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editorial
Votar o no votar
Aquesta és la qüestió. O no. Cert que 
tenim el dret de votar, gairebé el deu-
re, però en els darrers temps ha per-
dut allò d’extraordinari per conver-
tir-se en quelcom quotidià. No volem 
que soni com una queixa, més quan 
exercir el dret a vot esdevé la màxima 
expressió de la democràcia. De fet, 
només en eleccions podem decidir 
on anem i amb qui. Però és com tot, 
la relació entre la teoria i la pràctica té 
més d’utopia que de realitat palpable.
Anem per parts, que si no ens per-
drem més ràpid que un polític en una 
biblioteca. Quins farts de votar ens 
estem fent últimament! Menys per un 
referèndum, que és d’allò més antide-
mocràtic, no em movem de les urnes 
ni que hi hagi un Black Friday en di-
lluns. Per això, alguns col·legis electo-

rals han pres l’aspecte de Palau Sant 
Jordi en un dia de concert protagonit-
zat per Justin Bieber amb una munió 
de fans fent cua a la porta. Ara bé, 
fins i tot una cançó del Bieber aquest 
pot resultar més satisfactòria que una 
jornada electoral per elegir els nostres 
representants, per exemple, al Par-
lament de Catalunya. Nosaltres vam 
votar i vam elegir. Ells van rebre el vot 
i el van usar per mocar-s’hi, perquè 
governar governar, el que se’n diu 
governar, encara no s’han posat a fer-
ho. Així, doncs, tenim un Parlament 
paralitzat, uns representants que co-
bren per no representar-nos i unes 
noves eleccions a la vista previstes per 
al mes de març que tot apunta que 
serviran per poc més que per esgo-
tar les ja escasses existències de pa-

ciència dels catalans i, de retruc, per 
incrementar-nos els impostos, ja que 
algú els haurà de pagar la festa... Que 
curiós que l’únic que prometen no 
augmentar-nos durant la campanya 
sigui l’únic que augmenta després de 
la campanya, oi? Votar ja no és extra-
ordinari, és ordinari, però ordinari de 
vulgar i groller.
I el 20-D està a tocar... Només ens 
faltava això! De nou, promeses bui-
des de candidats grisos amb més 
pell que ànima. Ciutadans i Podemos 
s’uneixen a les quinieles com a repre-
sentants de la nova política, però això 
ho hauran de demostrar amb fets i 
no paraules com deia aquell. El partit 
d’Iglesias proposa convocar un refe-
rèndum en cas que la formació gua-
nyadora no compleixi uns mínims del 

seu programa electoral per tal que la 
ciutadania decideixi la seva continu-
ïtat al capdavant del Govern. Per fi 
una proposta que no implica un xec 
en blanc durant quatre anys! Votar o 
no votar no és la veritable qüestió, ser 
o no ser democràtics sí que l’és. Per-
què els catalans hem votat i se’ns ha 
fet cas omís abans i tot de començar 
a governar. Perquè els espanyols tam-
bé votaran i els faran cas omís al llarg 
dels propers quatre anys. D’aquesta 
manera, la democràcia es comença a 
assemblar perillosament a una petita 
dictadura renovable cada quatre anys 
(menys en el cas català, on la renova-
ció podria esdevenir semestral). I això 
no es canvia votant o no votant, sinó 
sent o no sent. Ha arribat l’hora de vo-
tar menys i ser més!

No sé què faré. Aniràs a votar?
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El Bus de la Salut és una ini-
ciativa pionera a Catalunya, 
finançada per la Diputació de 
Lleida i amb la col·laboració 
de la Fundació Renal Jaume 
Arnó, el Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Ca-
talunya i UDETMA (Unitat 
de Diagnòstic i Tractament 
de Malalties Aterotrombòti-
ques). El projecte es va iniciar 
el gener de 2015 i permetrà 
realitzar en tres anys (ja hem 
superat el primer) proves a 

 El Bus de  la Salut

10.000 lleidatans, seleccio-
nats prèviament d’acord amb 
uns determinats factors de 
risc.
La presentació dels primers 
resultats (fins al 7 de maig) va 
ser presidida pel president de 
la Diputació de Lleida, Joan 
Reñé, i també va comptar 
amb la participació del pre-
sident de la Fundació Renal 
Arnó, Jaume Arnó, la cap 
del Servei de Nefrologia de 
l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida, Elvira 
Fernàndez; la coordinadora 
d’UDETMA, Àngels Betriu, 
i la infermera de les Borges 
Blanques i membre de la di-
recció del CAP de les Borges, 

Cristina Farràs.
El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, va des-
tacar la importància que ha 
tingut la suma dels esforços 
de totes les parts per tirar en-
davant aquest projecte, que 
pretén millorar la qualitat de 
vida dels lleidatans indepen-
dentment del poble o muni-
cipi en què visquin i atansant 
la tecnologia de detecció pre-
coç a tot el territori.
“El fet que hi hagi persones 
que gràcies al Bus de la Sa-
lut hagin pogut detectar de 
forma precoç una possible 
malaltia renal o cardiovascu-
lar i així poder iniciar el trac-
tament corresponent ja és un 

èxit”, va afegir Reñé.
Des del 16 de gener fins al 7 
de maig han passat per l’au-
tobús un total de 1.057 per-
sones (531 homes i 526 do-
nes). Gràcies a l’actuació dels 
professionals mèdics del Bus 
de la Salut i a l’aposta de la 
Diputació de Lleida per polí-
tiques preventives en l’àrea 
de la salut pública, entre la 
població atesa s’ha pogut di-
agnosticar fins al moment:
• Malaltia ateromatosa no co-
neguda (presència de placa 
de greix o d’ateroma a les ar-
teries caròtides i/o femorals): 
en 662 de les persones ob-
jecte d’estudi (62,6%). En els 
homes la prevalença de placa 

és del 71,8%, mentre que en 
les dones del 53,4%. A més, 
s’han derivat a l’especialista 
per malaltia arterial més se-
vera un total de 14 persones 
(1,3% de la població estudia-
da).
• Hipertensió arterial no co-
neguda (definida com a ten-
sió arterial superior o igual a 
140/90): en el 4,5% de la po-
blació estudiada.
• Malaltia renal no coneguda: 
en el 18,9% dels participants.
• Diabetis no coneguda: en el 
2,7% dels casos.
La coordinadora d’UDETMA, 
Àngels Betriu, i la infermera 
de les Borges Blanques i mem-
bre de la direcció del CAP de 

 sobre rodesmedicina
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 El Bus de  la Salut
Un projecte 
mèdic que 
permetrà 
conèixer 
l’estat de 
salut de les 
artèries i la 
prevalença de 
malaltia renal 
oculta en una 
mostra de 
10.000 
persones de 
la província

Han passat 
per l’autobús 

1.700
persones fins 

a l’agost

les Borges, Cristina Farràs, 
han donat a conèixer aques-
tes dades en el transcurs de 
la roda de premsa. Betriu ha 
explicat que les primeres da-
des indiquen una prevalença 
lleugerament superior de la 
malaltia renal no coneguda 
respecte d’altres dades de 
referència del conjunt de 
l’Estat espanyol, però ha 
indicat que encara és aviat 

per treure una conclusió.
El president de la Fundació 
Renal Arnó, Jaume Arnó, s’ha 

mostrat satisfet de com s’es-
tà desenvolupant el projecte 
i ha explicat que per la Fun-
dació s’estan complint els dos 
objectius prioritaris, que són 
la prevenció i la investigació.
Precisament, el tema de la in-
vestigació és un dels aspectes 
que més ha destacat la cap 
del Servei de Nefrologia de 
l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida, Elvira 
Fernàndez. “Res és complert 
des del punt de vista de la 
medicina si no s’aprofita allò 

que un aprèn per 
poder fer difusió a 
nivell científic, i aquest 
projecte n’és un exemple 
perquè generarà una sèrie de 
dades molt útils per la pre-

El bus s’ha 
desplaçat per 

totes les
comarques 
lleidatanes

Presentació 
del Bus de 
la Salut.
Fotos:

Diputació 
de Lleida

venció”, ha in-
dicat.

Fins al moment, l’au-
tobús s’ha desplaçat per to-
tes les comarques de Lleida, 
aturant-se a 29 localitats, en-

 sobre rodes
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Aquesta unitat mòbil 
ha recorregut 29 pobla-

cions de totes les co-
marques lleidatanes per 
realitzar proves a 1.700 

persones.
Fotos: Diputació de 

Lleida

tre les quals Lleida ciutat, Sol-
sona, la Pobla de Segur, Tor-
refarrera i Gimenells. Podeu 
trobar més informació sobre 
dates i ubicacions a www.el-
busdelasalut.cat.
L’autobús també ha passat 
per Torregrossa, Juneda i les 
Borges Blanques (Garrigues); 
Almacelles, Alfarràs, Almenar, 
Lleida, Artesa de Lleida, Alba-
tàrrec, Alfés i Aitona (Segrià); 
Mollerussa (Pla d’Urgell); 
Tàrrega i Bellpuig (Urgell); 
Guissona i Cervera (Segarra); 
Balaguer (Noguera); Tremp 
(Pallars Jussà); la Seu d’Urgell 
(Alt Urgell); el Pont de Suert 
(Alta Ribagorça), i Sort (Pallars 
Sobirà) i Vielha (Val d’Aran), 
entre d’altres

Un estudi científic 
pioner a Catalunya
Els criteris de selecció per a 
la participació a l’estudi són 

l’edat (homes de 45 a 65 anys 
i dones de 50 a 70) i la presèn-
cia de factors de risc cardio-
vascular, com ara hipertensió 
arterial, dislipèmia o coleste-
rol elevat, obesitat, fumadors 
o exfumadors i antecedents 
familiars amb malaltia cardio-
vascular prematura.
En aquest primer any d’inves-
tigació, 4.000 lleidatans estan 
convidats a pujar a l’autobús, 
equipat amb les més avança-
des tècniques diagnòstiques 
i amb especialistes mèdics 
relacionats amb els trastorns 
vasculars i personal d’infer-
meria altament especialitzat.
Es tracta de proves indolores 
i sense cap efecte secunda-
ri que requereixen quaranta 

minuts per individu. S’inicien 
amb una entrevista per conèi-
xer l’estil de vida i els hàbits 
alimentaris que segueix l’usu-
ari. També s’extreu una mos-
tra sanguínia per conèixer 
com funcionen els ronyons i 
mitjançant una ecografia es 
visualitza l’estat de les artèri-
es caròtides (situades al coll) 
i femorals (situades als engo-
nals), que donen una visió ge-
neral de la situació en què es 
troben totes les artèries del 
cos.

