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editorial
L’excepció
Que ningú no s’equivoqui: Jordi 
Ausàs és l’excepció. La justícia no 
és igual per a tothom, i no ens re-
ferim a la justícia divina, tan inexis-
tent com el propi déu, sinó a la que 
exerceixen els homes i les dones, 
concretament els homes i les do-
nes amb poder. El Tribunal Cons-
titucional s’ha esmerçat a fons per 
demostrar-nos que la separació 
de poders és una de les grans fal-
làcies sobre les quals es basteix la 
nostra societat. El poder judicial 
va intrínsecament lligat al poder 
polític i ambdós depenen l’un de 
l’altre per continuar ostentant els 
respectius poders. Ja que resulta-

ria estrany que els polítics exercis-
sin el seu poder des de la presó, 
els jutges han optat per cedir-los el 
seu i així no complicar-se la vida en 
excés. Ara bé, com a representants 
del ja caduc quart poder, que tam-
bé vam vendre juntament amb la 
nostra ànima, no som ningú per cri-
ticar la baixada de pantalons de la 
justícia davant de la política. Quan 
les excepcions, però, confirmen les 
regles, aquells que no segueixen 
les normes escampen als quatre 
vents les virtuts d’aquestes ma-
teixes regles que ells ignoren. I és 
que un cop s’ha sabut que a Ausàs, 
exconseller de Governació de la 

Generalitat de Catalunya condem-
nat per contraban de tabac, se li 
revocava el tercer grau, els defen-
sors de la separació de poders, la 
majoria dels quals, paradoxalment, 
“unificadors” de poders, s’ompli-
en la boca amb aquella frase tan 
rabiosa que diu així: “Tots som 
iguals davant de la justícia”. I un be 
negre! Primer de tot, cal tenir en 
compte que el tercer grau li va ser 
concedit a través del Departament 
de Justícia, és a dir, el Govern ca-
talà, és a dir, el seus “col·legues”. 
Clar que, a petició de Fiscalia, el 
jutjat de vigilància penitenciària, 
el poder judicial pròpiament dit, 

l’hi ha revocat a posteriori, però 
la veritat és que donar exemple 
amb Ausàs esdevé força més fàcil 
que fer-ho amb altres figures amb 
major rellevància no només a nivell 
polític, sinó també empresarial. 
Ausàs està millor entre reixes, però 
només traficava amb tabac. Trafi-
car amb els nostres diners -a través 
dels impostos- i, consegüentment, 
amb els nostres somnis i els nostres 
destins no està penat. Perquè les 
regles estan escrites amb l’objec-
tiu que les excepcions es conver-
teixen en nimieses incapaces de 
trencar-les. I aquesta regla hauria 
de ser l’excepció d’un món millor.

Vull un món sense violència
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Recerca, desenvolupament 
i innovació. R+D+I és, per 
molts, la fórmula imprescin-
dible per avançar i per assolir 
l’excel·lència. En un món cada 
cop més globalitzat i compe-
titiu, cal bastir els fonaments 
de les polítiques econòmi-
ques sobre els pilars del co-
neixement i la investigació. 
Sota aquestes premisses, la 
primavera d’aquest 2015 va 
néixer CREBA, el centre de 
Recerca Experimental i Bio-
mèdica Aplicada, amb la vo-
luntat de convertir-se en un 
centre de referència a nivell 

Creba, un centre de Recerca 
Biomèdica punter a Europa

de Catalunya pel que fa a la 
investigació biomèdica.
Un projecte d’aquestes ca-
racterístiques requereix unes 
instal·lacions i uns equipa-
ments adients perquè els pro-
cessos d’investigació s’hi pu-
guin dur a terme d’una forma 
idònia. Això és, sens dubte, 
el que es pretén amb aquest 
nou centre altament tecnolò-
gic i innovador. Situat a Tor-
relameu, l’edifici compta amb 
una planta semisoterrada de 
207 m2 de superfície útil, una 
planta baixa de 778 m2, uns 
110 m2 en coberta d’instal-
lacions i de 650 m2 d’urbanit-
zació. A més, les comunica-
cions a través del tren d’alta 
velocitat de Lleida, juntament 
amb la connexió mitjançant 
l’autovia A-2, donen encara 

més valor afegit a la seva ubi-
cació.
El centre de  Ciència i Recerca 
Experimental Biomèdica Apli-
cada (CREBA) està orientat 
a la investigació biomèdica, 
sobretot a la recerca d’es-
pecialitats quirúrgiques, a la 
fisiologia i a d’altres discipli-
nes mèdiques, sempre enca-
minades cap a una aplicabili-
tat immediata. El centre s’ha 
ubicat als espais annexos a 
l’actual Centre d’Estudis Por-
cins (CEP) amb la clara inten-
ció que el treball en paral·lel 
entre ambdós centres esde-
vingui peça bàsica del procés 
d’investigació.  De fet, en el 
CEP s’utilitzen les caracterís-
tiques mimètiques del porcí 
amb l’espècie humana per a 
la investigació i la recerca bi-

omèdica. L’ envergadura del 
projecte es demostra en que 
les instal·lacions s’emmirallin 
en un equipament d’excel-
lència en producció científica 
com és el Centre Nacional 
de Recursos i d’Investigació 
Porcina, que es troba ubicat a 
Columbia (Missouri).
En una aposta clara per con-
tinuar impulsant centres d’in-
vestigació de referència que 
dotin de contingut i de futur 
els interessos del territori, el 
centre de  Ciència i Recer-
ca Experimental Biomèdica 
Aplicada (CREBA) ha estat 
impulsat i finançat amb més 
de 3 M€ per la Diputació de 
Lleida, sota la direcció tèc-
nica de l’Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB) i el Departa-
ment de Salut de la Genera-

litat de Catalunya. “Posar a 
disposició del sector mèdic i 
veterinari aquest espai d’in-
vestigació en aspectes qui-
rúrgics adaptats a la més alta 
tecnologia és un exemple de 
societat que progressa i avan-
ça en base el coneixement i 
la formació”, afirmava Reñé 
en l’acte d’inauguració. En la 
mateixa línia, des del Depar-
tament de Salut a Lleida i a 
l’Alt Pirineu i Aran, el seu di-
rector Josep Pifarré qualifica-
va de “clau” i “cabdal” per a 
les comarques de Lleida el fet 

http://www.7accents.cat
http://www.creba.eu/ca
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Creba, un centre de Recerca 
Biomèdica punter a Europa

Neix com a 
resposta
a la 
creixent
necessitat 
d’oferir 
instal·lacions 
de qualitat 
per a la 
recerca 
i formació 
biomèdica

A Catalunya
no hi ha 

equipaments 
d’aquest

nivell

de disposar d’aquest centre 
“per fer recerca experimen-
tal, tant en l’àmbit biomèdic 
com en l’agroalimentari”.
En aquest sentit, el cap del 
Servei de Cirurgia de l’Hos-
pital Arnau de Vilanova i in-
vestigador de l’IRB Lleida, 
Jordi Olzina, es va mostrar 
esperançat que aquest nou 
CRAE es converteixi en un 
referent de la investigació 
biomèdica. Va destacar el 

caràcter singular del centre 
arreu del territori català, as-
senyalant que “no hi ha equi-

paments d’aquest nivell, la 
qual cosa és molt important 
perquè vol dir que la investi-
gació i la formació es podran 
dur a terme en un equipa-
ment únic”.

Formació, 
investigació 
i experimentació
Formació, investigació i expe-
rimentació. Aquests són els 
pilars bàsics a sobre dels quals 
es fonamenta el nou CREBA, 
que va exercint la seva acti-

vitat de forma 
progressiva tant 
en l’àmbit formatiu 
com en els camps de 
recerca i desenvolupament 
tecnològic des que el març 
d’aquest any es va posar en 

Cobreix les 
necessitats 
formatives 

dels
sanitaris

CREBA i CEP 
treballen en 
paral·lel.

Fotos: Di-
putació de 

Lleida

marxa el 
centre, tam-

bé dissenyat per 
cobrir la necessària 

formació que requereixen els 
professionals sanitaris davant 
dels constants avenços dels 

http://www.diputaciolleida.cat/
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El CREBA disposa 
d’unes instal·lacions de 

més de 1500 m2 

distribuïdes en
diversos espais

Fotos: Diputació Lleida

dispositius i tècniques mèdi-
ques.
Pel que fa a les activitats for-
matives, el centre està orien-
tat a la instrucció de professi-
onals de totes les especialitats 
mèdiques i tindrà una vocació 
transversal, és a dir, oferirà ac-
tivitats formatives per a doc-
tors, metges, infermeres, es-
tudiants de postgrau, màsters 
i altres professionals del món 
sanitari i veterinari.
En l’àmbit de desenvolupa-
ment tecnològic i la innova-
ció, al CREBA s’experimen-
tarà amb nous dispositius 
d’electromedicina i s’implan-

taran tècniques quirúrgiques 
per tal de comprovar-ne la 
seva eficàcia. Això inclou 
aprendre noves tècniques o 
fer investigació bàsica amb 

nous materials com podria ser 
el cas de malles, fils, pròtesis, 
coles o sutures.
I a nivell de recerca, gràcies 
a la seva vinculació amb l’Ins-

titut de Recerca Biomèdica 
de Lleida, el centre estarà 
orientat a la investigació bio-
mèdica, sobretot a la recerca 
d’especialitats quirúrgiques, 

a la fisiologia i a d’altres dis-
ciplines mèdiques, sempre 
encaminades cap a una apli-
cabilitat immediata.



http://www.diputaciolleida.cat/
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Set hores per desmuntar i, 
en aquest cas, perquè em 

despulli la candidata del 
PSC per Lleida al Congrés

7 hores i
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

M’ensenya l’anell il·lusionada. 
S’ha casat tot just aquest es-
tiu. Un socialista amb una so-
cialista en una història d’amor 
socialista. Tant socialisme se 
m’acabarà posant travesser...
MÒNICA LAFUENTE

Només el socialisme pot 
moure el món. Tanmateix, els 
socialistes som els únics que 
no ens movem per mers pri-
vilegis.  
GERARD MARTÍNEZ

Aquesta manera de pensar 
és el motiu principal pel qual 
no vas ser la candidata ofi-
cial de l’alcalde de Lleida i 
president del PSC?

