’aquest espai tot pas-
sejant per dins el parc.

Concert de jazz 
amb Aishah Davis 
i Steve de Swardt 
Quintet

LLOC: La Figuerosa
HORA: 22.30 h
El cicle de l’Estiu a Poble 
2015 arrenca a la Figuerosa 
amb una proposta de jazz a 
càrrec d’Aishah Davis i Steve 
De Swardt Quintet, expo-
nents internacionals del gè-
nere arrelats al territori català. 
Concert gratuït.

diu
menge
5
Mercat De l’hort 
a taula
LLOC: Plaça Sant Joan
HORA: 09.00 h
Es tracta d’un mercat de pro-
ductes locals que pretén, 
d’una banda, oferir un lloc 
de venda als pagesos i elabo-
radors lleidatans i, de l’altra, 
donar a conèixer els produc-
tes agraris de proximitat i 
sensibilitzar la ciutadania so-
bre el valor de l’agricultura i 
l’alimentació.

Guateque!
LLOC: Restaurant Lola de Lleida
HORA: 22.30 h
7accents celebra l’arribada de l’estiu amb un gua-
teque. Gaudeix de l’energia i l’entusiasme del grup 
Son-dlaire, amb el millor flamenc-fusió i rumba de 
Catalunya, i prova la cervesa Sóc de l’oest i les mini-
burguers 7accents. DJ Se7accents clourà la nit amb 
la banda sonora de Lleida. A més, el Sr. Postu en-
tregarà les seves xapes solidàries a les persones que 
adquireixin l’últim número del setmanari i el taller 
Retrocar Segrià portarà un dels seus vehicles clàssics.
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Entrada gratuïta 
a l’Arborètum

LLOC: Arborètum
HORA: 10.00 h
El primer diumenge de cada 
mes, l’Arborètum obre les 
seves portes de forma gratu-
ïta a tot el públic interessat. 
L’horari és de les 10.00 h a les 
13.00 h i de les 16.00 h a les 
20.00 h. 

Cloenda del Fem 
Banda
LLOC: Camps Elisis
HORA: 10.15 h
La música continua amb l’ac-
tuació d’una novena de ban-
des, entre elles la Banda de 
Música Ciudad de Barbastro, 
Unión Musical Garrapinillos o
Orchestre d’Harmonie de la 
ville de Foix. A les 13.00 h tin-
drà lloc el lliurament de pre-
mis i la cloenda del festival. 
Concerts gratuïts. 

Ruta “Vestim, 
gaudim, desco-
brim la Lleida 
modernista”
LLOC: Museu de Lleida
HORA: 11.00 h
Activitat paral·lela a l’exposi-
ció “El fil invisible: dones que 
cusen”. Es tracta de l’itinerari 
“Vestim, gaudim, descobrim 
la Lleida modernista”, que 
recorrerà diferents edificis 
modernistes de la ciutat de 
Lleida. L’activitat es repetirà 
tots els diumenges del mes 
de juliol.

La Llotja balla 
balla 
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 18.30 h
Tots els diumenges, la Llotja 
organitza activitats divertides 
i de ball que consisteixen a no 
quedar-se a casa els diumen-

ges i aprendre a moure l’es-
quelet. El preu de l’activitat 
és de 12 euros. 

L’òpera ‘Guiller-
mo Tell’, en di-
recte
LLOC: Teatre Principal
HORA: 15.45 h
El Teatre Principal de Lleida 
acollirà la representació en 
directe, des del Royal Opera 
House de Londres, de l’obra 
Guillermo Tell, de Rossini. 
En l’escena més famosa de 
l’òpera Tell dispara una poma 
al cap del seu fill, una gesta 
que inspira els seus compatri-
otes a rebel·lar-se.

dilluns
6

Concurs de buscadors d’or
LLOC: Centre d’Interpretació de l’Or del Segre de 
Balaguer 
HORA: 10.00 h
Balaguer celebrarà el diumenge 5 de juliol  la se-
gona edició del Concurs de Buscadors d’Or, una 
activitat organitzada pel Centre d’Interpretació de 
l’Or del Segre, que pretén donar a conèixer la tèc-
nica artesanal de la recerca d’or amb àbac i intro-
duir el públic en la dinàmica competitiva d’aquest 
tipus d’activitat. El preu és de 10 euros.