Incorporació de 
de l’IRB Lleida
El Bus de la Salut ha ampliat 
les proves realitzades a les 

persones amb factors de risc 
cardiovascular i renals citades 
al projecte. Des del setembre 
es recullen mostres de sang 
de les persones que donen el 
seu consentiment i aquestes 
permetran posteriors estudis 
als investigadors de la unitat 
UDETMA i, també, de l’IRB 
Lleida (Institut de Recerca Bi-
omèdica).
Així mateix, també s’hi ha 
incorporat una espirometria 
i una ecografia transcraneal 
per ampliar l’estudi i com a 
diagnòstic precoç.
El projecte neix de l’oportu-
nitat que suposa la partici-
pació d’una gran mostra de 
lleidatans en el projecte de 
prevenció de malalties cardio-

vasculars o renals i, aprofitant 
la convocatòria, s’implementa 
amb senzilles proves, no inva-
sives, per fer un pas més en 
favor de la recerca científica. 
Concretament, les extracci-
ons de sang, així com d’altres 
proves complementàries, es 
realitzen en un vehicle mòbil 
que acompanya el bus me-
dicalitzat des del mes de se-
tembre.
El Bus de la Salut va atu-
rar l’activitat durant el mes 
d’agost i la va reprendre el 
setembre. La mostra pobla-
cional a la qual vol arribar el 
Bus de la Salut és de 10.000 
lleidatans fins al desembre de 
2017.

Des del mes
de setembre 
s’hi recullen
mostres de 

sang 

http://www.elbusdelasalut.cat
http://www.elbusdelasalut.cat
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Set hores per (re)conèixer el 
cap de l’oposició a la Paeria 

i candidat de DiL al
Congrés dels Diputats 

7 hores i
 JOAN

ROSINACH
 LLEIDA

www.7accents.cat

Són poc més de les deu del 
matí. Hem quedat amb el 
Toni en una cafeteria per co-
mençar el dia amb un tallat 
(sense sucre). Arriba amb una 
de les regidores del seu par-
tit parlant sobre els dos Plens 
d’aquesta setmana que tot 
just comença.

JOAN ROSINACH
Teniu contents els companys 
amb Plens que duren gaire-
bé més de deu hores...

TONI POSTIUS
(Somriu) Sí! Però fixa’t –m’en-
senya l’ordre del dia del pro-
per–, en el que són qüestions 
ordinàries la durada és, com 

a molt, d’una hora! On hi ha 
debat és en el tema de les 
mocions.

J. R.
Clar! Heu passat de ser tres 
a set partits a la Paeria...

T. P.
Exacte. Això ha donat lloc a 
un debat polític molt més ric i 
profund, al qual s’hi ha d’afe-
gir l’espai de participació, on 
les entitats poden reivindicar 
les seves demandes.

J. R.
Això és una novetat d’aques-
ta legislatura, no?

T. P.
Sí! Pensa que el mandat pas-
sat hi havia plens que duraven 
deu minuts. Per això, encara 
trobo més fantàstic que hi 
hagi participació, que la gent 
hi pugui dir la seva, que hi 
hagi capacitat de poder inci-

dir en el dia a dia de la Paeria. 
J. R.

Hi ha qui pensa que tanta 
moció pot acabar afectant 
la gestió del dia a dia de 
l’Ajuntament?

T. P.
A veure... Hem de tenir clar 
que en la gestió del dia a dia 
el Ple hi té poc a dir. 

J. R.
Llavors, l’equip de govern, 
si no compleix, no pot bus-
car excuses en això...

T. P.
Està clar que no! El problema 
que té l’equip de govern és 
que són vuit regidors i no arri-
ben a més. I això sí que afecta 
en la gestió del dia a dia. 
El tallat ja és història. Assegut 
a la taula del seu despatx a 
la Paeria acaba d’enllestir al-
guns papers. Em sembla que 

el Toni és d’aquelles persones 
que no li fa res (mal)gastar 
temps en concentrar-se en el 
més mínim detall. Amb tot, 
m’atreveixo a interrompre’l.

J. R.
Veig que et sents còmode 
criticant l’alcalde Ros, pot-
ser per això va pactar amb 
Ciutadans per la investidu-
ra...

T. P.
No crec! Tinc la sensació que 
és una estratègia a nivell ca-
talà. Estic convençut que si 
PSC, C’s i PP poguessin cons-
tituir un front espanyolista al 
Parlament de Catalunya per 
acabar amb el procés ho fa-
rien. 

J. R.
Tu li vas fer alguna propos-
ta d’última hora respecte a 
aquest tema...Què li vas dir?

T. P.
Que igualava l’oferta de Ciu-
tadans a canvi de blindar el 
català a la Paeria. Volia posici-
onar Lleida al costat de Cata-
lunya i no de l’Estat espanyol. 

J.R.
Després del 24 de maig, et 
vas veure com a alcalde de 
Lleida?

T. P.
Matemàticament hi havia una 
possibilitat de canvi a la ciutat 
de Lleida. Jo vaig proposar 
una coalició CiU-ERC... però 
no es va materialitzar. 

J. R.
L’Àngel Ros et va oferir al-
guna mena de pacte per en-
trar al govern?

T. P.
I tant! Ens ens va oferir una 
sociovergència a la ciutat de 
Lleida.

http://www.7accents.cat
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la generació 
Erasmus

J. R.
I perquè vas desestimar 
l’oferta?  

T. P.
Sincerament, crec que la so-
ciovergència no és bona per 
la ciutat. 

J. R.
Ho creies per Lleida o tam-
bé pel que es veia venir a 
Catalunya?

T. P.
En clau nacional també és 
probable que acabi influenci-
ant la situació. Tot i així, la po-
lítica local té les seves pròpies 
dinàmiques. 
Avui presenta el seu nou por-
tal web. Mentre ens dirigim a 

la roda de premsa, s’atura un 
parell de cops a parlar amb 
diverses persones. M’havien 
avisat que cal sortir molt pun-
tual per arribar a l’hora amb 
ell. Ho constato. Amb la pista 
de gel de la plaça Sant Joan 
a punt per quedar enllestida, 
no puc deixar de preguntar-li 
per la seva candidatura com a 
cap de llista de DiL al Congrés 
dels Diputats. 

J. R.
Així, te’n vas cap a Madrid?

T. P.
Ens van demanar que des del 
món local féssim un pas enda-
vant les persones que tenim 
responsabilitat, i així ho vaig 

fer. 
J. R.

I Lleida...?
T. P.

Vaig deixar molt clar que jo 
vull ser alcalde de Lleida. Per 
mi, el centre de gravetat serà 
aquesta ciutat. En qualse-
vol cas, si la meva dedicació 
a Madrid es fa incompatible 
amb les meves obligacions a 
l’Ajuntament de Lleida, doncs 
claríssimament deixaré el 
Congrés dels Diputats.  

J. R.
Quan Ros compartia l’alcal-
dia amb l’acta de diputat al 
Parlament no et vas estar 
d’etzibar-li unes quantes crí-
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tiques...
T. P.

Sent alcalde tens unes obliga-
cions, has de gestionar el dia 
a dia de l’Ajuntament. L’altra 
qüestió és ser-ne un regidor 
de l’oposició. No crec que 
siguin comparables els dos 
casos.

J. R.
Hi haurà, però, qui pot criti-
car aquesta doble funció.

T. P.
Pot ser. Jo ho veig com una 
oportunitat perquè, al final, 
com més gent de Lleida hi 
hagi a Madrid, millor estaran 
defensats els interessos de la 
ciutat i de la demarcació. 
 J. R.
Et consideres part de la 
nova política de Convergèn-
cia?

T. P.
Jo sóc generació Erasmus, he 
estat vivint una any fora de 
Catalunya, veig el món d’una 
manera molt diferent. És bo 
que la fornada de finals dels 
anys setanta-vuitanta comen-
cem a fer un pas endavant.
Un dinar lleuger dóna pas a 
una tarda que acabarà amb 
un recorregut del Toni per 

diferents barris de la ciutat. 
M’assegura que estar al cos-
tat de la gent és el que més li 
agrada de la política local. Tot 
i així, ara prefereixo parlar-li 
d’un altre tema.

J. R.
Alguns companys t’han de-
finit com a “CUPvergent”. 
Amb aquesta etiqueta, et 
deus atrevir a explicar com 
acabarà el procés. 

T. P.
(Riu) No ho sé, la veritat... Crec 
que aprendrem de la història 
i serem capaços d’arribar a un 
consens on l’interès general 
passi per sobre de l’interès 
particular o d’una formació 
política com és la CUP.  

J. R.
Et jugaries part del teu pa-
trimoni apostant per Mas 
com a nou president de la 
Generalitat?

T. P.
Hi ha més probabilitats que 
ho sigui que de que no ho 
sigui. Sincerament, sóc opti-
mista i penso que ens en sor-
tirem.
La tarda enfosqueix i tinc la 
sensació que no hem parat en 
tot el dia. Abans de marxar, 

però, tinc ganes de tornar a la 
política local.
J. R.
Acostumeu a assistir a molts 
actes que fan les entitats a 
Lleida...