M. L.
(riu) Això li hauries de pregun-
tar a ell!
G. M.

T’ho preguntaré d’una altra 
manera: com creus que ha 
de ser un polític?
M. L.

Per damunt de tot, humil i ho-
nest en el seu comportament.
G. M.

I consideres que Ros és un 
alcalde humil i honest?
M. L.

Sí...
Intueixo que la fèrria discipli-
na de partit, sobretot en el 
cas d’una formació de la vella 
escola com el PSC, no permet 
a la Mònica sincerar-se davant 
de determinades qüestions. 
Mera intuïció masculina...
M. L.

Crec més en la intuïció feme-

nina que en la masculina...
G. M.

En què més creus?
M. L.

No sóc creient, sinó atea, 
però em considero bastant 
espiritual.
Arribem a la seu del PSC. Me 
l’imagino com un museu dels 
horrors, amb cambra de tor-
tures inclosa. La meva infal-
lible intuïció, però, queda en 
evidència quan els meus ulls 
es topen amb fotografies i ca-
ricatures d’un Miquel Iceta en 
plena efervescència dansaire. 
A la recepció hi ha la Dolors, 
que em dóna la benvinguda. 
Tot va bé fins que m’insinua 
que “a la foto del diari” surto 
més guapo del que realment 
sóc.
G. M.

Dels dos tòtems socialistes 

de Lleida, Ros i Siurana, quin 
és més guapo?
M. L.

(riu) L’alcalde Ros és un polític 
molt vàlid i intel·ligent i una fi-
gura importantíssima dins del 
socialisme lleidatà i català. I 
l’alcalde Siurana és un líder, 
un exemple de compromís i 
d’experiència i una persona 
vinculada als valors socialistes 
d’arrel. No sé si això respon la 
teva pregunta...
Sí. Quan diuen d’algú que és 
intel·ligent (o simpàtic), tam-
bé queda clar quina posició 
ocuparia en un rànquing vir-
tual de bellesa.
G. M.

I qui dels dos és més cata-
lanista? O potser millor que 
pregunti si encara en queda 
algun de socialista i, alhora, 
catalanista, no?

M. L.
Nosaltres som catalanistes. Jo 
sóc catalanista. I el PSC, tam-
bé. Què és ser catalanista? Jo 
sóc catalana i integradora. I 
el PSC és l’única opció cata-
lanista que es presenta a les 
eleccions. Alguns confonen 
catalanisme amb indepen-
dentisme.
El procés sobiranista que ha 
posat en marxa el Parlament 
de Catalunya forma part del 
qüestionari al qual la sotmet 
Ràdio Nacional d’Espanya 
durant una entrevista que 
s’allargarà aproximadament 
deu minuts. No és qüestió de 
comparar llargàries, però no 
hi ha dubte de qui la fa més 
llarga... 
G. M.

Per què et va costar tant 
d’acceptar aquesta entrevis-

http://www.7accents.cat
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el caramel
socialista
ta de set hores?
M. L.

No em va costar gens, 
de debò. Però l’agenda 
d’aquests dies resulta exte-
nuant i viure entre Mollerussa 
i Sant Feliu tampoc no aju-
da massa. Tot i això, sóc una 
dona de paraula: et vaig dir 
que sí i així ha estat.
G. M.

Quina relació mantens actu-
alment amb els mitjans de 
comunicació?
M. L.

No m’agraden massa. És a dir, 
em poso molt nerviosa quan 
tinc un micròfon al davant. 
Prefereixo el tu a tu, com es-

tem fent ara, que no pas un 
format més encotillat.
G. M.

I t’agrada com fem la nostra 
feina? La credibilitat dels 
periodistes no passa pel seu 
millor moment...
M. L.

Tinc la sensació que cal con-
trastar més la informació, que 
allò que s’acaba publicant no 
és del tot veraç.
G. M.

Dona, també és responsa-
bilitat vostra... Us heu car-
regat l’ètica periodística a 
base de subvencions.
M. L.

No tinc massa coneixement 

sobre aquest tema, la veritat, 
però entenc que les subvenci-
ons no es donen perquè feu 
pitjor la vostra feina. Potser sí 
perquè la feu de determina-
da manera, que no deu ser la 
manera com us agrada fer-la. 
T’entenc, però no és un tema 
que domini.
De nou a la seu del PSC, la 
Mònica s’abraça amb la Tere, 
la persona encarregada de la 
neteja de l’edifici. “És la més 
roja del partit!”, m’assegura 
la Mònica. “No diguis res do-
lent sobre ella a l’entrevista!”, 
m’amenaça la Tere. I d’una 
Tere a una altra Tere, la Cuni-
llera, un dels símbols vivents 
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del PSC a qui la Mònica té el 
repte de substituir en aquests 
comicis. Envoltada dels joves 
del partit, la Cuni em mos-
tra orgullosa una samarreta 
on s’hi pot llegir el lema “Be 
socialist, think diferent”. No 
només me l’ensenya, també 
me la regala. I m’obliga a po-
sar-me-la. Qualsevol li diu que 
no...
G. M.

Experiència i joventut en un 
mateix habitacle. Amb què 
et quedes?
M. L.

Amb una mica de tot. La Tere 
és un exemple a seguir, d’ella 
he après gairebé tot el que sé 
a nivell polític. I els joves són 
el futur: mancats d’experièn-
cia però sobrats de coneixe-
ments. Jo hi confio molt en 
els nostres joves.
G. M.

I el partit?
M. L.

En general, sí. Però queda un 
llarg viatge per davant. N’és 
una mostra que no els van 
deixar votar en les primàries. 
Va ser un error, perquè ells 
també són el PSC, tant o més 
que nosaltres.
G. M.

T’agradaria fer aquest viat-

ge amb ells?
M. L.

Allò que menys m’agrada és 
la soledat, sempre necessito 
envoltar-me de gent. A més, 
estic aprenent molt al seu 
costat. I si tenim en comp-
te que viatjar és una de les 
meves activitats preferides, 
doncs sí, m’agradaria.
G. M.

Viatjar a Ítaca, però, no 
t’acaba de fer el pes...
M. L.

Qui diu que no?! El camí a 
Ítaca és llarg i durant el vi-
atge podem aprendre molt, 
tant del nostre entorn com 
de nosaltres mateixos. No 
entenc per què n’hi ha que 
tenen tanta pressa per arribar 
al destí. Jo prefereixo gaudir 
del trajecte, que, repeteixo, 
és molt llarg.
La Consol, responsable de 
premsa del partit a Lleida, 
sol·licita la nostra presència 
al seu despatx. Bé, sol·licita 
la seva, però jo m’hi acoblo 
elegantment. Han d’acabar 
de triar les fotos que forma-
ran part de la imatge de cam-
panya del PSC per a les elec-
cions al Congrés del Diputats. 
Descarten les més serioses i 
elegeixen les que hi apareix 

somrient. Però dubten entre 
les exteriors i les interiors i, 
per tant, entre les que va amb 
jaqueta (vermella) i les que va 
sense (jaqueta). M’entretinc 
amb una bossa de caramels 
“socialistes” que em rega-
la la Dolors, suposo que per 
pal·liar el dolor infligit hores 
abans en verbalitzar pública-
ment la meva lletjor.
G. M.

Hauries de somriure més, al-
menys a les fotos.
M. L.

Ja ho faig, sóc molt alegre, 
però sempre em diuen que 
hauria de somriure més, és 
curiós.
La reunió amb els joves del 
partit precedeix el dinar, avui 
a la Fecoll. Ella demana mon-
geta verda de primer i bro-
queta de carn de segon. Jo, 
el ‘SE7’, per fer la foto. No 
tinc gana, el caramel encara 
es passeja per la meva boca 
sense intenció de desfer-se. 
Mentrestant, la Mònica fulleja 
el diari i hi descobreix una no-
tícia sobre ella. Aixeca la vista 
i em somriu. Jo m’empasso el 
caramel pel forat equivocat i 
poc em falta per morir ofegat. 
He canviat d’opinió: millor 
que no somrigui més...
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 Ros tira endavant el
pressupost de 2016 amb el 
suport de Ciutadans i ERC
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SOCIETAT