Taller cooperatiu 
“Invents. Idees 
que canvien vi-
des”
LLOC: CaixaForum
HORA: 19.00 h  
En aquesta activitat, que es 
desenvolupa al voltant de l’ex-
posició ”Invents, Idees que sal-
ven vides”, coneixeràs invents 
senzills i pràctics que han con-
tribuït a millorar les vides de 
milers de persones. El preu és 
de 4 euros amb descomptes  
per als clients de la Caixa.

di
marts 
7

Entrada gratuïta 
al Museu de Llei-
da, la Seu Vella i la 
Suda
LLOC: Museu de Lleida, Seu 
Vella i Suda
HORA: 10.00 h 
La Seu Vella, el Castell del Rei 
i el Museu de Lleida obren de 
forma gratuïta les seves por-
tes com cada primer dimarts 
de cada mes.

Taller De la màgia 
al cine +5
LLOC: CaixaForum
HORA: 19.00 h
La visita proposa un itinerari 
per l’exposició amb activitats 
i propostes per descobrir els 
secrets que amaguen les pel-
lícules de Georges Méliès, el 
mag del cinema.

Presentació del 
disc ‘Erth Paradís 
ei en tu’ d’Alidé 
Sans
LLOC: Institut d’Estudis Iler-
dencs
HORA: 19.30 h
El juliol és temps de música 
al patí, i un any més arriba a 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs el 
Cicle de Música en Viu els me-
sos de juliol i agost . Per ini-
ciar el certamen, l’Alidé Sans 
presentarà el disc Eth Paradís 
ei en tu. 

dime
cres
8
Projecció de 
‘Frozen’
LLOC: CaixaForum
HORA: 20.00 h
L’Associació LIKA (Llibertat, 
Igualtat i Koeducació en Ac-
ció) organitza per quart any 
els cicles de cinema. En aca-
bar conviden a quedar-se una 
estona a fer fòrum-debat so-
bre l’apoderament i el tren-
cament amb les normes de 
gènere. Activitat gratuïta.

dijous
9
Gala de màgia 
solidària
LLOC: Orfeó lleidatà
HORA: 20.00 h
L’Associació Solidària Mags 
del Món ha organitzat una 
festa de benvinguda per als 
nens i les nenes saharauis 
que passaran l’estiu a Lleida 
gràcies al programa Vacances 
en pau. Es tracta d’una gala 
de màgia oberta a tota la ciu-
tadania. Els donatius que es 
recullin es destinaran a l’As-
sociació d’Amics del Sàhara 
de les Terres de Ponent.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Los Minions
La història dels Minions 
es remunta al principi dels 
temps. Van començar sent 
organismes grocs unicel·
lulars que van evolucionar a 
través del temps, posant·se 
sempre al servei dels amos 
més menyspreables. Un 
d’ells, anomenat Kevin, té 
un pla. Acompanyat pel re·
bel Stuart i l’adorable Bob, 
emprèn un emocionant vi·
atge per aconseguir una 
cap a qui servir, la terrible 
Scarlet Overkill. Passaran 
de la gelada Antàrtida, a la 
ciutat de Nova York en els 
anys seixanta, per acabar al 
Londres de la mateixa èpo·
ca, on s’hauran d’enfrontar 
al repte més gran fins a la 
data: salvar la raça Minion 
de l’aniquilació.