T. P.
Sí. Com a reconeixement del 
que fan, la nostra obligació és 
anar-hi.
J.R.
Això també deu donar vots.

T. P.
Mmm... No crec que doni 
vots assistir-hi, la veritat. Tot 
i així, crec que les entitats 
agraeixen quan hi vas de for-
ma sincera, no només abans 
d’unes eleccions. Estic segur 
que n’hi ha que no hi tornaran 
fins al 2019!
J. R.
Parlant del 2019, et veus 
com a alcalde de Lleida 
aquell any?

T. P.
L’únic que tinc clar és que cal-
drà picar molta pedra al llarg 
dels propers tres anys i mig 
per guanyar-me la confiança 
de tots els lleidatans. Jo tre-
ballo cada dia perquè vull ser 
l’alcalde d’aquesta ciutat. És 
així.
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 Llorens (PP) nega les
acusacions contra ell per
assetjament sexual 
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SOCIETAT

Demanen nou anys 
de presó  per violar
un discapacitat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Fiscalia de Lleida demana 
una pena de nou anys de 
presó per a un veí de Ba-
laguer de 37 anys que su-
posadament va violar un 
home que pateix una disca-
pacitat psíquica el 3 d’octu-
bre 2013 a la mateixa capi-
tal de la Noguera. Segons 
l’escrit de Fiscalia, després 
de trobar-se a la plaça Mer-
cadal l’acusat va convèncer 
la víctima d’anar a casa seva 
aprofitant el retard mental 
reconegut del 65% i amb 
l’excusa que li volia fer un 
regal. Una vegada al domi-
cili l’hauria violat i provocat 
una fissura d’un centímetre 
a l’esfínter. L’acusat pateix 
un trastorn bipolar que, se-
gons l’informe forense, el 
motiva a ‘’conèixer i voler’’ 
actes com el que hauria co-
mès.
El judici ha tingut lloc 
aquest dijous a l’Audiència 
de Lleida.
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Assegura que el cas està arxivat des de l’any 2011
 ACN
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

El cap de llista del PP per 
Lleida al Congrés, José Igna-
cio Llorens, assegura que és 
“absolutament falsa” l’acusa-
ció d’assetjament sexual per 
part d’una militant del PP de 
Madrid, publicada aquest di-
mecres en un diari digital. La 
dona hauria denunciat l’any 
2013 un presumpte assetja-
ment que hauria tingut lloc el 
2011 per part de Llorens. El 
cap de llista del PP per Lleida 
ha explicat aquest dimecres a 
Mollerussa que l’any 2013 hi 
va haver un acte de concilia-
ció en què la dona li demana-
va diners però ell s’hi va ne-
gar perquè defensava la seva 
innocència. Llorens ha afegit 
que aquell mateix any el Jut-
jat de primera instàn-
cia 96 de Madrid 
va arxivar el cas 
per falta de 
proves i es 
mostra sor-
près que 
un cas ja 
arxivat rea-
paregui dos 
anys després 
prec isament 
en campanya 

electoral. “Vaig ser víctima 
d’un xantatge”, ha 

assegurat, alho-
ra que recor-

da que “per 
c a m p a n y a 
no tot s’hi 
val” i que 
la notícia 
publ icada 
ara “té un 

clar objectiu 
electoral”.

Llorens ha afe-

El cap de llista 
del PP per Lleida 
al Congrés, José 
Ignacio Llorens, 
conversant amb 
uns veïns al mer-
cat de Mollerussa. 
Foto: ACN

git que la seva advocada està 
preparant una querella per di-
famació i xantatge en contra 
del mitjà digital que ha publi-

cat la informació, El Español, 
i contra la dona que denun-
cia els fets i que hauria parlat 
amb el mitjà. El digital explica 
que José Ignacio Llorens, de 
72 anys i cap de llista del PP 
per Lleida, va ser denunciat 
“per intentar mantenir relaci-
ons íntimes” amb una militant 
del partit a Madrid a canvi de 
trobar-li feina, uns fets que es 
remuntarien al febrer de 2011, 
mesos abans que Mariano Ra-
joy guanyés les eleccions ge-
nerals.

CIUTADANS

C’s aposta per una Llei de segona oportunitat en 
què els emprenedors puguin començar de nou

 ACN
 MOLLERUSSA

El cap de llista de Ciutadans 
per Lleida al Congrés dels 
Diputats, Óscar Uceda, es 
compromet a tirar endavant 
una veritable Llei de sego-
na oportunitat per a aquella 
gent que amb la crisi va haver 
de tancar els seus negocis o 
no va poder acabar de pagar 

la hipoteca perquè aquestes 
persones puguin començar 
de nou.
Actualment, calculen, hi ha 
1 milió de persones a l’Es-
tat espanyol que es troben 
amb un deute tan gran fruit 
de projectes empresarials 
anteriors que els resulta im-
possible pagar amb el sou 
que tenen. Aquesta situa-
ció, explica Uceda, en països 

pròxims a Espanya no passa 
perquè existeixen lleis de 
segona oportunitat per do-
nar sortida, precisament, a 
aquestes persones.
Per evitar suspicàcies, en cas 
que no hi hagués acord entre 
les parts, un jutge decidiria si 
hi ha o no bona fe, tot i que 
la intenció és que davant de 
notari totes les parts arribin a 
un acord.

SOCIETAT

El Claustre de la UdL aprova la
gestió del rector Roberto Fernández

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Promoure un gran pacte naci-
onal per a la universitat cata-
lana que dugui a augmentar 
els seus pressupostos fins al 
3% del PIB, rebaixar el preu 
de les matrícules i incremen-
tar les beques són algunes 
de les principals reivindicaci-
ons de la UdL per al proper 

any. Així ho ha exposat el seu 
rector, Roberto Fernández, 
davant del Claustre en les 
conclusions del seu informe 
de gestió anual que ha estat 
aprovat per 59 vots a favor, 
18 en contra, 14 en blanc i 2 
nuls. Fernández aposta per 
millorar la internacionalitza-
ció i les aliances amb altres 
universitats, institucions i em-
preses.
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“No tot s’hi 
val en

 campanya”, 
recorda el

popular

http://www.7accents.cat
http://www.elespanol.com/espana/20151208/85241509_0.html
http://lleida.ciudadanos-cs.org/


L’Aleví A del Lleida Esportiu ha accedit a la fase final de la Powerade Cup. 
Foto: Héctor Soriano

7accents.cat
www.

ESPORTS

Gran paper dels clubs de
Lleida a la Powerade Club

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

Tres clubs lleidatans dis-
putaran la fase final de la 
Powerade Cup, una compe-
tició internacional que cada 
any reuneix al municipal de 
Cornellà diversos dels mi-
llors conjunts de l’Estat en 
categoria aleví. Són el Llei-
da Esportiu, la Secció Es-
portiva AEM i l’Atlètic Se-
gre, que es van imposar en 
els seus respectius grups de 
la fase prèvia, jugada tam-
bé a Cornellà el passat cap 
de setmana. La fase final de 
la Powerade Cup, que en-
guany celebra la seva sise-
na edició, tindrà lloc entre 
el 18 i el 20 de desembre.
L’Aleví A del Lleida Espor-

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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Lleida
Esportiu, 

AEM i Atlètic 
Segre, a la 
fase final 

tiu va guanyar tots els par-
tits que va jugar durant la 
ronda prèvia i es va classi-
ficar amb brillantor per la 
fase final. Els joves juga-
dors entrenats per Ivan Lara 
van superar el Sant Pere i 
Sant Pau, la Unió Esportiva 
Sants, el Palamós, el Marto-
rell i el San José de Valèn-
cia. A la fase final es veuran 
les cares amb rivals 
de gran entitat 
com el FC 
Barcelona, 
el Real 
Betis o el 
M a c c a -
bi Haifa 
i s rae l ià . 
Per la 
seva ban-
da, l’Aleví 
A de l’AEM 

s’enfrontarà a Real Madrid, 
Villarreal i Cornellà després 
de guanyar en la fase prè-
via el Figueres, La Flores-
ta, l’Europa, el Cirera i el 
Tecnofutbol. D’altra banda, 
l’Atlètic Segre no va poder 
classificar per la fase final el 
seu Aleví A, tot i que sí va 
aconseguir accedir-hi amb 
l’Aleví B, format per juga-

dors nascuts el 2005. 
En el seu grup de 

la fase prelimi-
nar van em-

patar amb 
La Floresta 
i van vèncer 
l ’ Igua lada, 
el Figueres, 
el Terrassa 

i, finalment, 
el Sant Pere i 

Sant Pau.

ECONOMIA

Baixa el preu del porc 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Unió de Pagesos (UP) ha 
advertit aquest dimecres 
que el preu de la carn de 
porc a la Llotja de Merco-
lleida s’ha reduït un 24,12% 
en els últims dos mesos, 
situant-se el porc viu en 
els 0,953 euros el quilo 
durant la setmana del 3 al 
10 de desembre, per sota 
del cost de producció. Per 
contra, el sindicat denuncia 
que aquesta davallada no 
ha repercutit en el preu de 
venda al públic (PVP) pa-
gat pel consumidor, tenint 
en compte que aquest va 
pagar el llom fresc a 6,93 
euros el quilo l’última set-
mana de novembre (PVP 
ponderat a nivell estatal 
segons dades del Ministeri 
d’Economia i Competitivi-
tat), un preu similar al de 
l’última setmana de juliol 
d’aquest any (6,96 euros el 
quilo).
Unió de Pagesos ja va de-
nunciar fa unes setmanes 
que el preu cotitzat a Mer-
colleida havia baixat per 
sota del cost de producció. 
Per tant, des de mitjan oc-
tubre els ramaders acumu-
len pèrdues a la seva ex-
plotació que s’estimen en 
aquests moments en uns 
15 euros per animal segons 
el sindicat.
L’organització agrària ha 
demanat a les administra-
cions “que actuïn de ma-
nera contundent davant 
d’aquesta situació de crisi 
del sector porcí i de la po-