L’Arnau se suma
al moviment
Movember 2016 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Movember Foundation és 
una organització benèfica 
internacional comprome-
sa a impulsar una vida més 
feliç, saludable i tan llar-
ga com sigui possible per 
als homes. Ja des de 2003 
diverses persones anòni-
mes es van unir a la causa 
recollint fons; actualment 
ja s’han recaptat gairebé 
500 milions d’euros i s’han 
finançat més d’un miler de 
programes d’investigació 
centrats en el càncer de 
pròstata i de testicle. El 
Servei d’Oncologia Radi-
oteràpica de l’Arnau s’ha 
unit a aquesta iniciativa i 
participa activament en la 
difusió d’informació sobre 
el càncer de pròstata i les 
repercussions d’aquesta 
malaltia en els pacients i en 
el seu entorn. El novembre 
és el mes del bigoti, el sím-
bol que s’utilitza per parlar 
de salut masculina.
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PSC i C’s voten a favor del pressupost de l’EMU
 L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Si per alguna cosa ha de pas-
sar a la història aquest man-
dat municipal a Lleida serà –a 
banda de per l’extraordinària 
i extenuant duració dels Plens 
ordinaris– pels cada cop més 
inversemblants companys de 
gestes amb els quals Ros va 
estira-i-arronsa demostrant 
allò de que qui dia passa any 
empeny. Si el juliol va aconse-
guir tirar endavant el cartipàs 
municipal pactant amb C’s i 
obrint la porta a una Paeria 
bilingüe i l’octubre va aprovar 
les taxes aconseguint que els 
altermundistes de la CUP i C’s 
votessin plegats que sí, ara 
ha aconseguit que la Paeria 
no hagi de prorrogar el pres-
supost de 2015 tot posant 
d’acord ERC i C’s. 
Si res no canvia, 
Ros va camí de 
convertir-se 
en quelcom 
semblant al 
dinosaure 
p r o t a g o -
nista del 
més famós 
relat d’Au-
gusto Monter-
roso. Quan tots 

despertem d’aquest malson 
que avui és la política 

catalana, Àngel 
Ros encara es-

tarà aquí.
A la banda 
del sí, junta-
ment amb 
el PSC, hi 
van seure 
en aquesta 

ocasió ERC 
i C’s. Els vots 

negatius, quatre 

Ciutadans i Es-
querra han vo-
tat a favor dels 
pressupostos de 
l’Ajuntament.
Foto: La Paeria

en total, van arribar des dels 
grups municipals de la Crida-
CUP i el Comú de Lleida. CiU i 
PP s’hi van abstenir.
Abans del Ple extraordinari, 
l’Ajuntament va celebrar la 
Junta general de l’Empresa 

Municipal d’Urbanisme, un 
ens que, segons va indicar la 
regidora Montse Mínguez, 
“és necessari perquè ha adju-
dicat 134 habitatges a perso-
nes amb dificultats econòmi-
ques i actua com a registre de 
sol·licitants d’habitatges de 
protecció oficial”. El pressu-
post de l’ens per l’any vinent 
va ser aprovat amb els vots a 
favor de PSC i C’S i les absten-
cions de CiU i PP. ERC, Comú 
i Crida-CUP van votar-hi en 
contra.

POLÍTICA

La Diputació de Lleida aprova el pressupost per 
àmplia majoria i amb només el rebuig de la CUP

 ACN
 LLEIDA

El Ple de la Diputació de 
Lleida ha donat llum verda 
al pressupost de la institució 
per al 2016, que ascendeix 
a 103,6 milions d’euros, un 
2,5% inferior al de l’actual 
exercici sobretot per la re-
ducció de les aportacions de 
l’Estat. Els comptes han pros-

perat amb els vots favorables 
de CiU, ERC, UA i PSC; el PP 
i Ciutadans s’han abstingut, 
mentre només la CUP hi ha 
votat en contra, trencant-se 
així la unanimitat amb què 
s’havien aprovat els pressu-
postos a la institució en els 
darrers quatre anys. Altra-
ment, el Ple també ha apro-
vat, amb el suport de CiU, 
ERC i la CUP, una moció de 

suport a la declaració aprova-
da pel Parlament per iniciar 
la desconnexió d’Espanya.
El Ple de la Diputació de Llei-
da també ha donat llum ver-
da a una moció presentada 
pels grups de CiU, ERC i la 
CUP de suport a la resolució 
independentista aprovada 
pel Parlament que promou 
l’inici del procés de descon-
nexió d’Espanya.

SOCIETAT

300 tones d’aliments com a fita de 
la setena edició del Gran Recapte

 ACN
 LLEIDA

Els dies 27 i 28 de novembre 
milers de voluntaris d’arreu 
de Catalunya col·laboraran 
en la setena edició del Gran 
Recapte d’Aliments, que un 
any més es proposa recaptar 
el màxim d’aliments bàsics 
de llarga durada, especial-
ment llet, oli, llegums cuits 

i conserves de peix o carn, 
però també xocolata, fruits 
secs i aliments infantils. A les 
comarques de Lleida seran 
al voltant de 2.200 els vo-
luntaris que faran possible el 
desenvolupament de la inici-
ativa. En concret, uns 1.550 
participaran en la recollida i 
650 en la posterior classifica-
ció dels aliments recollits, la 
majoria dels quals escolars.
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18·11

DIVENDRES 27 de NOVEMBRE DE 201512

PP i CiU s’hi 
abstenen i 

Crida i Comú  
hi voten en 

contra
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La plaça dels Fanalets de Sant Jaume va ser l’escenari per commemorar el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones. Foto: Paeria

7accents.cat
www.

SOCIETAT

Atenen 1.855 dones per violència
masclista a Lleida i el Solsonès

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els nous serveis d’informació 
i atenció a les dones (SIAD) 
de la plana de Lleida i del 
Solsonès han atès enguany, 
fins al 31 d’octubre, un total 
de 1.855 dones, 30 menys 
que en el mateix període de 
l’any 2014 (-1,6%). Entre les 
dones ateses durant aquests 
deu mesos, 250 ho han estat 
per viure en situació de vio-
lència masclista efectiva, 50 
menys que l’any passat. Els 
tipus d’assessorament més 
freqüents que han dispen-
sat els SIAD són els psicolò-
gics i jurídics. Altrament, les 
denúncies en l’àmbit de la 
parella presentades davant 
dels Mossos d’Esquadra fins 
al 30 de setembre han estat 
enguany 577, un 9,56% infe-

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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577
denúncies en 
l’àmbit de la 
parella i 126 
en el familiar

riors a les del mateix període 
de 2014.
Les denúncies en l’àmbit de 
la parella presentades da-
vant de la Unitat de Suport 
a l’Atenció de Víctimes dels 
Mossos d’Esquadra fins al 
30 de setembre han estat 
enguany 577 (el 5,9% de les 
efectuades a Catalunya) i, 
per tant, un 9,56% inferiors 
a les del mateix període de 
2014, en què van ser 638 (el 
6,5% del total de 
Catalunya). En 
l’àmbit fami-
liar s’han 
fet 126 
d e n ú n -
cies, 21 
més que 
de ge-
ner a se-
tembre de 
2014.
En el que por-

tem d’any s’ha de comptabi-
litzar una víctima mortal a la 
plana de Lleida, que va tenir 
lloc el mes de març al barri 
de la Mariola de la ciutat de 
Lleida. A Catalunya les víc-
times mortals han estat 6,3 
menys que l’any passat. 
El delegat del Govern a Llei-
da, Ramon Farré, en el trans-
curs de l’acte del Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la 
Violència Envers les Dones, 

ha recordat la tasca del 
servei d’atenció i 

assessorament 
permanent que 

ofereix el 900 
900 120. En 
aquest sen-
tit, ha infor-
mat que el 
telèfon ha re-

but 303 truca-
des efectuades 

des de Lleida.

ECONOMIA

Masella és la primera 

 ACN
 LLEIDA

L’estació d’esquí de Mase-
lla, a la Cerdanya, ha estat 
la primera estació del Piri-
neu català en obrir les seves 
pistes. Ho ha fet aquest di-
marts i una vintena de per-
sones s’han acostat a l’es-
tació per gaudir de l’única 
pista oberta, la de Coma 
Oriola. El fred que fa des 
d’aquest dissabte passat ha 
permès la producció de neu 
que ha possibilitat l’ober-
tura de la pista. Baqueira 
Beret obrirà dissabte, Boí i 
Taüll i Port Ainé no descar-
ten poder oferir part de les 
seves instal·lacions aquest 
cap de setmana i la resta de 
complexos preveu obrir per 
la Puríssima. Les onze es-
tacions d’esquí lleidatanes 
encaren la temporada amb 
optimisme i esperen arribar 
a vendre 1.225.000 forfets.
La responsable de comuni-
cació de l’estació de Ma-
sella, Anna Cervantes, ha 
assegurat que pel cap de 
setmana podran obrir la 
zona del Cap del Bosc fins 
al Pla de Masella, la qual 
cosa suposa quatre remun-
tadors, sis pistes i 550 me-
tres de desnivell esquiable. 
De cara al cap de setmana 
de la Puríssima, Cervan-
tes ha apuntat que “està 
previst obrir el 100% del 
domini esquiable”. D’altra 
banda, l’estació d’esquí de 
la Molina obrirà les seves 
pistes aquest divendres i 
pel cap de setmana espera 
poder tenir tres pistes i dos 
remuntadors.
El Pirineu de Lleida oferi-
rà aquesta temporada 494 

quilòmetres esquiables en-
tre alpí i nòrdic –deu més 
que la temporada anterior– 
distribuïts en 245 pistes, se-
gons s’ha donat a conèixer 
durant la presentació de la 
temporada d’hivern 2015-
2016 al Pirineu de Lleida 
que s’ha dut a terme aquest 
dimarts a la Diputació de 
Lleida. També cal sumar 
una oferta d’allotjament de 
més de 25.000, al marge de 
les segones residències. Cal 
tenir en compte que el sec-
tor de l’esquí al Pirineu de 
Lleida genera un impacte 
econòmic superior als 200 
milions d’euros, a més de 
2.400 llocs de treball direc-
tes i més de 10.000 induïts, 
segons ha destacat el pre-
sident de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé. 
El Patronat de Turisme i les 
pròpies estacions esperen 
poder vendre aquesta tem-
porada 1.225.000 forfets, 
que igualarien els resultats 
de la temporada 2010-2011 
i representarien la millor xi-
fra dels darrers cinc anys. 
La temporada 2014-2015 
van ser 1.160.000 els for-
fets venuts. La majoria de 
les estacions d’esquí lleida-
tanes han optat per man-
tenir les mateixes tarifes 
que la temporada anterior. 
Aquest és el cas de Boí Ta-
üll, Port Ainé, Espot Esquí i 
Tavascan. Les d’esquí nòr-
dic mantindran el preu del 
forfet de dia, mentre que 
el de temporada passa del 
110 als 120 euros. Baquei-
ra ha incrementat un 2% el 
preu del forfet de dia, men-
tre que Port del Compte ha 
incrementat el preu del for-
fet un 3,13%.
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estació del Pirineu en
obrir les seves pistes 
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del alMaria Massuet ha deixat enguany el bàsquet lleidatà 
per provar fortuna a la Primera Divisió holandesa