MAJÈSTIC Tàrrega
_Los Minions (Apta)

dv. 19.15, 22.15, ds. 19.15, 22.30, 
dg. 18.30, 20.15, dl. 19.15, 22.15
_Espías (16)

dv. 19.15, dg. 18.00, dl. 19.15
_San Andrés (12)

dv. 22.15, ds. 19.15, 22.30, dg. 
20.15, dl. 22.15

AJUNTAMENT Balaguer
_Espías (16)

ds. 22.15, dg. 19.45, dl. 22.00
_Jurassic world (12)

dg. 17.30, dl. 19.00

ARMENGOL Bellpuig  
_Mad Max: Furia en la carretera 
(16)

ds. 19.15, dg. 17.30, dl. 22.15
_La familia Bélier (Apta)

ds. 22.30, dg. 20.00

CASAL Agramunt  
_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

LA LIRA Tremp  
_Espías (16)

dg. 19.00, dl. 22.15
_Jurassic world (12)

dl. 19.00

PARIS Solsona
 

_Los Minions (Apta)

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

ERA AUDIOVISUAU  
_Ahora o nunca (12)

ds. 19.00, dg. 22.00, dl. 22.00
_Jurassic World (12)

ds. 22.00, dg. 19.00, dl. 19.00

CINEMA PEL·LÍCULA 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 Ahora o nunca (12) 15.30·17.15·19.00·20.45·22.30·00.15 12.00·13.45·15.30·17.15·19.00·20.45·22.30 15.30·17.15·19.00·20.45·22.30  
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 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 Insidious: Capítulo 3 (16) 23.35   
ALPICAT Requisitos para ser una persona normal (7) 22.00 22.00 22.00  
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 Los Minions (CAT) (Apta) 16.40·18.30 14.50·16.40·18.30 16.40·18.30  
ALPICAT Lecciones de amor (Apta) 20.20 12.30·20.20 20.20  
ALPICAT Nuestro último verano en Escocia (Apta) 22.25 22.25 22.25  
ALPICAT Caza al asesino (12) 00.10   
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 Vengadores: La era de Ultrón (7) 19.55 19.55 19.55 

ALPICAT Mad Max: Furia en la carretera (16) 22.35·00.45 22.35 22.35  
ALPICAT La oveja Shaun (Apta)  12.10·13.50  
ALPICAT Lejos del mundanal ruido (7) 15.30·17.45 15.30·17.45 15.30·17.45  
ALPICAT El niño 44 (16) 20.00·22.30 20.00·22.30 20.00·22.30

ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (Apta)  11.40  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (CAT) (Apta)  13.15   
ALPICAT No molestar (16) 16.30·18.05·19.40·21.30 14.50·16.30·18.05·19.40·21.30 16.30·18.05·19.40·21.30

ALPICAT La pirámide (16) 23.05   
ALPICAT Caballeros del Zodíaco: La leyenda del santuario (12)  12.00·13.45  
ALPICAT Negocios con resaca (12) 15.30·17.20 15.30·17.20 15.30·17.20   
ALPICAT Dale duro (16) 19.10·21.15 19.10·21.15 19.10·21.15  
ALPICAT It follows (12) 23.15  

ALPICAT Los Minions (Apta) 16.10·18.00·19.50·21.40·23.30 12.30·14.20·16.10·18.00·19.50·21.40 16.10·18.00·19.50·21.40  
ALPICAT Los Minions (Apta) 17.00·18.50·20.40·22.30 11.30·13.20·15.10·17.00·18.50·20.40·22.30 17.00·18.50·20.40·22.30  
ALPICAT Sweet home (18) 00.20     
ALPICAT Asesinos inocentes (16) 16.50·18.50·20.35·22.20·00.05 11.35·13.20·15.05·16.50·18.50·20.35·22.20 16.50·18.50·20.35·22.20

ALPICAT Los Minions (3D) (Apta)  15.40·17.30 12.00·13.50·15.40·17.30 15.40·17.30  
ALPICAT Jurassic world (3D) (12) 19.20·21.45·00.10 19.20·21.45 19.20·21.45  
ALPICAT La deuda (7)  15.15 12.25·14.10·15.15 15.15  
ALPICAT Jurassic World (CAT) (12) 17.40·20.05 17.40·20.05 17.40·20.05

ALPICAT Dando la nota, aún más alto (7)  22.25 22.25 22.25  
ALPICAT Poltergeist (12) 00.30  