sició d’abús constant de 
la gran distribució i que 
vetllin per uns marges co-
mercials justos per als pro-
ductors”. Pel que fa a les 
granges, el sindicat dema-
na mesures concretes de fi-
nançament com ara crèdits 
tous i l’adequació dels mò-
duls a l’IRPF.
Respecte a la mesura de 
l’emmagatzematge privat, 
per Unió de Pagesos “no 
és la millor solució” tot i 
que el sindicat considera 
“favorable” la seva aprova-
ció per part de la Comissió 
Europea, “que ha incre-
mentat un 20% el seu im-
port econòmic, ha inclòs el 
greix (tocino) i garrins fins 
a 20 quilos i permet que 
l’emmagatzematge de més 
de seixanta dies es pugui 
treure la carn als dos mesos 
sense penalització sempre 
que es destini a les expor-
tacions”.
Unió de Pagesos recorda 
pel que fa al preu de Llotja 
de la carn de porc que, tot 
i que la tendència habitual 
és que en els mesos de tar-
dor baixi i es recuperi a fi-
nals de gener, “aquest any 
la producció ha augmentat, 
mentre que el consum s’ha 
mantingut estable”. Se-
gons l’enquesta ramadera 
del Ministeri d’Agricultura 
del maig de 2015, el nom-
bre d’animals havia aug-
mentat un 7,69% a Catalu-
nya (a l’Estat un 4,94%); un 
12,69% el nombre de gar-
rins, i un 9,8% el nombre 
total d’animals d’engreix 
(un 6,09% a nivell estatal).
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a la Llotja de Mercolleida 
però el consumidor
segueix pagant el mateix
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     La relació entre Catalunya i 
Espanya protagonitza el debat
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La CCMA organitza un encontre entre els caps
de llista per Lleida al Congrés dels Diputats

 ACN
 BARCELONA

www.7accents.cat

La relació entre Catalunya i Es-
panya ha marcat bona part del 
debat electoral de TV3 i Catalu-
nya Ràdio amb els caps de llista 
al Congrés per Lleida en les elec-
cions del 20-D. Mentre els can-
didats de Democràcia i Llibertat 
i ERC volen anar a Madrid per 
donar compliment al mandat 
independentista sorgit de les 
eleccions del 27-S, UDC advoca 
per recuperar el pacte fiscal, En 
Comú Podem per la celebració 
d’un referèndum pactat a Ca-
talunya i el PSC per reformar la 
Constitució des d’una òptica 
federal amb l’objectiu de solu-
cionar l’encaix de Catalunya a 
l’Estat. El candidat de Ciutadans 
(C’s) també s’ha mostrat partida-
ri de la via reformista i del con-
sens per resoldre el problema 
territorial i el del PP ha situat la 
formació com a únic garant de 
la unitat d’Espanya. L’inici de la 
desconnexió i l’encaix de Ca-
talunya a Espanya han estat els 
principals punts de desencontre 
en el debat de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) que han protagonitzat 
els caps de llista al Congrés per 
Lleida de les formacions que 
van obtenir representació en 
les eleccions de 2011, a més de 
Ciutadans. Així, Democràcia i Lli-
bertat ha estat representada per 
Toni Postius; el PSC, per Mònica 
Lafuente; el PP, per José Ignacio 
Llorens; UDC, per Miquel Padi-
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Foto de família dels set candidats i la conductora del debat.
Foto: CCMA

lla; ERC-CATSÍ, per Xavier Eritja; 
En Comú Podem, per Jaume 
Moya, i Ciutadans, per Óscar 
Uceda.
Toni Postius i Xavier Eritja han 
deixat clar que Democràcia i 
Llibertat i ERC, respectivament, 
aniran a Madrid després del 
20-D a donar compliment al 
mandat sorgit de les eleccions 
del 27-S per iniciar la desconne-
xió d’Espanya i han reconegut 
que per fer-ho cal treballar tam-
bé a les institucions espanyoles, 
de la mateixa manera que a la 
UE. Postius ha afirmat que en els 
darrers quatre anys de majoria 
absoluta “el PP ha anat contra 
Catalunya i ha ofegat l’autogo-

vern català amb l’espoli fiscal i 
trepitjant la llengua fins que la 
gent ha dit prou”. Eritja ha re-
cordat la “manca de voluntat 
de diàleg” del Govern espanyol 
després de les negatives al pac-
te fiscal o a la celebració d’una 
consulta pactada.
El candidat d’UDC, Miquel Padi-
lla, ha remarcat que la “descon-
nexió és inviable” i s’ha mostrat 
partidari de recuperar la pro-
posta d’un concert econòmic 
similar al del País Basc, sumat al 
blindatge de les competències 
de Catalunya, sobretot en llen-
gua, cultura, ensenyament i dret 
civil. Per la seva banda, el candi-
dat d’En Comú Podem, Jaume 

Moya, ha defensat la celebració 
d’una consulta pactada perquè 
els catalans puguin decidir quina 
volen que sigui la relació entre 
Catalunya i Espanya. Per Moya, 
“encara no s’ha passat la pan-
talla del referèndum” -afirmació 
contradita per Postius i Eritja-, 
ja que “el 90% de la ciutadania 
dóna suport al dret a decidir”, 
ha dit el candidat.
La cap de llista del PSC al Con-
grés per Lleida, Mònica Lafuen-
te, ha defensat la “tercera via” 
com l’única capaç de solucionar 
l’encaix de Catalunya a Espanya 
i, per això, ha exposat que la for-
mació aposta per una reforma 
de la Constitució en sentit fede-

ral, que inclogui un nou model 
de finançament per a Catalunya, 
el principi d’ordinalitat, a més 
del blindatge de competències 
com ara l’educació i la llengua. 
Lafuente ha responsabilitzat els 
governs de PP i CDC de la si-
tuació actual en la relació entre 
Catalunya i Espanya i ha plante-
jat un referèndum en què sigui el 
conjunt del poble espanyol qui 
decideixi l’encaix entre ambdós.
El cap de llista de Ciutadans, 
Óscar Uceda, ha assegurat que 
el procés independentista “està 
mort” i l’ha qualificat de “corti-
na de fum” per tapar la gestió 
de CiU i ha qüestionat a ERC i 
Democràcia i Llibertat que con-
corrin al 20-D “si ja han trencat 
amb Espanya”. Uceda també 
s’ha mostrat partidari d’una via 
reformista per resoldre l’encaix 
de Catalunya a Espanya a partir 
del diàleg, del màxim consens i 
respectant la legalitat vigent, se-
gons ha remarcat.
José Ignacio Llorens ha manifes-
tat que “no es pot sobreposar 
el resultat d’unes eleccions al 
respecte a la llei” i ha qualificat 
de “gran mentida” el procés in-
dependentista, el qual “només 
ha servit per salvar el soldat Mas 
davant de la manca de la res-
ponsabilitat en la gestió del Go-
vern de la Generalitat”. Pel que 
fa a la reforma de la Constitució 
que alguns defensen, ha afirmat 
que “no pot servir per trencar la 
unitat d’Espanya” i ha deixat clar 
que el PP “serà l’únic garant de 
la defensa de la unitat i del res-
pecte a la sobirania nacional”.
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Gerard Martínez Minguell directorl’accent
Dos imbècils
Ja us he parlat del Cisco en d’al-
tres ocasions. Viu a Cappont, on 
resulta fàcil trobar-lo enmig d’al-
guna conversa sobre política, sin-
dicalisme o premsa. O tot alhora. 
Jo em quedo amb el pòsit de sa-
viesa i mestratge que desprenen 
cadascuna de les seves paraules. 
Reflexions cap a dins i cap a fora 
per reflexionar i fer reflexionar. 
L’última, la setmana passada, 
mentre la Judit jugava amb el 
seu gos, amb tant pèl i senderi 
com ell, i jo intentava colar algun 
monosíl·lab durant el transcurs 
d’un discurs que versava princi-
palment al voltant dels mitjans de 
comunicació. Acabada la diatriba, 
no pas per gust sinó forçat per les 
meves presses, una nova píndola 
de coneixement encapsulat: “El 
món és dels imbècils, es multipli-
quen cada hora, cada dia... Per 
això, quan vegis un imbècil, no 
hi parlis, perquè aleshores sereu 
dos imbècils parlant. És així com 
ens conquereixen, obligant-nos a 

rebaixar el nostre intel·lecte fins 
posar-nos a la seva alçada”.
Assumida ja la meva imbecil·litat, 
sobretot si tenim en compte que 
romanem immersos en plena 
campanya electoral, decideixo 
llençar-me en aquest submón in-
franeuronal i donar guerra al pri-
mer imbècil que em creuï pel car-
rer. L’atzar, sempre generós, em 
concedeix el desig disposant-me 
un polític lleidatà d’extrema dreta 
al davant. Encetem una conversa 
que parteix de l’educació lingüís-
tica al nostre país per acabar pe-
tant, com sempre, en el reiteratiu 
assumpte de la immersió lingüís-
tica. Evidentment, de res serveix 
recordar-li que l’únic cap de llista 
català amb possibilitats d’arribar 
a la Moncloa parla la llengua de 
l’imperi millor que la resta de can-
didats junts, menys vinculats a Ca-
talunya que el mateix Marhuenda.
Com qualsevol episodi de The 
Simpsons que es preuï, en què 
l’argument va d’un extrem a l’altre 

sense cap lògica aparent, em pre-
gunto ara per què la majoria de 
periodistes de Lleida amb qui he 
treballat escriuen millor en castellà 
que en català. Me n’adono llegint 
les notes de premsa que m’arri-
ben, fent memòria dels periodistes 
amb qui he treballat i consumint 
digitals que aposten pel catalanis-
me mentre destrossen la seva eina 
principal, el català. De debò, no us 
enganyo pas, la majoria de perio-
distes que conec tenen un domini 
lingüístic superior en castellà que 
en català. Que els dos mitjans de 
comunicació principals de la de-
marcació tinguin el castellà com 
a llengua vehicular (un intenta 
caminar cap al bilingüisme amb 
la matusseria de qui no domina 
ambdues llengües i l’altre usa un 
maldestre traductor automàtic del 
castellà al català en lloc de fer-ho 
a l’inrevés) no hi ajuda. I que els 
imbècils es multipliquin cada hora, 
cada dia..., tampoc.
Amarats d’imbecil·litat, ens aco-

miadem, jo “fent-li una abraçada” 
i ell “dándome un abrazo”, una de 
les diferències entre el català i el 
castellà de la qual em sento més 
orgullós: uns fan i els altres donen. 
Com les imbecil·litats, que uns les 
fan i els altres les donen com si re-
partissin caramels en una cavalca-
da dels Reis Mags. I de la mateixa 
manera que els nostres progeni-
tors ens van ensenyar que no ha-
víem de parlar amb desconeguts, 
els pares d’avui hauran d’explicar 
als seus plançons que no han de 
parlar amb imbècils, tant cone-
guts com desconeguts. Ni par-
lar-hi, ni escoltar-los, ni treballar-hi, 
ni llegir-los... D’acord, imbècils?