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

Tot un clàssic del bàsquet fe-
mení lleidatà en les últimes 
campanyes, la pivot Maria 
Massuet, competeix aques-
ta temporada a l’Amazone 
Utrecht Basketball, un mo-
dest conjunt de l’Eredivisie, 
la màxima competició holan-
desa. L’exjugadora del CB 
Lleida i del CB Secà viu als 
Països Baixos una experièn-
cia internacional inèdita en 
basquetbolistes forjats a les 
nostres contrades. Canviar la 
boira de Lleida per les pluges 
d’Utrecht, una ciutat del cen-
tre d’Holanda amb un gran 
pes cultural al llarg de la his-
tòria, de ben segur que no va 
ser una decisió fàcil de pren-
dre, però tres mesos després 
s’està demostrant que va ser 
prou encertada. Malgrat que 
el seu equip és cuer amb una 
única victòria en nou partits 
de lliga disputats, Massuet 
és una de les jugadores més 
destacades, amb una mitjana 
de 6.3 punts, 5.8 rebots i 8 de 
valoració en poc més de vint 
minuts per encontre. A més, 
està complint un dels princi-
pals objectius que la van dur 
a marxar a l’estranger, perfec-
cionar el seu nivell de llengua 
anglesa.
La jugadora, nascuda a Cale-
lla, ha atès 7accents per par-
lar d’una aventura que va co-
mençar de manera totalment 
inesperada. De fet, els seus 
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plans passaven per Dublin 
(Irlanda). “Tenia els vols com-
prats per anar a Dublin. Ja hi 
havia estat treballant durant 
un estiu i la meva idea era anar 
allà a buscar feina, pis i inten-
tar jugar a bàsquet. Tenia di-
versos contactes fets amb un 
club irlandès”. Què va passar, 
doncs, perquè la Maria acabés 
fent cap a terres holandeses? 
“Una setmana abans de mar-
xar, un entrenador català em 
va escriure per comentar-me 
la possibilitat d’anar a Utrecht 
a jugar a bàsquet. Em va ex-
plicar que el patrocinador de 
l’equip era un hotel i que pro-
bablement podria treballar i 
dormir allà. Inicialment vaig 

dir que no, ja que ho tenia tot 
lligat per marxar a Irlanda. El 
cert és que vaig estar tota la 
nit sense dormir i em vaig lle-
var convençuda que havia de 
provar-ho”, relata Massuet. 
Tanmateix, l’opció de treba-
llar a l’hotel no seria possible, 
doncs aquest havia deixat de 
patrocinar el club de bàsquet.  
“Em van oferir allotjament 
gratuït amb una família, així 
que vaig decidir marxar a Ho-
landa, un país on no havia es-
tat mai i amb un nou bàsquet 
per conèixer”.
Tot i tractar-se de la màxima 
categoria del bàsquet ho-
landès, la pivot afirma que 
el nivell d’aquesta lliga no és 

Després de passar pel CB Lleida i el CB Secà, la jugadora ha canviat Lleida 
pels Països Baixos. Foto: Luc Reuvers
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gaire superior al de les com-
peticions que havia disputat a 
Catalunya, majoritàriament de 
caire amateur. “El nivell gene-
ral equival, més o menys, al de 
Copa Catalunya, tot i que hi 
ha molta diferència entre els 
equips. Només hi ha set con-
junts a la lliga i nosaltres, que 
anem últimes, podem perdre 
diversos partits per trenta 
punts o més. Això, en una lli-
ga com Copa Catalunya, amb 
molts més equips, no acostu-
ma a passar”. “Tenim jugado-
res molt potents físicament, 
però sense gaires coneixe-
ments tàctics. L’Amazone se-
ria un equip de Copa medio-
cre”, reconeix sense embuts. 

No obstant això, l’experiència 
està sent d’allò més positiva. 
“L’estil de joc no compleix 
les meves expectatives, però 
em permet aprendre un nou 
tipus de bàsquet i seguir for-
mant-me tant a nivell de ju-
gadora com d’entrenadora, 
a part de practicar dia a dia 
l’anglès, que és un dels prin-
cipals motius pels quals estic 
aquí. Poder combinar d’una 
forma econòmica les dues 
coses que més m’agraden en 
aquesta vida, viatjar i jugar a 
bàsquet, és genial”, explica. 
La Maria Massuet, però, és 
una jugadora ambiciosa i per-
dre tants partits no la satisfà 
gaire. “No puc negar que tro-
bo a faltar la sensació de gua-
nyar. Porto dues temporades 
amb moltes derrotes, tant al 
Secà com al CB Lleida, i en-
guany a l’Amazone, més del 
mateix”. Per això no sorprèn 
que no es plantegi seguir un 
any més a Utrecht. “Holanda 
és un país preciós, però fins 
que no estàs fora no t’adones 
del nivell que hi ha al bàsquet 
català, que és realment alt”. 
Encara queda molta tempo-
rada per endavant i desconeix 
que li depararà el futur. Ara 
bé, hi ha quelcom que té molt 
clar. “L’opció de deixar de ju-
gar a bàsquet no existeix, així 
que a Catalunya o a l’estran-
ger seguiré practicant aquest 
esport”.

http://www.7accents.cat
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Crisi d’ansietat
Ja en van unes quantes. Comença 
amb palpitacions, sudoració, ofec, 
pressió toràcica, nàusees, mareig i 
dolor abdominal. Continua amb por, 
por a perdre el control, por a morir, 
por a patir un infart. Acaba amb el 
desig urgent de fugir del lloc on ha 
aparegut la crisi, en el meu cas la re-
dacció de 7accents. I cap a l’hospi-
tal. Perquè una crisi d’ansietat és un 
atac de pànic i el pànic, al seu torn, 
por a la por, que desemboca en uns 
músculs tan garratibats que el movi-
ment dels mateixos esdevé inviable. 
Electrocardiograma, unes hores en 
observació, tres tranquil·litzants, la 
promesa de baixar el ritme a canvi 
d’evitar l’ingrès i l’arribada a casa 
entre plors, unes llàgrimes que bro-
llen dels ulls per morir en qüestió de 
segons amb un xoc violent contra 
el terra. L’endemà, del jurament da-
vant del metge en queda poc més 
que un vague record. La por hi és, 
però d’una altra índole: si jo m’aturo 
però el món no, després hauré de 

córrer més per atrapar-lo?
L’última va tenir lloc aquest dimarts. 
Eren les vuit del vespre, el Dani i la 
Judit acabaven la seva jornada labo-
ral, més llarga que la dels mortals co-
muns, i creuaven la porta a la recer-
ca d’una vida que la feina els nega. 
Feia tot just unes hores que el Luis 
Ángel i jo havíem discutit sobre el 
sentit de 7accents: guanyar diners 
o canviar el món, en concret Lleida. 
Dirigir aquesta empresa ho ha estat 
tot, absolutament tot, durant l’últim 
any de la meva vida. L’Òscar, l’Ares, 
la Laia, la Lupe, la Maria i tants d’al-
tres que van fer possible que el som-
ni d’una nit d’estiu prengués vida en 
el món real, en aquest món on els 
somnis es converteixen en fites in-
abastables. Vam idear un projecte 
menut i humil basat en l’honestedat 
periodística i la llibertat informativa, 
sense cap gran factòtum econòmic 
al darrere i amb l’objectiu de reequi-
librar el territori en l’àmbit comuni-
catiu, monopolitzat des de les arrels 

fins a l’última fulla de la tija que so-
bresurt de la branca més alta d’un 
arbre podrit per dins i per fora. Pu-
jar escales amb horitzons indefinits 
esdevé feixuc, però imagineu-vos 
l’àrdua tasca si a cada esglaó t’hi es-
pera un escull més gran que l’espai 
existent entre la barana i la paret. Al 
poder polític li horroritza la llibertat 
informativa i, per això, ha transfor-
mat la premsa en un òrgan més 
de govern, en una eina més al seu 
servei, mitjançant unes subvencions 
que amaguen entre partides que 
res tenen a veure amb la política 
comunicativa de l’administració en 
qüestió. Un any de pressions, d’ex-
torsions i de xantatges, de trucades 
fora de lloc i fora de to, de reunions 
indignes i indignants i, sobretot, un 
any de crisis d’ansietat. M’ha passat 
pel cap vendre el meu somni ara 
palpable, però tots els candidats 
que s’han postulat per adoptar-lo 
exhibien interessos més enllà de la 
democratització de la informació i 

de fer un món millor on els nostres 
fills puguin viure lluny de les cor-
rupteles, els monopolis, els càrrecs 
de confiança, els favors per favors 
i, eminentment, lluny dels causants 
de tot plegat, és a dir, els medio-
cres. Vull guanyar diners o canviar el 
món? Només vull que els diners no 
siguin imprescindibles per canviar el 
món, ja que ara per ara l’únic que 
han aconseguit és empitjorar-lo.
Entenc que costi de creure, però 
encara deu costar més de creure 
que hagi pogut enganyar el meu 
propi cos. I el meu cos diu que ja 
n’hi ha prou, prou de descuidar la 
meva vida d’avui per una vida que 
potser no arribarà demà ni mai. És 
un pas enrere per fer-ne dos enda-
vant. Perquè quan pateixo un atac 
de pànic, tinc por, por a tot, però 
sobretot por a la por de no haver 
canviat res. Perquè quan supero un 
atac de pànic, segueixo tenint por, 
por a tot, però sobretot por a la por 
de no tornar-ho a intentar.