ALPICAT Disney Junior Party (Apta)   11.35·13.10·14.45 
ALPICAT Tomorrowland (7) 16.20·18.35·21.00 16.20·18.35·21.00 16.20·18.35·21.00 

ALPICAT Fast and Furious 7 (16)  23.15  

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 Aprendiendo a conducir     

FUNATIC Aprendiendo a conducir (AGL)   

FUNATIC El padre (The Cut)    
FUNATIC El padre (The Cut) (ARMENÍ)      

FUNATIC Lo que hacemos en las sombras       
FUNATIC Lo que hacemos en las sombras (AGL)    
FUNATIC El año más violento

FUNATIC White god   

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

FUNATIC La familia Bélier       
FUNATIC National Gallery Vose (AGL)    
FUNATIC Viaje a Sils Maria  
FUNATIC Hablar    
FUNATIC Requisitos para ser una persona normal     

FUNATIC Conducta 

FUNATIC Nuestro último verano en Escocia   

FUNATIC La profesora de historia  
FUNATIC Minúsculos 

 
PRINCIPAL Caza al asesino (12) 16.05 16.05 16.05

PRINCIPAL Ahora o nunca (12) 18.10·19.50·21.30 20.40·22.20 18.10·19.50·21.30    

RAMBLA Con la magia en los zapatos (12) 16.00 16.00 16.00  
RAMBLA A cambio de nada (16) 17.50 17.50 17.50  
RAMBLA Tomorrowland (7) 19.35·21.50 19.35·21.50 19.35·21.50

RAMBLA Suite francesa (12) 16.30 16.30 16.30

RAMBLA Lecciones de amor (12) 18.30 18.30 18.30  
RAMBLA Insidious: Capítulo 3 (16) 20.35·22.20 20.35·22.20 20.35·22.20

RAMBLA Mad Max: Furia en la carretera (16) 16.00 16.00 16.00

RAMBLA Jurassic World (12) 18.10·20.25·22.40 18.10·20.25·22.40 18.10·20.25·22.40      

  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. 



vacances,
vacancetes!

fins al
setembre

molt bon estiu!

la informació continua al diari digital 
www.7accents.cat!



El Festival de Sitges 2015
ja te programació oficial:
repassa-la amb nosaltres
Takashi Miike, Jaco Van Dormael i Elijah Wood tornen a Sitges

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Ja no queda res perquè arribi 
l’octubre. Anem a dir-ho ben 
alt i a l’uníson. El Festival de 
Cinema de Sitges torna un 
any més, i ho fa ben carregat 
de tot el millor que ha pas-
sat per altres festivals durant 
aquest 2015, a més d’alguna 
que altra estrena en exclusiva. 
Li donem un repàs a la pro-
gramació? Comencem!
La 48a edició del Festival, 
que se celebrarà del 9 al 18 
d’octubre, oferirà grans títols 
esperats pel públic, com la 
fosca i malenconiosa Mag-
gie, d’Henry Hobson, prota-
gonitzada per un inusual Ar-
nold Schwarzenneger enmig 
d’una apocalipsi zombi gens 
adrenalítica; The Gift, de Joel 
Edgerton, la nova aposta de 
la Blumhouse, nova factoria 
del terror a Hollywood crea-
da per Jason Blum, productor 
de les sagues Insidious o The 
Purge; la impactant Victoria, 
de Sebastian Schipper, la sen-
sació de la Berlinale, que està 
marcant l’any cinematogràfic i 
que va ser rodada en un únic 
pla seqüència de 140 minuts 
amb la catalana Laia Costa, 
o Life, d’Anton Corbijn, amb 
Robert Pattinson, una pel-
lícula que deconstrueix la lle-
genda de James Dean.
En el seu vessant més disbau-

Cartell promocional de 
la nova edició del Fes-
tival de Cinema Fantas-
tic de Sitges.