Flashback imbècil: el polític i jo 
ens abracem perquè ambdós 
hem conclòs que el model d’edu-
cació lingüistica a Catalunya no és 
efectiu, un per massa i l’altre per 
massa poc, però ell això no ho 
sap, perquè continua sent més 
imbècil que jo.

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

Aprenent a viure

Tinc clar que vull for-
mar una família, que 
vull tenir entre dos i 
tres fills i que vull viu-
re a Lleida. Tinc clar que 
vull conservar el meu lloc 
de feina i tinc clar que vull 
seguir mantenint els meus 
amics. Tinc clar que come-
to errors i que s’ha de sa-
ber perdonar. Tinc clar que 
en un temps molt llunyà 
faré un pas endavant. I tinc 
clar que vull seguir apre-
nent.
Però i si un bon dia tot això 
s’acaba? I si aquest dia 
tan esperat no arriba? Sóc 
molt jove per filosofar de 
la vida i no pretenc fer-ho, 

Ares Valdés
Coma i Punt però després de la realitat 

que estem vivint no em puc 
arriscar a dir que compliré 
tots els meus objectius. Sé 
el que faré avui, però no 
el que faré demà ni passat 
demà. Qui havia de dir que 
Brussel·les es convertiria 
en una ciutat fantasma amb 
el metro tancat, amb els 
col·legis, els museus i els 
centres lúdics públics clau-
surats i amb els transports 
públics funcionant amb 
serveis mínims en busca 
del gihadista Salah Abdes-
lman. Tota Europa es troba 
en estat d’alerta. Som l’ob-
jectiu dels gihadistes i si 

han atemptat contra París 
demà mateix ho poden fer 
contra Catalunya.
Però el que si que tinc clar 
que és que no deixaré de 
viure. Vull seguir aprenent, 
vull continuar somiant i 
complir els meus objectius. 
No podem deixar que ens 
arravatin el nostre dia a dia. 
No podem deixar d’anar a 
comprar, de viatjar, d’esti-
mar-nos, de conèixer no-
ves cultures, de moure’ns. 
No podem deixar que ens 
guanyin. Tinc clar que vull 
continuar aprenent a viure, 
ja sigui amb terroristes o 
sense. 

 Si ja han 
atemptat contra 
París, demà ho 
poden fer contra
Catalunya

 Som l’objectiu 
dels gihadistes, 
però no podem 
deixar que ens 
guanyin

opinio@7accents.cat
https://twitter.com/7accents
https://www.facebook.com/7accents/
https://instagram.com/7accents/
https://vimeo.com/7accents
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Versiones
Me gustan los discos de 
versiones. Mucho. Y con-
forme más pasan los 
años, me gustan más 
todavía. Será, imagi-
no yo, por eso de que 
cuando uno va hacién-
dose mayor su capacidad 
para valorar cosas nuevas se 
reduce. Vamos, y para que no 
haya dudas: poneos como os 
dé la gana pero aunque me 
digáis 47 veces que Vetusta 
Morla son buenísimos y tal –y 
lo son-, a mí sólo me entran si 
los canta mi estimado Enrique 
Bunbury. A él, precisamente, 
y a su manía de utilizar gran-
des éxitos ajenos cantados 
de forma algo macarrónica le 
debo haber descubierto a ti-
pos como Iggy Pop, porque 
The Passenger era una de las 
canciones que solía Enrique 
intercalar en sus versiones en 
directo de ese pedazo de can-
ción que es Decadencia. En 
ésta versión que enlazo  en 
concreto no introduce preci-
samente esa, pero sí que colo-
ca un fragmento bastante irre-
conocible del Rock’n Roll de 
los Led Zeppelin, el enorme 
Suzie Q de mi admirado John 
Fogerty –sí, mamá, un día te 
llevaré a verle- y una canción 
que se llama Sometimes i feel 
like a motherless child que 
cantaba Van Morrison. La ver-
dad es que los conciertos de 
los Héroes estaban llenos de 
eso que ahora llamamos hi-
pervínculos y nos permitieron 
a muchos descubrir también 
grupos y solistas como es-
tos que he citado ya o como, 
también, Black Sabbath y, 
ahí queda eso, Radio Futura, 
porque hasta Paranoid y La 
Mala Hora cabían en las ver-
siones en directo de la ya cita-
da Decadencia. A Bunbury, lo 
de versionar siempre se le ha 
dado la mar de bien y por eso 
se ha atrevido hasta con Con-
cha Piquer. Y no lo ha hecho 
mal. Ahora, eso sí…a la hora 
de versionarle a él, los hay que 
se han quedado a gusto, por-

L. A. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

que lo de Raphael y Maldito 
Duende es  de cárcel. 
Pero si hablamos de versio-
nes, el disco con mayúsculas, 
al menos para un servidor es 
Grandes Éxitos de Otros, un 
trabajo menor de un grupo 
menor –menor porque a ellos 
les da la gana, sea dicho- 
como son los Niños Mutantes. 
Allí caben canciones que, en 
principio, no tienen nada que 
ver con un grupo indie pero 
que pasadas por la batidora 
de Juan Alberto Martínez ha-
cen que a uno le aparezca la 
corona de laurel de Fred Pe-
rry en la camisa, los zapatos 
unas bambas Munich y se le 
abran nuevos horizontes. En 
el disco caben desde el apa-
bullante Nadie te quiere ya de 
Los Brincos, el Electricistas de 
Fangoria y un cover de Perdi-
do en mi habitación que hace 
que hasta que yo replantee 
la conveniencia de cortarle 
los dos brazos a Nacho Cano 
para que nunca más en la vida 
vuelva a dar saltos entre cua-
tro casiotones tamaño XXL 
mientras canta imbecilidades 
que han compuesto él y su ín-

  Los grupos 
que versionan 
grandes éxitos 
ajenos te abren 
puertas
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clito hermano.
Lo grande de los covers- aun-
que a veces le lleven a uno a 
sentir algo tan abyecto como 
el más mínimo respeto por 
Mecano y Fangoria- es que 
descubren cosas. Y lo hacen, 
además, de ida y de vuel-
ta.  Gracias a ellas, y como a 
un servidor le gustan Depe-
che Mode y Loquillo, fui de 
ida para descubrir a gigantes 
como Johnny Cash o a bestias 
pardas como Hugh Cornwell y 
sus The Stranglers, porque Ya 
no hay Héroes no es más que 
la rrescritura en castellano 
del No more Heroes.  Para la 
vuelta, eso sí, cargué la maleta 
con el I’ve heard it through the 
grapevine -una de las mejores 
canciones jamás escritas- y 
pude colocar en mi particular 
medley personal a la Cree-
dence , a los Temptations y a 

Ben Harper, pero también ese 
grupo paralelo que se sacaron 
de la manga hace unos años 
Santiago y Luis Auserón (dos 
veces han salido ya los bar-
bianes), el gran Marvin Gaye y 
hasta los Kaiser Chiefs. En cas-
tellano, I’ve Heard it through 
the grapevine viene a ser algo 
así como Me lo dijo un paja-
rito y eso, justo es lo que son 
las versiones: un camino que 

te abre un amigo –y para mí 
son amigos también amigos 
también las bandas sin cuyas 
canciones mi vida sería una 
mierda y las canciones que se 
me clavan hasta en el tuétano 
de los huesos mismos- para 
que descubras cosas que no 
tenías ni idea de que existie-
ran. Gracias a ellas descubrí, 
por ejemplo, que Roberto 
Carlos –sí, ese cruce brasileño 
de Serrat y Julio Iglesias que 
jamás habría escuchado yo 
nunca de no ser por los Niños 
Mutantes– ya había escrito lo 
que yo llevo queriendo decirle 
a mi amigo @sergirt78 hace ya 
muchos años. Si no sabéis qué 
narices regalar estas Navida-
des, regalad un disco de ver-
siones.  Ah, y la foto la pongo 
porque a Rafaella también la 
versionaron en su día. Y segu-
ro que no sabéis quién lo hizo.