Vivint a punta de pistola
Una nena de 8 anys 
moria el passat dis-
sabte a causa d’un 
tret al pit en la petita 
comunitat nord-ame-
ricana de White Pine, a 
l’estat de Tennessee, evi-
dentment a Estats Units. 
El presumpte autor dels 
fets, un nen d’11 anys, veí 
i company de col·legi de 
la  mateixa víctima. El nen 
va disparar amb l’escopeta 
del seu pare, guardada en 
un armari de la casa sense 
forrellat, perquè la nena no 
li va voler ensenyar la seva 
mascota. Horrorós. I em 
quedo curta.

Ares Valdés
Coma i Punt

Tiroteig rere tiroteig, víc-
tima rere víctima, la situ-
ació als Estats Units està 
descontrolada. En el que 
portem d’any 2015 s’han 
produït 297 tiroteigs en els 
que han mort 380 persones 
i 1.094 han resultat ferides, 
això segons les últimes da-
des publicades per la web 
Mass Shooting Tracker. Les 
xifres són molt més eleva-
des que les registrades el 
2014 (383 víctimes mor-
tals), tenint en compte que 
queden menys de tres me-
sos per acabar l’any. Amb 
una mitjana de 42 perso-
nes mortes al mes, aquest 

2015 hi ha hagut més d’un 
tiroteig massiu al dia als 
Estats Units amb més d’un 
mort cada dia. Gairebé 
res...
Però com va dir el presi-
dent del centre d’estudis 
Diálogo Interamericano, 
Michael Shifter, en una en-
trevista a EFE, “les matan-
ces provoquen forts canvis 
en l’opinió pública, com 
mostra la història, però les 
peticions de canvi en mo-
ments puntuals importen 
menys que la capacitat de 
pressió de la poderosa As-
sociació Nacional del Rifle 
(NRA)”. 

 380 persones
han mort per 
tiroteigs al llarg 
d’aquest any als 
Estats Units

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

 La mitjana
és de 42 morts 
al mes, és a dir, 
més d’1 mort
cada dia

http://shootingtracker.com/wiki/Main_Page
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342
Abanca, la entidad bancaria 
resultante de la fusión de las 
cajas gallegas, ha obtenido 
hasta septiembre de este año 
342 millones de euros de be-
neficio, una cantidad respeta-
ble pero que resulta inferior 
en un 28% a la que se logró 
en el ejercicio anterior. Con 
todo, el dato permite según 
los analistas ubicar la entidad 
entre las “más solventes” del 
sector financiero europeo. 
Eso dicen al menos en El País, 
vaya. La cifra, 342, coincide 
con los también 342 millones 
de euros que consigna en su 
proyecto de presupuestos 
el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Vitoria (Ála-
va) para el ejercicio 2016. Se-
gún Gorka Urtarán, que así se 
llama el alcalde de la capital 
de Álava, se trata de un pre-
supuesto “realista y austero” 
que prevé “un descenso en el 
gasto de un 2,7 %” pero que 
se ha visto “condicionado por 
la menor previsión de ingre-
sos” y por el “agujero de 68 
millones en las cuentas del 
presente ejercicio”. Son da-
tos importantes todos ellos, 
seguro. Esos millones que el 
señor Urtarán considera su-
ficientes para satisfacer las 
necesidades de los vitoria-
nos durante el año próximo  
coinciden con la cifra (342) 

L. Á. Pérez de
la Pinta
Pintan bastos

de extranjeros que consiguie-
ron entrar ilegalmente en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta 
durante el pasado mes de 
octubre. Según el Diario Sur, 
octubre ha sido en Ceuta un 
mes “histórico” en lo que, 
dicen ellos citando a EFE, se 
refiere a “presión migrato-
ria”. De los 342 extranjeros 
en cuestión, 165 llegaron en 
patera, 87 saltaron la valla y 
otros 90 accedieron a la Ciu-
dad Autónoma “ocultos en 
bajos fondos de camiones”. 
El número de extranjeros que 
intentó –y consiguió– entrar 
en Ceuta ilegalmente coinci-
de con los kilómetros de cos-
ta (342 también) que tiene la 
isla de Tenerife. De todas las 
islas canarias, Tenerife es por 
lo visto la que más litoral tie-
ne. 
Trescientos cuarenta y dos 
(342) son también los ancia-
nos que durante el año 2013 
cumplieron 100 años en Ca-
taluña. Todos ellos, además, 
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recibieron de la Generalitat 
un galardón que se llama la 
Medalla Centenària. Nos lo 
contaron en el digital elva-
llenc.cat. De esos 342 cen-
tenarios, en Lleida vivían 29:  
concretamente, 21 mujeres 
y 8 hombres. Que casi trein-
ta leridanos lograsen cumplir 
100 años en 2013 es una cifra 
respetable que coincide ade-
más con los kilómetros (342) 
que hay que sumar a 1.000 
para totalizar la velocidad a 
la que el ¿¿aeronauta?? Félix 
Baumgarten rompió la barre-
ra del sonido cuando deci-
dió pasar el rato lanzándose 
en caída libre en octubre de 
2012 desde 40.000 metros 
de altura. Cuando completó 
su hazaña, Baumgartner dijo 
que a veces “hace falta” lle-

gar “muy alto para compro-
bar lo pequeños que somos”. 
Pues bien, no seré yo quien le 
quite la razón, pero tampoco 
quiero olvidarme de que en el 
estado mexicano de Jalisco 
se suicidaron 342 personas en 
2013. De esos 342 suicidas, 
89 acabaron con su vida en 
Guadalajara, que es la capital 
de ese estado.  Son muchos, 
la verdad. Sea como fuere, 
todos estos 342 merecieron 
páginas en diarios y sirvieron 
en muchos casos para abrir 
informativos en radios y cade-
nas de televisión pero… Qué 
quieren que les diga. A mí, to-
dos esos 342 me dan igual. Y 
me dan igual porque hay otro 
342 mucho más importante. 
Es un 342 de cuya existencia 
–para vergüenza mía– supe el 

viernes 20 cuando empecé a 
redactar el discurso que una 
amiga que es concejal en un 
ayuntamiento que no diré iba 
a dar el domingo 22. Ese 342 
al que me refiero es el que 
tiene que ser noticia esta se-
mana, la que viene y todas 
las que quedan de este año 
2015. Y tiene que serlo por-
que identifica a las 342 muje-
res que han muerto en Espa-
ña en los últimos cinco años 
–desde enero de 2011– a 
manos de sinvergüenzas que 
se dicen hombres y son sólo 
unos mierdas. Sale a una cada 
cinco días y, a veces, parece 
que nos dé igual. Está bien 
que todos nos acordásemos 
de esa cifra el pasado día 25, 
pero mejor si no se nos olvi-
da. 
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www.retrocarsegria.com
C/ Lleida, 38 Bis - 25133

Vilanova de Segrià, Lleida
T. 973 777 348  /  M. 675 493 331

info@retrocarsegria.com
facebook.com/retrocarsegria

opinio@7accents.cat
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/28/galicia/1446048646_699784.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/28/galicia/1446048646_699784.html
http://www.noticiasdealava.com/2015/11/03/araba/vitoria-presenta-un-presupuesto-austero-de-3429-millones
http://www.noticiasdealava.com/2015/11/03/araba/vitoria-presenta-un-presupuesto-austero-de-3429-millones
http://www.diariosur.es/agencias/andalucia/201511/01/ceuta-cierra-historico-presion-523414.html
http://benestar.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Medalla-commemorativa-per-haver-complert-100-anys-Medalla-centenaria
http://www.elvallenc.cat/lany-passat-342-persones-darreu-de-catalunya-van-rebre-la-medalla-centenaria-per-part-de-la-gen
http://www.elvallenc.cat/lany-passat-342-persones-darreu-de-catalunya-van-rebre-la-medalla-centenaria-per-part-de-la-gen
http://www.lavanguardia.com/deportes/otros/20121015/54352581249/felix-baumgartner-barrera-del-sonido-1-342-km-h.html
http://www.unionjalisco.mx/articulo/2013/08/22/ciudadanos/guadalajara/342-personas-se-han-suicidado-este-ano
http://retrocarsegria.com/


DIVENDRES 27 de NOVEMBRE DE 201518

Tinc 31 anys i he estat sempre “de 
constitució forta”, com deia la meva 
àvia. M’agrada menjar, gaudir de 
bons plats i d’un bon vi en com-
panyia de la família, dels amics i del 
meu estimat... I tot això sense re-
mordiments! 
La rutina de la setmana em permet 
menjar d’una forma saludable, poca 
carn, molt peix, verdures en tots els 
àpats importants, evito menjar dol-
ços, productes massa processats i 
no bec cap beguda ensucrada. Però 
arriba el cap de setmana i amb ell, 
el descontrol! 
Menjar s’ha convertit en un acte 
social: quedem per fer una cervesa 
perquè hem tingut un mal dia, per 
prendre alguna cosa amb algú que 
fa temps que no veiem, anem a so-
par amb els amics el cap de setma-
na (fins i tot amb alguns durant la 
setmana) i els dinars familiars dels 
dissabtes i diumenges es convertei-

xen en una tradició quasi obligatò-
ria quan marxes de casa dels pares. 
I amb cadascuna d’aquestes troba-
des afegim un sac de calories “inne-
cessàries” al nostre cos.  
El nostre pes és (sempre que no 
patim cap malaltia que afecti al 
metabolisme) el resultat d’un ba-

lanç d’energia. Si consumim més 
energia de la que gastem, aquesta 
s’acumula i guanyem pes. Si gastem 
més energia de la que consumim, 
ens aprimem i, si l’energia que con-
sumim és la mateixa que fem servir, 
ens mantenim.  I com sabem l’ener-
gia que necessitem? Existeixen 
diverses fórmules que ho calculen 

tenint en compte l’alçada, el pes, 
l’edat, el sexe i l’activitat física que 
realitzem. 
En el meu cas, la dieta saludable 
durant la setmana ja no compensa 
els excessos del cap de setmana. A 
més, sóc conscient de tots els be-
neficis que m’aportarà la pràctica 

d’esport, no només en el meu dia a 
dia, sinó també en la prevenció d’un 
llarg llistat de malalties.. Així que sí, 
he pres una decisió... Després que 
em felicitessin un parell de vegades 
per un embaràs inexistent, he deci-
dit apuntar-me de nou al gimnàs! 
Quan entro per la porta ja em sem-
bla que m’he aprimat una mica, 

mentre omplo els formularis i pago 
la matrícula se’m dibuixa un som-
riure a la cara i quan demano hora 
amb l’entrenador personal tinc una 
sensació de felicitat màxima. Estic a 
les portes d’una vida molt més sa-
ludable... 
Arribo a casa emocionada i li expli-

co al meu company (algú per a qui 
l’esport no és només un hobby, sinó 
una forma de vida). Me’l quedo mi-
rant, il·lusionada esperant la seva 
felicitació... Carinyet, em deixes 
donar-te un consell? Si vols que l’es-
port sigui efectiu i gaudir d’una vida 
més saludable, no n’hi ha prou amb 
pagar el gimnàs... cal anar-hi!