‘Segon Origen’ 
tindrà un lloc 

important en el 
Festival

xat i noctàmbul, Sitges també 
exhibirà films com Cooties, 
una altra epopeia de zom-
bis amb Elijah Wood com a 
protagonista, enfrontat a tot 
un col·legi de nens zombi-
es; Deathgasm, de Jason Lei 
Howden, deliri gore a ritme 
de màgia negra i death me-
tal, o Contracted: Phase II, la 
seqüela de Contracted, que 
va triomfar entre el públic de 
matinada a Sitges 2013.
També hi haurà lloc per a 
vells coneguts, i és que Jaco 
Van Dormael, director de la 
genial Mr. Nobody, torna al 

Festival amb Li tout noveau 
testament, pel·lícula més 

comentada de la recent 
Quinzena de Realitza-
dors de Cannes, on 
l’actor Benoit Poelvo-
orde interpreta al ma-
teix Déu, un pare de 
família odiat pels seus.

En la secció Grans Visi-
ons comptarem amb la 

presència de Last Days in 
the Desert, l’última pel·lícula 

del colombià Rodrigo García 
i protagonitzada per Ewan 
Mcgregor, en la qual l’actor 
es capbussarà en una crònica 
sobre les últimes temptacions 
de Jesús. També podrem veu-
re Strangerland, de Kim Far-
rant. O una de les triomfado-
res de Sundance, Slow West, 

de John McLean, un western 
surrealista i fantasmagòric 
interpretat per Michael Fass-
bender.
També hi haurà lloc en el Fes-
tival per als nous autors del 
fantàstic, com Jon Watts i el 
seu Cop Car o François Si-
mard amb Turbo Kid.

Tampoc hem d’oblidar-nos 
del cinema asiàtic, que des de 
fa molt ve ocupant un lloc pri-
vilegiat dins del Festival, marc 
en el qual podrem gaudir 
d’algunes delícies com l’últim 
de Takashi Miike, Yakuza Apo-
calypse: The Great War of the 
Underworld; o Ataque a los 
Titanes i Ataque a los Titanes 
2, el fin del mundo, de Shinji 
Higuchi.
El cinema català també tindrà 
una presència important dins 
del Festival, i és que podrem 
veure per primera vegada 
en pantalla alguns títols com 
l’esperada Segon Origen, de 
Carles Porta; El cadáver de 
Anna Fritz, d’Hèctor Hernán-
dez Vicens, o Summer Camp, 
d’Alberto Marini.
Com ja és habitual en cada 
edició, el Festival també 
comptarà amb la secció Bri-
gadoon i d’amb diverses ac-
tivitats com la Zombie Walk i 
algunes exposicions.

OPiNiÓ
El meu super poder
Ahir, mentre tafanejava Facebook, em 
vaig assabentar que Phenomena ha de-
cidit preparar un parell de projeccions 
de Back to de Future amb motiu del seu 
trenta aniversari durant la setmana que 
ve. Se’m va encongir el cor i mitja llàgri-
ma va sortir del meu ull dret. Per alguna 
raó, tinc més facilitat per plorar a través 
del dret dels meus ulls. Si tots tingués-
sim algun super poder, aquest seria el 
meu... Tornant al que us explicava: Mar-
tin McFly i el Doctor Brown. Crec que no 
serà necessària una sinopsi. No record 

quan la vaig veure per primera vegada, 
solament que era molt petit. El cas és 
que bé podria dir que és la meva pel-
lícula favorita, però no ho faré. La veri-
tat és que no se’m dóna gens bé tenir 
una pel·lícula favorita. Per què solament 
una? Per què no més? Gent amb una 
pel·lícula favorita a la qual lloeu com un 
déu, us odio. Us odio tant que ni tan sols 
acabaré d’omplir aquest quadre de text.