 Los ‘cover’ 
logran hasta 
hacerme sentir 
algo de respeto 
por Mecano

https://youtu.be/l-RlhNUabZY
https://youtu.be/l-RlhNUabZY
https://youtu.be/h4tTEfukq28
https://youtu.be/h4tTEfukq28
https://youtu.be/hLhN__oEHaw
https://youtu.be/zfjYbQU23Lo
https://youtu.be/GonQSHxzb1k
https://youtu.be/GonQSHxzb1k
https://youtu.be/5XGYiwOsPqQ
https://youtu.be/5XGYiwOsPqQ
https://youtu.be/WumcRbRUS6c
https://youtu.be/WumcRbRUS6c
https://youtu.be/cen1SvpTsYk
https://youtu.be/QIiLInl-d_0
https://youtu.be/QIiLInl-d_0
https://youtu.be/F7KzLw6E_N8
https://youtu.be/F7KzLw6E_N8
https://youtu.be/3t3QGTyO_CQ
https://youtu.be/3t3QGTyO_CQ
https://youtu.be/UaBBlpD2Bik?list=PLBV_VVSnkFCYFNaortaiqAvz2GTxf4AJX
https://youtu.be/cQ7rXZEM3l4
https://youtu.be/p5pOyjeMd0I
https://youtu.be/rEHyHAFECtw
https://youtu.be/MLRTMl1We18
https://youtu.be/MLRTMl1We18
https://youtu.be/-5aZySWtlME
https://youtu.be/qpYW3qng78E
https://youtu.be/-sJ58KDBWaY
https://youtu.be/-sJ58KDBWaY
https://youtu.be/Pg2np37JNEg
https://youtu.be/W3engOHCUrw
https://youtu.be/W3engOHCUrw
https://youtu.be/WH10RgBTCAs
https://youtu.be/TSMVGNtUwY4
https://youtu.be/Fmcj1V1yuR4
https://youtu.be/Y7dGdrP3pms
https://youtu.be/Rtd2rsgH550
https://youtu.be/ZRKRsvHeqgE
https://youtu.be/ZRKRsvHeqgE
https://twitter.com/sergirt78
https://youtu.be/Ku32ZekVHfQ


DIVENDRES 11 de DESEMBRE DE 201518

Marc Retamero
Temps mort

No tornar-se bojos
Que n’és d’important tenir 
paciència! Tant en el món 
de l’esport com en la vida 
en general. Paciència i no 
tornar-se bojos davant les 
primeres adversitats que 
ens plantegi el camí. Fa 
setmanes que tenia previst 
opinar sobre un inici de cam-
panya de l’Actel Força Lleida 
amb moltes més ombres que 
llums. Tanmateix, vaig decidir 
esperar a la finalització del 
primer terç de competició 
per tal de poder emetre un 
judici amb una mica més de 
fonaments. El pas del temps 
sembla haver-me donat la 
raó, doncs la millora en el joc 
de l’equip ha estat substan-
cial. I, el més important, han 
arribat les victòries, ja que de 
no haver estat així dubto que 
hagués canviat gaire el pano-
rama per molt encisador que 
pogués arribar a ser el bàs-
quet dels de Joaquín Prado. 
Els tres triomfs consecutius 
aconseguits pels lleidatans, 
dos d’ells a domicili, els han 
permès pujar llocs a la classi-

El bàsquet és un esport en el 
qual l’estat anímic i la men-
talitat a l’hora de disputar un 
partit són condicionants a te-
nir molt en compte. Per això 
s’hi empra tant el tòpic de 
les dinàmiques a l’hora d’ex-
plicar el perquè de segons 
quins resultats. Un calendari 
complicat, com el que va ha-
ver d’afrontar l’Actel en les 
primeres jornades del campi-
onat, pot suposar un llast que 
s’hagi d’arrossegar durant 
molt temps. Les primeres der-
rotes contra rivals netament 
superiors van deixar tocada 
la moral del conjunt de cara 
a compromisos a priori més 
assequibles que també es 
van acabar perdent. I així fins 
encadenar cinc desfetes en 
el pitjor inici de l’entitat en 
la seva història. Guanyar a la 
pista del Càceres en un final 
ajustat va permetre treure’s 
de sobre tots els fantasmes i 
les males vibracions, de ma-
nera que enfront d’un rival de 
nivell com el Barça B, al Barris 
Nord, es va poder veure un 

equip molt més alliberat. I a 
la pista del Planasa Navarra, 
en la darrera jornada disputa-
da, més del mateix. Ha costat 
més que en anteriors tempo-
rades, però ja es comencen 
a observar aquells senyals 
d’identitat innegociables en 
qualsevol grup dirigit per Jo-
aquín Prado. Començant per 
un treball defensiu que, sens 
dubte, va ser clau per poder 
superar amb èxit el matx en 
terres navarreses. De cara 
al futur serà vital també una 
plena recuperació del capità 
José Simeón. I és que les mo-
lèsties físiques que arrossega 
des de la pretemporada li es-
tan impedint rendir amb con-
tinuïtat i són un altre factor in-
eludible per entendre la mala 
arrencada dels lleidatans.
El famós marge de millora al 
que tantes i tantes vegades 
ha apel·lat l’entrenador, però, 
encara és molt gran, especi-
alment en alguns jugadors. 
Segur que coincidirem tots 
en què el rendiment de To-
mas Hampl està sent d’allò 

més decebedor. És cert que 
els seus números en anteriors 
campanyes no havien estat 
gaire diferents dels que està 
signant a Lleida, però també 
ho és que havia jugat en clubs 
punters on se li exigia un rol 
ben diferent. Res se li pot re-
criminar al pivot txec pel que 
fa a la seva ètica de treball i 
espero que això sigui el que 
el dugui a millorar amb el pas 
de les jornades, doncs fins ara 
la seva aportació s’ha limitat 
a cometre faltes personals. 
També cal demanar-li més a 
Alex Greven, tot i que en el 
seu cas va arribar procedent 
de competicions menors com 
la lliga EBA. Sutina i sobretot 
Emmy Andujar travessen un 
gran estat de forma, però ne-
cessitaríem alguna referència 
més en el joc exterior. Ara ens 
espera un tram de lliga molt 
dur, amb tres duels de gran 
exigència (Ourense, Palència 
i Melilla) en tot just deu dies. 
Passi el que passi, siguin quins 
siguin els resultats, caldrà no 
tornar-se bojos.
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Quants cops al llarg de la nostra 
vida hem pronunciat o ens han 
dit la paraula màgica T’ESTIMO? 
Segur que moltes, de la mateixa 
manera que molts cops ens ha fet 
perdre la son pensar si realment 
aquestes paraules que ens han dit 
tenen el mateix valor que per a 
nosaltres.
Segons la teoria triangular del 
psicòleg nord-americà Robert J. 
Stemberg, famós per les seves 
aportacions a la teoria de l’amor i 
la intel·ligència -que ell caracteritza 
com a trets pròpiament humans-, 
per tal que una relació tingui èxit i 
continuïtat en el temps ha de reunir 
tres requisits: INTIMITAT, ho hem 
d’entendre amb caràcter privat, re-
servat, afectiu; COMPROMÍS, com 

la decisió ferma de permanència al 
llarg del temps al costat d’una per-
son, i PASSIÓ, entesa com aquell 
sentiment molt fort i intens que 
domina la voluntat i la raó d’una 
persona.

Si existeixen aquests tres compo-
nents alhora, enhorabona, ja que 
estàs davant Del teu amor ideal o 
complet que tots tant desitgem. 
Pot, però, donar-se el cas que con-
visquin passió i intimitat, la qual 
cosa anomenaríem com amor ro-

màntic o més conegut com una 
aventura passatgera on el compro-
mís no existeix, ja que no li veiem 
futur, com quan apliquem aquella 
coneguda frase de “fue bonito mi-
entras duró”. També poden exis-

tir només algun dels components, 
com seria la intimitat entesa com 
un afecte, la qual cosa passaria en 
el que cas de l’amistat, on l’atrac-
ció sexual i el sentiment d’enamo-
rament no existeixen. Així, podem 
estimar molt els nostres amics, 

però aquest vincle no passarà a ser 
res més que una bonica amistat.
Ja ho saps: a partir d’ara, quan et 
diguin que t’estimen o bé siguis tu 
el que digui t’estimo, analitza bé si 
estàs davant del teu amor ideal, del 

teu gran amic o simplement d’una 
aventura passatgera. Estimis com 
estimis, no deixis de fer-ho mai i 
de gaudir del plaer d’estimar i ser 
estimat, ja sigui amb un sol compo-
nent, dos o els tres alhora. Jo t’es-
timo a la meva manera, i tu?

  Amb 2 talons Meritxell Feliu

T’estimo a la meva manera

ficació i ens han confirmat a 
tots plegats que no eren tan 
dolents com alguns es van 
atrevir a vaticinar. No obstant 
això, com bé va advertir el 
tècnic asturià del Força Lleida 
després de guanyar a Pam-
plona, ara el que cal és no 
tornar-se bojos. No ho van fer 
quan les coses anaven malda-
des i tampoc han de fer-ho 
ara que tot sembla anar sobre 
rodes. En cas contrari, va afir-
mar que cavarien la seva prò-
pia tomba. Hi estic d’acord, i 
és que ni abans érem tan do-
lents ni ara som tan bons.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Amor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Intel%C2%B7lig%C3%A8ncia
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També fem caca
Gallimarsot és un mot que 
no havia escoltat mai. En pri-
mera instància, és un gall 
sense cresta que sembla 
una gallina. Però també 
una dona malgirbada, 
sense gràcia, que mas-
cleja; el que anomenem 
col·loquialment com una 
“marimacho”. De fet, po-
dríem relacionar el gall sense 
cresta amb un home sense 
testicles, però paradoxalment 
significa el contrari, una dona 
amb “ous”.
Temps ençà la dona sempre 
s’ha vist com un aparador. La 
imatge d’icones històriques, 
de productes de moda, la cara 
de productes de cosmètica i, 