La mossadeta Laura Obea

Pagar el gimnàs i anar-hi...

Marc Retamero
Temps mort

Valents
Fa uns dies llegia una 
d’aquelles històries que et 
posen la pell de gallina. La 
jugadora de bàsquet Na-
tasa Kovacevic, dos anys 
després de patir un greu 
accident en el qual va per-
dre una cama, havia tornat a 
jugar un partit de competició 
oficial. Fins i tot havia anotat 
una cistella. La jove aler sèrbia 
era, amb tan sols 19 anys, una 
de les promeses més fermes 
del seu país quan van succeir 
els tràgics fets que li van can-
viar la vida. Un vehicle que 
circulava en sentit contrari va 
impactar amb l’autocar que 
transportava el seu equip, 
l’Uni Györ hongarès. L’entre-
nador i el delegat van perdre 
la vida, mentre diverses juga-
dores van resultar ferides. La 
més greu, ella, doncs se li va 
haver d’amputar la cama es-
querra. No podria tornar a fer 
allò que més l’apassionava. 
O sí. “El meu objectiu no és 
caminar, sinó tornar a jugar a 
bàsquet”, deia Kovacevic poc 
després de l’accident. I ho ha 

aconseguit. Amb una pròtesi 
ortopèdica dissenyada espe-
cialment per a ella ja torna a 
trepitjar amb força el parquet, 
ara defensant la samarreta de 
l’Estrella Roja de Belgrad. La 
Natasa va ser valenta, molt 
valenta. Mai es va rendir da-
vant les adversitats i la seva 
perseverança ha acabat do-
nant-li els fruits desitjats. 
La Natasa Kovacevic és una 
heroïna de l’esport i no dub-
to que esdevindrà un referent 
per tots aquells esportistes 
que lluiten per superar situa-
cions complicades. Amb tre-
ball i esforç tot és possible. I 
amb valentia. Ho ha demos-
trat també el base de l’Actel 
Força Lleida Marc Rubín de 
Celis, per posar un cas més 
proper. El lleidatà, gairebé 
set mesos després de la seva 
greu lesió de genoll, va re-
aparèixer el passat diumen-
ge en el matx que jugava el 
Flor de Vimbodí Pardinyes a 
la pista de L’Hospitalet. Ho 
va fer amb bones sensacions 
i potser aquest mateix cap 

de setmana ja podria tornar 
a gaudir d’uns minutets amb 
el Força Lleida. Ell també és 
un valent. I és que Kovacevic 
representa un dels exemples 
de superació més paradig-
màtics que podem trobar, 
però no és pas un cas aïllat. 
Sense anar més lluny, podrí-
em enumerar una llarga llista 
d’esportistes que, malgrat les 
seves discapacitats físiques o 
intel·lectuals, trenquen barre-
res en programes paralímpics 
i inclusius. Tots ells també 
són uns valents, com ho són 
també aquells que s’arrisquen 
a abandonar els seus llocs 
d’origen, renunciant a mol-
tes coses per tal de llaurar-se 
un futur com a professionals, 
moltes vegades perdent més 
diners dels que guanyen.
D’altra banda, resulta indub-
table que no només el món 
de l’esport està ple de valents 
i valentes, doncs són moltes 
les persones que lluiten dia 
rere dia per assolir els seus 
objectius. Em vénen al cap 
tots els que no escatimen cap 

esforç per tirar endavant una 
família, sovint en unes con-
dicions realment precàries. 
També els que esmercen to-
tes les seves energies en vèn-
cer una malaltia. O els que es-
cullen l’opció més difícil i ho 
deixen tot per fer realitat els 
seus somnis. Tots ells són uns 
herois, tots ells són uns va-
lents. En aquest darrer grup hi 
inclouria sense cap mena de 
dubte el Marc Fontanillas-Ba-
ella, company d’aquesta casa 
que acaba d’iniciar una apas-
sionant aventura a Lituània. 
Un nou projecte de vida amb 
res fet i amb tot per fer. De 
ben segur que llegirà aquest 
article des d’algun racó de la 
freda Vílnius, així que aprofito 
per recordar-li que ell també 
és tot un valent. Et trobarem 
a faltar, com no dubto que ho 
faran també tots els assidus 
de les retransmissions de bàs-
quet a 7accents. Espero, tan-
mateix, que triguem bastant 
en veure’t el pèl, doncs serà 
el millor dels senyals. Molta 
sort, amic!

 Són moltes
les persones que 
lluiten cada dia 
per assolir els 
seus objectius
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Un toc de realitat
Em desperto una mica ner-
viós. Encara és aviat. Les lle-
ganyes volen baralla, però 
com sempre acabo gua-
nyant-les amb una bona 
dutxa. Net i relaxat, em 
poso a esmorzar el típic 
got de llet amb Cola 
Cao (sí, Cola Cao, sóc un 
noi de 22 anys a qui no li 
agrada el cafè) amb cereals. 
El meu company de pis se-
gueix el mateix procediment 
que jo però amb deu minuts 
de retard. Li poso una mica 
de pressa i en qüestió de vint 
minuts ja som dalt d’un cotxe 
direcció a Barcelona.
A qui no li agrada anar de co-
pilot? Doncs avui jo he tingut 
la sort. Al cotxe anem plens i 

Gerard Cardona
Enfocaments

els qui van al darrere, abans 
de pujar, s’havien barallat per 
veure qui no s’assentava al se-
ient del mig (sí, aquell lloc que 
és tan incòmode com segur). 
Durant el viatge no fem més 
que parlar de coses trivials 
que en arribar oblidem per 
poder tornar-les a parlar un 
altre dia.
Aparquem i busquem una 
boca de metro. Al meu cap 
sona la cançó “L1, Sant An-
dreu direcció Universitat”, que 
no puc parar de repetir-me. 
Ens queixem dels guiris però 5
cinc persones de poble bus-
cant el nord per Barcelona fa 
molta gràcia. Per fi pugem a 
l’odiós, al menys per mi, me-
tro i en la següent parada puja 

la meva companya, tal com 
havíem quedat, que mai falla. 
No fa gaire que viu a Barcelo-
na però ja és capaç de riure’s 
de nosaltres perquè ens costa 
ubicar-nos per la capital.
Quan baixem a Universitat co-
mença la recerca del Centre 
de Cultura Contemporània de 
Barcelona; ho havia mirat al 
Google Maps abans de sortir i 
no podia estar gaire lluny. Així 
que, carrer Tallers avall, arri-
bem a la reivindicativa Facul-
tat de Filosofia, on just davant 
està el CCCB. Abans d’en-
trar-hi ens trobem amb una 
amiga que estudia a la Facul-
tat amb qui tenim una conver-
sa protocol·làriament cortès a 
l’estil de “com et va la vida”? 

Ens donem els adéus i a corre-
cuita entrem al Centre.
Per fi sóc allí, ja en tenia ganes. 
Pago els 4 euros d’entrada 
gustosament, faig un pas en-
davant i entro al World Press 
Photo. És on es reuneixen els 
millors treballs de fotoperio-
disme del món. Només miro la 
primera foto, com una finestra 
al món real. Primer toc de rea-
litat. Continuo caminant i cada 
cop em sento més malament.
Ha estat molt bona idea venir. 
De vegades no aprecio la sort 
que tinc, ja que en sortir d’allí 
la meva vida continuarà igual, 
igual que les vides d’aquelles 
persones de les fotografies, 
que seguiran igual, però no 
amb tanta sort.
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Heroisolímpics
La Generació 
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El torneig de bàsquet masculí 
és una de les proves olímpi-
ques més monopolitzades al 
llarg de la història per un sol 
país i, com és lògic, cada ve-
gada que no ha guanyat, qua-
tre, ha estat considerada una 
fita històrica. 
Des de Berlín’36, els nord-
americans van endur-se les set 
primeres medalles d’or fins a 
Munich’72, la primera derro-
ta. En una acció polèmica que 
encara cueja més de quaranta 
anys després, la Unió Sovièti-
ca va vèncer els yankees (51-
50) i va obrir una falla tectò-
nica al bàsquet, l’impossible 
s’havia fet realitat. La segona 
vegada que hi va haver un 
altre guanyador va ser a Mos-
cú’80, però el boicot polític 
havia impedit la participació 
d’Estats Units, així que el tri-
omf iugoslau estava una mica 
devaluat malgrat la meravello-
sa qualitat dels seus jugadors. 
Cal recordar que els ameri-
cans ni podien ni volien jugar 
amb els seus millors jugadors 
i participaven sempre amb 
menors de 22 anys. No creien 
necessitar-ho; un cop no s’ha-
vien presentat i l’altre, segons 
ells, els havien robat. Van 
guanyar a Los Angeles’84 
derrotant Espanya a la fi-
nal i van anar a Seul’88 
amb la superioritat de 
sempre. Però allà van 
cometre una errada 
de càlcul no veient 
l’augment exponenci-
al del nivell a fora dels 
Estats Units i, de nou, la 
Unió Soviètica, liderada 
pel tsar Sabonis i els seus 