Dani Martínez realitzador

7è
art
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VISUAL

L‘‘spin-off ’ de ‘The Walking Dead’, que
estrena pòster oficial, arribarà a l’agost

 D. M.

www.7accents.cat

L’esperat spin-off de The 
Walking Dead està molt a la 
vora. Encara desconeixem el 
dia exacte per a la seva es-
trena, però ja és segur que 
ocorrerà a l’agost. Val més 
això que res. 
La sèrie en qüestió narrarà 
el començament de l’apoca-
lipsi zombi des d’una pers-

pectiva diferent a la de la 
sèrie original. La nova ficció 
d’AMC comptarà amb un 
repartiment totalment nou, 
que haurà d’obrir-se camí 
entre els zombis de la ciutat 
de Los Angeles.
Cliff Curtis, Kim Dickens, 
Frank Dillane i Alycia Deb-
nam Carey componen el 
càsting d’aquesta primera 
temporada que comptarà 
amb un total de sis episodis.

Cartell oficial de l‘spin-off’ ‘Fear the Walking 
Dead’, que s’estrenarà a l’agost.

7accents.cat

‘Heroes Reborn’ s’estrenarà
el proper 24 de setembre

Cartell promocional de la sèrie ‘Heroes Reborn’, continuació de l’aclamada 
sèrie de 2006 ‘Heroes’, que s’estrenarà el 24 de setembre.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Ja gairebé ens havíem obli-
dat d’ella i... boom! NBC s’ha 
apressat a desvetllar el primer 
tràiler complet d’aquesta tar-
dana continuació de l’aclama-
da sèrie Heroes. Aclamada 
almenys en les dues primeres 
temporades. Deixem a un 
costat aquest tema. La nova 
Heroes Reborn tornarà a en-
vair de superherois els nostres 
televisors a partir del proper 
24 de setembre. I ho farà, a 
més, amb alguns dels mem-

bres del repartiment original. 
Sí, parlem de Hiro Nakamu-
ra (Masi Oka), Matt Parkman 
(Greg Grunberg), Mohinder 
Suresh (Sendhil Ramamurthy), 
l’Haitian (Jimmy Jean-Louis) i, 
pel seu lloc, de Noah Bennet 
(Jack Coleman).
Què dimonis ens explicaran 
en aquesta nova temporada? 
Heus aquí una breu sinopsi: 
Un any enrere, un atac terro-
rista sobre Odessa (Texas) va 
deixar la ciutat sota mínims. 
Culpats per aquell tràgic es-
deveniment, la gent amb po-
ders s’amaga o fuig d’aquells 

que volen donar-los caça. Dos 
d’aquests vigilants són Luke 
(Zachary Levi) i Joanne (Ju-
dith Shekoni), que van darrere 
d’ells a la recerca de venjan-
ça per una important pèrdua 
personal. Per la seva banda, 
Noah Bennet (Jack Coleman) 
ha estat vivint en la clandes-
tinitat fins que Quentin Frady 
(Henry Zebrowski) el troba i li 
explica la veritat de la tragè-
dia d’Odessa.
NBC recupera un dels lemes 
clàssics de Heroes: “Ordinary 
people with extraordinary 
abilities”. Convençuts?
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Per viure lliurement encara que tossim
Com si no en tinguéssim prou 
amb les campanyes que ens ame-
nacen de mort, de malalties o ens 
acusen d’assassinat, els fumadors 
encara hem de tolerar amonesta-
cions impúdiques quan encenem 
un cigarret. De sobte ens hem tor-
nat filantròpics i ens preocupem 
per la salut del proïsme. En canvi 
no actuem així amb altres con-
ductes igualment lesives. Jo no 
em trobo ningú alertant els beve-
dors de Coca-Cola que es fotran 

el sucre pels núvols. Ni veig que 
les institucions retolin més pro-
ductes perillosos amb missatges 
del tipus “l’ús del mòbil pot pro-
vocar imbecil·litat irreversible” o 
“visionar Sálvame pot despertar 
instints psicopàtics”, “escoltar els 
polítics desferma una fatal misan-
tropia”, “hipotecar-se és causa 
de ruïna assegurada”, etc. Vivim 
en una societat hipòcrita que es 
renta els pecats penjant un cap 
de turc. Li ha tocat al tabac. Jo, 

per portar la 
contrària, no 
et penso 
deixar. I si 
algun dia 
m’hi veig 
forçat diré 
com el gran 
Jaume Arnella 
que sóc fumador 
no practicant –“què s’han cregut, 
puretes de la merda!” (J. Arnella, 
“Carta al Quim”).