Judit Gómez
Confeccionant-me

inclús, la imatge de l’esport. 
Però no de la seva pràctica, 
sinó de la seva propaganda. En 
tots els esports trobem aques-
ta (tècnica?) propagandística. 
Per exemple, en voleibol plat-
ja les noies estan obligades a 
portar la panxa descoberta i les 
cames amb unes simples calce-
tes. En motor protagonitzen 
les portades de les revistes, de 
l’equip i la carrera. I les ballari-
nes, que amenitzen els partits 
en la mitja part. La seva bellesa 
s’ha canonitzat durant molts 
segles passant de la més gras-
sa a la més prima. Fent d’elles 
un objecte que queda bé, un 
expositor.  
Jo faig esport. El practico des 

que tenia 3 anys, però no sóc 
una imatge i algun cop fins i 
tot m’havien dit que era una 
mica gallimarsot. “Ets guapa, 
però tens cos d’esportista”, 
em deien. Cos d’esportista, 
braços d’home,... He escoltat 
moltes peripècies com aques-
tes. Quan una noia deforma el 
cànon de bellesa (establert per 
nosaltres) a causa de l’esport 
ja és una “marimacho”? I quan 
té més amics que amigues? O 
li agrada més una cervesa ben 
freda que una tassa de xoco-
lata calent. Jugar un partit en 
comptes d’anar de compres. 
Sense obviar els típics i tòpics 
de la conducció de les dones, 
la seva destresa culinària i un 

llarg etcètera.
No crec en els gallimarsots i 
crec que aquelles persones 
que fan esport rebutgen els cà-
nons, són persones que lluiten 
i persegueixen un camí, de ve-
gades sacrificat, envers el seu 
objectiu esportiu. Sense impor-
tar els alts i baixos. Ni les “de-
formacions”. Que tenen “ous” 
i són com volen ser. Sense típics 
i tòpics. Però, de tòpics, el que 
més m’agrada és aquell de “les 
dones no fan caca”. Només els 
homes en poden fer? Clar que 
en fem. Som com qualsevol al-
tra persona. No som monstres, 
ni tampoc gallimarsots. Tenim 
“ous” i no ens avergonyeix dir: 
també fem caca.
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http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068348
http://www.mujeresenlahistoria.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=rWr52FvJhdo
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Heroisolímpics
L’home que es va 
cansar de correr

Kokichi 
Tsuburaya

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La ciutat de Tòquio va ser 
designada per organitzar els 
Jocs de 1940. Però al 1937 
Japó va iniciar una espiral 
bèl·lica que no acabaria fins 
a les bombes nuclears d’uns 
quants anys després i que es 
va obligr a renunciar a una 
onzena edició olímpica que, 
d’altra banda, va ser suspe-
sa poc després, quan el món 
sencer va entrar en conflicte.
Japó estava destrossat a la fi 
de 1945 i va començar la re-
construcció gairebé des de 
zero però va recuperar-se en 
un, temps rècord i a finals dels 
cinquanta ja es veia amb ga-
nes de tornar a provar-ho. Fi-
nalment, el COI la va designar 
per a la cita de 1964.
El castigat país nipó desitjava 
mostrar al món que ja esta-
va preparat per organitzar-la 
i que gràcies al treball havia 
deixat enrere els mals temps. 
Un dels símbols d’aquest re-
naixement va ser Yoshinori 
Sakai, un jove atleta nascut el 
6 d’agost de 1945 a Hiroshi-
ma encarregat de fer l’últim 
relleu de la torxa olímpica. 
També era vital per a les au-
toritats demostrar que els 
esportistes japonesos 
estaven a l’alçada que 
requerien uns Jocs.
Els resultats van ser 
bons: Japó va ser 
tercer al medaller 
per darrere de les 
dues grans potèn-
cies, però el final 
dels Jocs s’apropava 
i mancava una meda-
lla en atletisme. Al dar-
rer dia de l’esport rei, el 21 

d’octubre, encara no n’havien 
guanyat cap i ja només hi ha-
via esperances en la marató, 
la prova més mítica, font de 
tantes llegendes. Com si tot 
estigués planejat, un heroi 
local va endur-se el bronze, 
restablint l’orgull d’un poble 
japonès boig d’alegria. El que 
ningú no sabia, excepte pot-
ser el mateix protagonista, 
és que aquell triomf era l’inici 
d’una tragèdia devastadora.
Kokichi Tsuburaya, nascut 
a Sukagawa el 1940, és un 
exemple inesborrable que 
l’ambició desmesurada, el cul-
te al guanyador, l’obediència 
cega als superiors, la discipli-
na i l’autoexigència, tots ells 
trets característics del Japó 
imperial d’aquella època, po-
den conduir al desastre.
En acabar l’escola secundària, 
el 1959, Tsuburaya va ingres-
sar a les forces d’autodefensa 
japoneses, l’exèrcit que se li va 
permetre tenir a Japó després 
de la derrota en la II Guerra 
Mundial i que no podia actuar 
a l’estranger. Allà, contagiat 
per la voràgine competitiva, 
va conèixer l’atletisme i aviat 
es va veure que les distàncies 
llargues eren per a ell, passant 

pels 5.000 i els 
1 0 . 0 0 0 

metres fins arribar a la marató. 
Els progressos van ser visibles 
i el van seleccionar pels Jocs, 
on tindria l’honor de repre-
sentar al seu estimat país. 
Quatre dies després de l’emo-
cionant inauguració, Tsubuya-
ra va participar en els 10.000 
metres, una cursa mítica on ell 
va ser sisè. El dia 21, com hem 
dit, Japó esperava desespera-
dament una medalla en atle-
tisme i només resta-
va la prova reina.
Kokichi no era 
el favorit ni 
molt menys; 
aquesta ca-
tegoria esta-
va reserva-
da pel mític 
Abebe Bikila 
(que tindrà un 
capítol propi en 
aquesta sèrie), l’anglès 
Basil Heatley, posseïdor del 
rècord mundial, el nord-ame-
ricà Buddy Edelen o el seu 
compatriota Toru Terasawa, 
però va competir a un nivell 
extraordinari i als darrers qui-
lòmetres es va veure amb op-
cions de medalla. 
El triomf va ser per Bikila, 
que va penjar-se l’or amb au-
toritat, i uns minuts més tard 
l’Estadi Olímpic va esclatar 
de goig quan en la segona 
posició va fer la seva entrada 
Tsuburaya. Però el japonès es-
tava exhaust i va veure’s amb 
claredat que l’anglès Heatley, 
a 10 metres de distància, el 
superaria en la darrera volta a 
l’estadi. Així va ser, Tsuburaya 
no va poder contenir l’atac de 
Heatley i va quedar-se amb el 
bronze. Per tots els japone-
sos, era una fita digna de cele-
brar-se i així ho expressaven, 
però després de creuar la línia 

Una medalla 
olímpica va 
ser l’inici de 
la tragèdia

de meta, al seu 
cap no hi havia al-

tra cosa que la deses-
peració, la humiliació per 

haver estat superat davant 
milers de compatriotes. Va 
confessar a un company: “He 
comès un error imperdona-
ble davant tot el país i només 
tindré perdó si guanyo l’or a 
Mèxic”. (Veure la versió llarga 
de la marató)
Des d’aquell moment va deci-
dir treballar sense descans; a 
més, les autoritats van veure 
en ell una manera de seguir 
engrandint Japó i li van en-
comanar una tasca titànica; 
entrenar durant quatre anys 
oblidant-se de tota la resta, 
fins i tot de veure la seva fami-
lia i parella, amb qui ja tenia 
planejades les noces.
El patiment va ser extrem 
però el sentit de l’honor i de 
l’obediència de Tsuburaya van 
superar-ho tot i no es va per-
dre ni un dels entrenaments 
que li havien programat. Però 
el 1967 el pla es va tòrcer. 

El japonès tenia problemes 
lumbars des de sempre però 
a pocs mesos de la cita me-
xicana la lesió es va agreujar i 
va haver de passar uns mesos 
a l’hospital. Quan va tornar al 
règim espartà, Tsuburaya va 
comprovar que el seu cos no 
responia, havia perdut la for-
ma, les seves cames no obe-
ïen i en algun moment fatídic 
va adonar-se que l’or a Mèxic 
era impossible.
El 9 de gener de 1968 arri-
bava tard a l’entrenament. 
Els seus companys van anar a 
buscar-lo a l’habitació de l’ho-
tel i el que van trobar era ter-
rible: Tsuburaya s’havia tallat 
l’artèria caròtida (coll) amb 
una fulla d’afaitar i jeia mort 
en un toll de sang. 
Com si d’un samurai es trac-
tés, va preferir morir abans 
que avergonyir el seu país. A 
la mà aferrava la seva medalla 
de bronze guanyada a Tòquio 
i havia deixat una nota en què 
deia: “Estic molt cansat, no 
puc córrer més”.
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 James Franco farà un viatge 
en el temps a ‘11.22.63’,
la nova ficció del canal Hulu
J.J. Abrams i Stephen King produeixen aquest drama de ciència-ficció

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Posem-nos en situació. El teu 
nom és Jake Epping. Un tipus 
jove i corrent que treballa com 
a professor en una escola de 
secundària dels EEUU, lògica-
ment... Fins aquí, tot normal. 
És ara quan introduïm el punt 
eixelebrat i que alhora serveix 
com a detonant d’aquesta 
història. El cas és que tu, o 
sigui Jake, descobreixes la 
manera de viatjar enrere en 
el temps. I com tot bon nord-
americà que es preuï, no pots 
resistir-te a la remota possi-
bilitat de canviar el curs de 
la història. És llavors quan al 
teu meravellós cap se li infla 
la vena patriòtica i comença a 
formular-se preguntes impos-
sibles sobre com aprofitar al 
màxim aquest parany quàntic 
que l’univers t’ha proporcio-
nat. Com treure-li el màxim 
rendiment a una anomalia 
que ni Stephen Hawking com-
prendria, fent alguna cosa bé 
per al teu país i, a més, sobre-
viure per explicar-ho i rebre la 
medalla d’honor a fucker de 
l’any. És en aquest moment 
quan al nostre estimat Jake 
se li ocorre que la millor for-
ma de demostrar que és un 
ciutadà model hauria de ser 
ni més ni menys que evitar 
l’assassinat del president dels 
Estats Units d’Amèrica, John 
F. Kennedy, el dia 22 de no-
vembre de 1963. Booom!

Fotograma promo-
cional d’‘11.22.63’, 
adaptació televisiva de 
la novel·la de ciència-
ficció d’Stephen King 
que emetrà Hulu.