companys lituans, els va vèn-
cer.
Després d’això, el COI va obli-
dar-se de les estúpides nor-
mes antiprofessionalisme i va 
deixar participar els jugadors 
de l’NBA. Com sabeu, l’estre-
na va ser a Barcelona’92 amb 
el Dream Team i allò prome-
tia un regnat de mil anys. Van 
arribar les victòries d’Atlanta 
i Sidney però a Atenes’04 el 
gegant va tornar a caure, la 
quarta i, fins ara, darrera ve-
gada. Aquells herois que van 
eliminar als Estats Units de 
l’NBA i els van “robar” l’or 
són els nostres protagonistes.
Argentina era només uns anys 
abans un molt improbable 
candidat a trencar el mite. 
Mai havia destacat gaire, però 
a mitjans dels anys 90 ja van 
aparèixer els primers jugadors 
importants i amb el naixe-
ment del segle XXI va irrom-
pre una generació de joves 
cracks liderada per Emmanuel 
Ginóbili i amb altres estrelles 
com Fabricio Oberto, Andrés 
Nocioni, Luis Scola, Pepe Sán-
chez o un Lucas Victoriano 
que llavors jugava al Lleida 
Bàsquet. El 2001 van endur-se 
el Campionat d’Amèrica sen-
se cap oposició i el 2002 van 

s a c s e -

jar el món de la cistella.
El Mundial es disputava a Es-
tats Units i els locals duien ja 
deu anys sense perdre un par-
tit. També van guanyar els vuit 
primers del torneig, però a la 
segona fase esperaven els ar-
gentins per jugar-se la prime-
ra posició del grup. 
Ni ells mateixos pensaven en 
la possibilitat d’una victòria 
però, per a sorpresa de tot-
hom, l’NBA va perdre per pri-
mer cop a la història. Allò va 
ser el triomf de la irreverència 
i va suposar un punt d’inflexió 
per a Argentina, que va arri-
bar a la final; també per a Es-
tats Units, que va perdre uns 
dies després davant de Iugos-
lavia. A la final, els argentins 
van quedar-se molt a prop de 
la victòria però la poca expe-
riència en partits decisius, al-
gunes decisions arbitrals molt 

polèmiques i, sobretot, la 
baixa de Ginóbili, que 
s’havia lesionat a les semi-
finals, van donar el triomf 
als balcànics.
La decepció va ser in-
consolable però el 2004 

arribaria la revenja al tor-
neig més important, els Jocs 

Olímpics. Els joves argentins 

havien madurat a un ritme 
vertiginós i alguns ja jugaven 
a l’NBA, mentre que la resta 
triomfava a Europa.
A la capital grega, bressol 
olímpic, Argentina ja creia 
en si mateixa, però l’objectiu 
realista era guanyar una me-
dalla; derrotar un altre cop 
els Estats Units semblava im-
possible. Un equip format per 
Tim Duncan, Iverson o Lebron 
James deixava clar que no es 
deixarien sorprendre de nou.
El partit inaugural li tenia re-
servada una petita sorpresa 
a Argentina. Davant hi havia 
Sèrbia, així que es repetiria 
la final mundialista. No era un 
xoc decisiu a nivell classifica-
tori però sí quant a la moral. I 
va passar això...
La trajectòria pel torneig, 
però, no va ser perfecta. L’en-
demà Espanya, una de les mà-
ximes favorites i ja amb Gasol 
a un nivell estratosfèric, els va 
passar per sobre i també van 
perdre davant d’Itàlia, la qual 
cosa els va obligar a jugar els 
quarts de final contra Grècia, 
l’amfitrió. El patiment va ser 

Selecció 
argentina 

de bàsquet gran, però estaven llançats 
i van passar a les semifinals, 
on es trobarien de nou amb 
Goliat. És difícil ratllar la per-
fecció, però Argentina ho va 
fer en un partit memorable 
amb exhibició de Ginóbili. 
Sense l’excusa de la sorpresa, 
el duel va convertir-se en un 
intens intercanvi de cops que 
va deixar estirats a terra els 
nord-americans i que va pas-
sar a la història.
Als argentins només els res-
tava una passa per assolir la 
glòria, però Itàlia també la vo-
lia, així que la final va ser més 
lluitada del que es pensava. 
Als darrers minuts, però, van 
trencar el ritme italià i, per fi, 
van coronar-se com a campi-
ons olímpics, la meta més llu-
nyana que pot assolir un bas-
quetbolista.
Dos anys després, una erra-
da de Nocioni en un triple als 
darrers segons d’unes semifi-
nals mundialistes va fer cap-
girar la història i Espanya va 
prendre el relleu d’Argentina 
com a rival més seriós dels 
Estats Units. Però ara derro-
tar-los ja no seria una quime-
ra. Algú havia trencat la porta 
abans. La Generació Daurada.

Van ser els 
primers en 
vèncer els 

NBA
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GRANS RECORDS
“Vinil o  mort”
L’últim temple musical
L’energia renovada del “vinilisme” s’instaura en la societat 

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Com a amant de la música 
en una ciutat desconeguda, 
a part d’assabentar-me de 
la ubicació dels millors clubs 
de concerts de la localitat, el 
següent que faria seria anar 
a una tenda de discs a gas-
tar els pocs calés no invertits 
en civada. I ho tindria ben 
fàcil en aquest cas, perquè 
GRANS RECORDS és única 
en la seva espècie. I quan dic 
única, és literalment única. El 
Domènec m’obre les portes 
de casa per explicar-me com 
comença l’aventura. A ell no 
li sembla tant extrany la su-
pervivència a Lleida d’un sol 
establiment dedicat exclusi-
vament a vendre música. Tan 
sols cal tenir en compte que 
a Tarragona també persisteix 
una única tenda de discs i el 
món no s’acaba. Però no ob-
viem la realitat: “Era ARA el 
moment de tirar endavant”. 
GRANS RECORDS s’obre el 
setembre de 2013 i ja funci-
onava abans com a parada 
itinerant en algunes fires mu-
sicals i en el Mercat d’Antigui-
tats de Lleida dels diumenges 
al matí. No va ser difícil obser-
var que la cosa tenia una pro-
jecció diferent i el Domènec 
es va aventurar a obrir un es-
tabliment pensat per posar-lo 
en funcionament només tres 
dies a la setmana i en horaris 
molt especials. Però la idea 

El Domènec exerceix 
com a frontman de 
GRANS RECORDS des 
de 2013.
Foto: Dani Martínez

“El vinil és 
una opció 
personal”

es quedava pobra i va deci-
dir actuar, deixar-se d’hòsties, 
adaptar-se  a la feina i la de-
manda que exigia el públic: 
parir GRANS RECORDS. El 
retorn al “vinilisme” és des de 
fa anys una realitat instaurada 
en la societat melòmana mo-
derna. No només editen vinils 
les discogràfiques indepen-
dents que des de temps en-
rera han estat donant guerra 
en aquest format, com és el 
cas de Famèlic o B-Core, sinó 
que les multinacionals (Sony, 
Universal, Warner, etc.) es van 
donar compte de la tendèn-
cia i s’hi van posar amb to-
tes les seves energies, fins 
al punt de saturar en més 
d’una ocasió les poques 
fàbriques de vinils existents 
al vell continent. Però que 

quedi clar: el vinil és una op-
ció personal per al Domènec. 
“Si vols extreure el millor d’un 

vinil, s’ha de fer amb un equip 
decent”, i precisament per 
aquesta consideració qual-
sevol format musical pot ar-
ribar a sonar fantàsticament 
en un equip adient. No és 
qüestió de so ni tendència, 
simplement de gust i filoso-
fia. Així doncs, és necessari 
prendre una decisió: vinil o 
mort. L’energia renovada del 
“vinilisme” origina  un especi-
al interès per la música. Actu-
alment, a GRANS RECORDS 
s’hi ven un equip reproductor 
de vinils complet a la setma-
na i la demanda va en aug-
ment. Entre la gran varietat 
d’àlbums de l’establiment, 
i escombrant cap a casa, cal 
nombrar els segells Guerssen 
Records i Trilobite Records, 
així com un bon sac de treballs 
discogràfics d’artistes lleida-
tans que van dipositant a la 
botiga. Però com era d’espe-
rar, no tot acaba aquí: GRANS 
RECORDS comença a inici-
ar-se com a segell discogràfic 
inusual,  aportant el seu gra 
d’arena al sector i contribuint 
a l’edició d’alguns treballs els 
quals podrem gaudir prope-
rament. El dia d’exaltació del 
“vinilisme” se celebra durant 
el Record Store Day, comme-
morat per l’establiment amb 
servei de barra, discjòquei, 
descomptes, concerts i edi-
cions especials. Com sempre, 
demano una recomanació 
musical i no li costa massa al 
Domènec disparar el Murder 
Balads (Mute Records, 1996) 
de Nick Cave. 
La vida són: GRANS RE-
CORDS i bona música.
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L’establiment disposa de gran varietat 
d’àlbums i seleccions de diferents segells.
Foto: Dani Martínez
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‘B’lieve I’m Going Down’, el darrer 
àlbum de Kurt Vile

 POL ISHANDA
 LLEIDA

I tal com exigeix el protocol, 
és necessari presentar en so-
cietat B’lieve I’m Going Down 
(Matador Records, 2015): el 
disc més madur de l’artista on 
mescla els sons clàssics ame-
ricans sorgits del rock, el folk 
i el country però d’una ma-
nera totalment reinventada i 
amb una marcada personali-
tat. Pretty Pimpin és el single 
que obre l’àlbum, i ho fa  amb 
intenció d’aferrar-se a la teva 
ment per tal de connectar 
amb els arpegis intermina-
bles d’Stand Inside o Kidding 
Around, passant pel banjo 
meridional d’I’m An Outlaw. 
Queda impregnat en l’ambi-
ent  el procés de creació del 

disc dins del Rancho de la 
Luna, al vell mig del High De-
sert californià. Un àlbum per 
escoltar i degustar amb tots 
els sentits del cos, capaç de 
transmetre paisatges infinits, 
necessaris per comprendre 
els deu anys de música de 
Kurt Vile.