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

Carles Prats
Periodista. Excorresponsal a París i Brussel·les. Actualment, i des de fa sis anys, conductor del ‘TN 
Migdia’ de TV3. A més, és membre actiu del Col·legi de Periodistes 

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

1. TV3 ha estat sempre el teu ca-
nal de referència?
Crec que sí. Penso que ho podem 
dir així. Sempre he estat molt cu-
riós, m’agrada veure la televisió 
d’aquí o d’allà, i normalment et fi-
xes en el mitjà de referència, i TV3 
n’és un. També hi vaig realitzar les 
meves pràctiques acadèmiques, jo 
mateix les vaig demanar allí perquè 
sempre havia tingut un gran interès 
en la informació internacional i TV3 
és molt activa en això. La seva imat-
ge i sensibilització em van captivar.

2. Durant el temps que portes 
com a presentador, ha canviat el 
periodisme?
Els canvis no sé si han estat en 
aquestes temporades, però és cert 
que el periodisme, com altres in-
dústries, ha canviat. Internet és un 
dels culpables que ha fet canviar-lo 
a marxes forçades. Avui no em puc 

imaginar un programa sense consul-
tar Twitter o alguna de les xarxes so-
cials. Evidentment, estan havent-hi 
canvis amb noves eines, amb pros i 
contres. El que s’ha de fer és saber 
tractar les xarxes, perquè de vega-
des pot derivar en coses que no se 
centren en la informació, sinó que 
en treuen profit. 

3. Ha afectat la crisi?
És evident. Des del 2009 ha afec-
tat tots els mitjans públics i privats. 
Tots han sofert retallades i acomia-
daments massius de personal. Ara 
tenim menys mans per fer la in-
formació, hem hagut de replante-
jar-nos les rutines diàries i tot això 
perjudica el ciutadà quant a qualitat 
informativa.

4. TV3 ha estat criticada per par-
lar massa del procés sobiranista.
Penso que és bo que tota la socie-
tat contrasti i critiqui la informació 
i els mitjans. Consumeixen crítica-
ment. A partir d’aquí, hem d’anar 

a contrastar les xifres del 
CAC. També fa uns anys 
la gent criticava que par-
làvem molt de la crisi. La 
crítica és inherent en el 
periodisme. 

5. Arribarà el dia 
en què el TN 
p r o c l a m a r à 
que som inde-
pendents?
No ho sé. Sí 
que és ve-
ritat que 
d u r a n t 
aquests 
darrers 
a n y s 
h e m 
v i s c u t 
t i tu la rs 
i n e s p e -
rats... Ja ho 
sabrem.

6. Viurem un 

canvi el 27-S?
Nosaltres ens hem de 
limitar a explicar allò 
que ha passat, no po-
dem fer de futuròlegs. 
És evident que no se-
ran iguals a cap altra 

elecció, hi ha qui 
la planteja com 

un plebiscit, 
com a refe-
rèndum, com 
a noves for-
mes de sen-
sibilització… 
Però seran els 
ciutadans els 

que votin i tri-
ïn amb quines 

claus votar. Nos-
altres ho explica-
rem clara i hones-
tament, perquè 
els ciutadans es-
tiguin satisfets 
dels seus mit-
jans públics.

Nacional 240, a escasos quilómetros del municipio de 
Les Borges Blanques, Lleida, concretamente en el quilómetro 71

Mail de reservas: reserves@estrelladeteia.com

Teléfono de reservas: 97 314 32 74

Sorteja un sopar entre els lectors de SE7ACCENTS

Els que vulgueu entrar al sorteig heu d’enviar un correu amb les vostres 
dades a comunicacio@7accents.cat. Se sortejarà el divendres 17/07/2015

 sopar per a dues persones
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