‘11.22.63’ 
veurà la llum 
el proper 15 
de febrer de 

2016

J.J. Abrams i Stephen King 
produeixen l’adaptació te-
levisiva d’11.22.63, novel·la 
de ciència-ficció que el propi 
King publicava el 2011 i amb 
la qual va aconseguir un gran 
èxit en vendes.
L’actor James Franco (127 
Hours, This is the End) se 
submergeix en el personatge 
de Jake Epping, un jove pro-
fessor d’anglès, recentment 
divorciat i ara convertit en 
espia, que comença a viatjar 
en el temps amb una única 
finalitat, identificar i parar a 
l’assassí (o assassins) de JFK. 
Una missió que trobarà carre-
gada de dificultats i en la qual 
descobrirà que el propi pas-
sat no vol ser canviat. Això sí, 
tot ben acompanyat d’una 
bonica història d’amor.
Per saber més al voltant 
d’aquesta trama hem de 
recórrer a la novel·la origi-
nal, i és que el breu teaser 

que Hulu ha decidit mostrar 
al públic no ensenya res relle-
vant. Un batiborrillo de “flai-

xassos spoilejants” que sola-
ment deixen veure un portal 
a una sala fosca (deu ser la 
via de viatge en el temps) i 
alguns dels personatges que 
acompanyen Epping.
Sadie Dunhill, interpretada 
per Sarah Gadon (Dracula Un-
told, A Dangerous Method), 

és una jove i forta bibliotecà-
ria de 1960 que s’enamora de 
Jake, desconeixent la doble 
vida que porta.
Al Templeton (Chris Cooper) 
és l’irascible propietari d’A 
el’s Diner, restaurant a tra-
vés del qual Jake viatja en el 
temps. Al és el pioner en els 

viatges en el temps i mentor 
de Jake en aquest tema. I és 
qui convenç el personatge 
que interpreta Franco de tor-
nar enrere en el temps i salvar 
la vida de Kennedy.
Daniel Weeber interpreta a 
un vulnerable, alhora que vio-
lent, Lee Harvey Oswald. Una 
de les figures més discutides 
de la història d’EEUU i incul-
pat per l’assassinat del presi-
dent el 1963.
Josh Duhamel, Lucy Fry, 
Cherry Jones i Leon Rippy 
completen el repartiment de 
la nova ficció de la plataforma 
d’streaming Hulu.
Així doncs, 11.22.63 serà una 
miniserie que constarà de vuit 
episodis i que podrà gau-
dir-se a través del proveïdor 
nord-americà a partir del 15 
de febrer del proper any, co-
incidint amb la celebració del 
Dia del President

realitzadorDani MartínezOPiNiÓ
La nova gansoneria de la televisió
No suporto les sèries de superherois. 
Bé, no és que no les suporti. Bé, sí... 
No m’explico bé. No en veig cap. Em 
moro per sentir-me atret per qualse-
vol d’elles, però de debò que no hi ha 
manera. He començat Gotham, Dare-
devil, The Flash... i no he estat capaç 
de passar del segon dels seus capítols. 
Ni tan sols Jessica Jones, i mira que 
hi vaig posar ganes. I és que tot em 
sembla com de “plastiquete”. Ara bé, 
també he dir que en el seu temps m’he 
considerat fan acèrrim d’Smallville (en 

el meu MP3 no hi podia faltar el tema 
principal de la seva BSO, Save me), de 
Lois & Clark i, un temps després, de 
la genial Heroes (solament de la pri-
mera temporada. Val, i una mica de la 
segona. Van haver-n’hi més després 
d’aquestes dues?). Cada vegada que 
llegeixo que s’estrena una nova sèrie 
de superherois em tremolen les cames. 
No us fa la sensació que cada cop que 
compreu una entrada per a una nova 
seqüela de The Avengers és com si us 
estiguessin venent metralla?
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VISUAL

La continuació de‘Kill Bill’, de Tarantino,
“definitivament és una possibilitat”

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Mancant sols dues pel·lícules 
perquè el geni del cinema 
que va començar a conver-
tir-se en tal amb Reservoir 
Dogs es retiri (paraules del 
propi Tarantino), continuem 
sentint detalls sobre una 
possible continuació de Kill 
Bill. I torno a repetir, parau-
les del propi director.
I és que durant la promoció 
de la seva última pel·lícula, 
The Hateful Eight, i en res-

posta a un periodista que 
li va preguntar pel tema, a 
Quentin no li va costar gens 
respondre que “definitiva-
ment era una possibilitat”. 
“Uma i jo ens ho passaríem 
realment bé tornant a treba-
llar junts. Vaig fer passar Be-
atrix Kiddo per moltes coses 
i volia que tingués aquest 
temps de pau. Volia que 
tingués una mica de temps 
amb la seva filla i que no ha-
gués d’estar en la màquina 
de gènere. Que gaudís la 
seva vida durant un temps”, 
afegia el director.

Fotografia promocional de ‘Kill Bill’, quarta 
pel·lícula de Quentin Tarantino.

‘La novia’, segona pel·lícula de 
Paula Ortiz, arriba als cinemes

Imatge promocional de ‘La novia’, segon llargmetratge de la directora sara-
gossana Paula Ortiz, que protagonitza Inma Cuesta.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Quatre anys després d’es-
trenar la seva opera primera 
De tu ventana a la mía, la 
directora de cinema sara-
gossana Paula Ortiz torna 
avui a les sales amb el seu se-
gon llargmetratge, una cinta 
carregada de poesia visual. 
La novia és, segons la seva 
creadora, “un viatge per als 
sentits que pretén donar vida 
a la paraula de Lorca, a un 
clàssic”. Una història sobre 
l’amor, el dolor, la mort, la 
culpa i la venjança.
Rodada en diferents racons 
de la regió d’Aragó, com els 
Monegros, la comarca de les 
Cinco Villas o la llacuna de la 

Salada de Mediana, així com 
a la Capadocia i a Turquia, 
aquesta adaptació de Bodas 
de Sangre, de Federico Gar-
cía Lorca, narra la història 
d’un triangle amorós al qual 
donen vida la lorquiana Inma 
Cuesta, Asier Etxeandia i Álex 
García.

Després del seu pas per nom-
brosos festivals internacionals 
i nacionals com el de Sant 
Sebastià o Sitges, la reacció 
del públic ha estat unànime. 
I és que potser podríem tro-
bar-nos davant de la millor 
pel·lícula espanyola del que 
portem d’any. 

El segon llargmetratge de 
Paula Ortiz ja lidera el nú-
mero de nominacions dels III 
Premios Feroz. Un total de 
nou candidatures, entre les 
quals es troben les de Millor 
Pel·lícula Dramàtica, Millor 
Fotografia i Millor Direcció. 
Uns premis que ja s’han con-
vertit en avantsala dels Goya, 
les nominacions dels quals es 
donaran a conèixer el proper 
14 de desembre. Correu, la 
núvia ja us espera a les sales!
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‘La novia’ ja 
compta amb 9 
nominacions 

als Premos 
Feroz
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Cap de llista d’Unió 
Democràtica de
Catalunya per
Lleida al Congrés 
dels Diputats

“S’han de blindar 
competències
pròpies com la
llengua, 
l’ensenyament i la 
cultura”

miquel Padilla
al contraatac

“Ens sentim hereus de 
la tradició central i
assenyada de CiU”

 JOAN ROSINACH
 LLEIDA

www.7accents.cat

Quin creus que ha de ser 
el paper d’Unió Democràti-
ca en la propera legislatura 
del Congrés dels Diputats, 
sobretot en la relació Cata-
lunya-Espanya?
Seure i negociar una sortida 
que sigui possible. Nosaltres 
proposem, mitjançant una ad·
dicional a la Constitució, que 
es blindin les competències 
pròpies com són la llengua, 
el dret civil, l’ensenyament i la 
cultura.

L’eslògan d’Unió per aques-
ta campanya és “Solucions”. 
En aquest sentit,  quines so-
lucions aportarà Miquel Pa-
dilla per als lleidatans i les 
lleidatanes des de Madrid?
Tenim un pla de xoc contra la 
pobresa, especialment la in·
fantil. Rebaixar al 4 % les fac·
tures d’aigua, electricitat i gas 
com a element de lluita con·
tra l’exclusió de serveis bàsics 
a una part de la població. Pas·
sar l’IVA cultural del 21% al 
14%. O incloure ajuts directes 
en sectors claus de la nostra 
zona, com l’hortifructicultura, 
l’alfals de regadiu i l’olivera. 
Entre d’altres.

Després del trencament 
amb CDC, quin és l’electo-
rat al qual es dirigeix Unió 
Democràtica?
Al que sempre ha donat la 
confiança a Convergència 
i Unió en tot allò que ha re·
presentat aquesta coalició en 
l’estabilitat política per a Ca·
talunya, en la reconstrucció 
nacional, en l’estil del pacte 
i el diàleg. Ens sentim hereus 
d’aquesta tradició central i 
assenyada de Convergència i 
Unió, que ha estat un excel·
lent instrument al servei de 
Catalunya.

Consideres la ruptura entre 
Unió i Convergència com 
una traïció per part de CDC?
Més que una traïció, un canvi 
per part de Convergència del 
que ha representat CiU. Els 
pactes de CDC amb ERC i els 
intents de fer·ho amb la força 
anticapitalista i antieuropea 
de la CUP han fet acabar la 

paciència de molts conver·
gents que ara s’adonen que 
Unió és realment l’hereva de 
l’antiga Convergència i Unió.

Penses que aquestes elecci-
ons generals són vitals per 

l’esdevenir d’Unió Democrà-
tica?
Són molt importants, com to·
tes. Volem intervenir en la po·
lítica de l’Estat per defensar 
els interessos dels catalans i 
els lleidatans. Unió, indepen·

dentment del resultat, conti·
nuarà aquesta defensa. Vam 
néixer l’any 1931, hem viscut 
una República, una Guerra Ci·
vil, una dictadura i una Transi·
ció democràtica. No ens fa 
por res.

Veus a Artur Mas com a pro-
per president de la Genera-
litat de Catalunya?
No.  A no ser que sigui capaç 
de pagar un preu que jo mai 
hagués pensat pactant amb la 
CUP. 

Per acabar, et veus amb pos-
sibilitats reals de sortir ele-
git?
Sí. Ho percebo al carrer. La 
gent ens diu que una força 
com Unió és imprescindible 
per sortir d’aquest cul·de·sac 
en què s’ha situat la política 
catalana.

JOAN ROSINACH
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