Portada de ‘B’lieve 
I’m Going Down’ 
(Matador Records, 
2015),  sisè àlbum 
d’estudi de Kurt 
Vile.

Els Stone Roses tornen als escenaris 
després del ‘tour’ de 2013

 POL ISHANDA
 LLEIDA

És una situació poc original 
en el món de la música: ban-
da sorgida dels suburbis de 
Manchester a finals dels vui-
tanta, edita dos discs, triom-
fa estrepitosament fins arri-
bar al seu sostre creatiu, mor 
i reviu un parell de dècades 

després de manera abrupta 
per recordar al públic qui 
són els autèntics creadors 
del so i la cultura britpop. 
Ian Brown i companyia con-
firmen tres shows al Regne 
Unit durant el proper 2016, 
dos d’ells al Manchester Eit-
had Stadium i l’últim al T in 
the Park. “I Am The Resur-
rection”.

Stone Roses, un dels referents més impor-
tants de la  música britànica.

Las Ruinas  obvien la contundència dels
seus inicis per donar pas a ‘Siesta Mayor’

 POL ISHANDA
 LLEIDA

A mig camí entre la ironia i 
la realitat, Siesta Mayor (El 
Genio Equivocado, 2015) 
mescla els sentiments més 
fatalistes d’amors poc con-
vencionals amb els riffs 
eclèctics tocats a pèl.
Així és el sisè treball dels 
barcelonins Las Ruinas, una 

de les bandes més produc-
tives del panorama indepen-
dent nacional.
Continua la seva evolució 
cap al pop iniciada en el seu 
anterior treball, Toni Bra-
vo (El Genio Equivocado, 
2014), per oferir-nos en uns 
escassos vint minuts de du-
ració una alta dosi de festa, 
surrealisme i molta cervesa 
tèbia.

‘Siesta Mayor’ (El Genio Equivocado, 2015), 
nou treball de Las Ruinas.

Kurt Vile & The Violators,
en el seu millor moment

L’artista de Philadelphia presentava a Barcelona el passat diumenge a la nit 
el seu últim LP davant d’una sala Apolo plena de gom a gom.

 POL ISHANDA
 BARCELONA

www.7accents.cat

Amb el sisè disc sota el braç, 
Kurt Vile i la seva banda ater-
raven el passat diumenge a 
Barcelona a la magnífica Sala 
Apolo per presentar el seu úl-
tim treball B’lieve I’m Going 
Down (Matador Records, 
2015). L’artista està en el mi-
llor moment de la seva carrera 
musical i sembla no tocar sos-
tre. Així ho demostrava du-
rant la vetllada nocturna dei-

xant caure la meitat de temes 
del seu últim disc, alhora que 
repassava gran part de la seva  
discografia i combinava gui-
tarres elèctriques i textures 
ambientals meticulosament 
cuidades amb temes acústics, 
lluint un ús màgic del finger-
picking, com és habitual en els 
seus àlbums. L’exmembre de 
War On Drugs esculpia amb 
detallisme sons distorsionats 
de guitarra elèctrica, acom-
panyats de delays infinits que 
transformaven les seves me-
lodies en quelcom místic. Una 

sala plena a la qual Kurt Vile 
hi va dedicar poca atenció 
per centrar-se íntegrament 
en la creació i execució de la 
seva música. Sense cap mena 
de dubte, un concert per de-
gustar cada segon i cada nota 
del paisatge musical que és 
capaç de dibuixar l’artista de 
Pennsilvània. A part del seu 
últim treball, recomano amb 
insistència Smoke Ring For 
My Halo (Matador Records, 
2011), sense cap mena de 
dubte un punt d’inflexió en la 
carrera del músic.
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Presidenta del 
Partit Popular de 
Catalunya

Alicia Sánchez-Camacho
al contraatac

“Cal recordar on érem 
l’any 2011 i qui ens ha 

tret del forat. No és
moment d’experimentar”

 L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

És mare, va néixer a Barcelo-
na, va viure a Blanes fins als 
18, va obtenir el millor re-
sultat històric del PP català 
l’any 2012 amb 471.197 vots 
i 19 escons i ara presideix el 
Partit Popular. Abans del 27-
S,  Xavier Garcia-Albiol li va 
agafar el relleu al capdavant 
de la candidatura dels po-
pulars i els resultats no van 
ser els millors. Ara, les ge-
nerals del 20-D són la pro-
pera revàlida del partit que 
presideix.

Està més content el teu fill 
Manuel ara que no ets can-
didata?
Pobre... encara no n’hem tin-
gut temps de gaudir d’això 
de disposar de més temps 
per estar junts en no estar jo 
al capdavant de les llistes. I 
mira que l’hi vaig prometre, 
però presidir un partit com 
el Partit Popular de Cata-
lunya  demana tanta o més 
dedicació que ser cap de 
llista al Parlament o al Con-
grés dels Diputats. Porto 
quatre eleccions en menys 
d’un any. Primer les europe-
es, després les locals, ara fa 
no res les autonòmiques i el 
mes vinent les generals. És 
evident que les darreres no 
les he viscut amb la mateixa 
intensitat que Albiol, però 
déu n’hi do. No, no està 
més content el meu fill. No 
encara.

I tu? Ho estàs després de 
veure com els 19 diputats 
de 2012 són ara tan sols 
11? 
Doncs no ho puc estar, però 
sí que he de dir que el Par-
tit Popular de Catalunya té 
capacitat suficient per lide-
rar el bloc dels partits que 
ens estimem Espanya. És mi-
llor tenir més representació 
però de vegades, si la tàcti-
ca és adequada, es pot fer la 
mateixa feina o fins i tot més 
que amb 19.  Ara cal actu-
ar amb molta intel·ligència 
i responsabilitat. I nosaltres 
n’estem suficientment de 
capacitats.

Vols dir amb això que pot-
ser hi ha d’altres partits 
que no ho estan tant?
El que jo vull dir és que Xa-
vier García Albiol està actu-
ant amb molta intel·ligència 
i prenent la iniciativa. Ho 
vam veure amb la decisió 
que va prendre de retardar 
la constitució del grup par-
lamentari del Partit Popular 
català. Aquest tipus d’ac-
cions només són possibles 

si hi ha una experiència i 
un coneixement profund 
que només donen els anys. 
Nosaltres, el Partit Popular, 
no som una simple moda. 
I tenim també experiència 
de govern i podem parlar 
de resultats. Avui ningú no 
pot negar que Espanya està 
millor del que estava l’any 
2011. S’està creant feina i 
moltes famílies, empreses i 
autònoms estan veient com 

està millorant el seu dia a 
dia.

Aquí, a Catalunya, no heu 
governat mai... Tot i això, 
sí que vau donar suport a 
un govern presidit, preci-
sament, per Artur Mas...
Jo no diria donar suport. El 
que vam fer va ser actuar 
amb responsabilitat. Amb 
aquella decisió, vam fer pos-
sible que se suprimís l’im-

post de successions i que es 
reduís el dèficit de manera 
dràstica. Després, en can-
viar el senyor Artur Mas de 
parer, ens va ficar tots en 
aquest camí cap enlloc on 
ara som malauradament.  

Et penedeixes d’alguna de 
les decisions que vas pren-
dre quan estaves al cap-
davant del grup del Partit 
Popular al Parlament de 
Catalunya?
No crec que sigui jo qui s’ha-
gi de penedir de res. Penso 
que si algú ha de reflexionar 
de manera seriosa és Artur 
Mas. Mas és història negra 
encara viva de la política ca-
talana. Mas és un home que 
ho ha trencat tot. Va tren-
car amb nosaltres, va tren-
car amb el seu soci, Unió, 
ha trencat ara el seu partit 
i vol trencar Espanya. És ve-
ritablement sorprenent tot 
plegat. Convergència, ara, 
només té 30 diputats propis 
dins d’aquesta estranya coa-
lició que és Junts pel Sí.

Els darrers resultats del 
teu partit tampoc han es-
tat bons. I les enquestes 
pronostiquen una impor-
tant davallada...
Ho he dit abans, però és que 
és així: el dia 20 del mes vi-
nent el resultat dels comicis 
pot fer que tothom hi perdi. 
El que s’ha aconseguit s’ha 
de consolidar i per això cal 
un govern del Partit Popu-
lar. Jo demano a la gent que 
voti, però que ho faci d’una 
manera reflexiva. El dia 20 
cal votar en serio. I a Lleida, 
votar en serio és votar José 
Ignacio Llorens.

Això d’en serio és el seu 
eslògan de campanya.
Sí, però és veritat. Espanya 
no se’n pot permetre cap ni 
un d’experiment.  Cal gen-
recordar on érem l’any 2011 
i qui ens ha tret del forat. No 
és moment per experimen-
tar. 

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
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