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editorial
Ells mai no ho farien
El 20-D ens hi juguem molt. 
Tots. Independentistes, unio-
nistes, hipsters, hipsters falsos 
del PP... Deia l’Ángeles Ribes 
en una entrevista amb el di-
rector d’aquesta casa que el 
problema no és dels polítics, 
sinó dels votants. Polèmiques 
a banda, les seves paraules 
contenen part de raó. De fet, 
el que passi d’aquí en enda-
vant dependrà de quina sigui 
la nostra elecció el 20 de de-

sembre. Després no val a ex-
cusar-se, perquè ja sabem de 
quin peu calça cadascun dels 
candidats. Quatre anys mar-
cats per la corrupció del PP i 
del principal partit de l’oposi-
ció i pels plasmes d’última tec-
nologia ocupant el lloc que li 
correspondria al president del 
Govern no han resultat sufici-
ents per als Ciutadans i els Po-
demos de torn a jutjar per les 
enquestes. De totes maneres, 

aquest diumenge la responsa-
bilitat d’una part de la història 
d’Espanya i, de retruc, de Ca-
talunya recau sobre nosaltres. 
En últim terme, lleidatans, ca-
talans o espanyols, tant se val, 
decidim si en volem dues tas-
ses o preferim canviar de plat. 
I passi el que passi, en hores, 
dies o, com a molt, mesos ens 
penedirem de la nostra deci-
sió. Perquè passi el que pas-
si, esperarem més d’ells, molt 

més del que ells esperen de 
nosaltres, ja que només així 
s’entén que tinguin la barra 
de fer el que els rota durant 
quatre anys sense patir-ne les 
conseqüències. Ells mai no ho 
farien; ens referim a ajuntar-se 
per defensar els nostres drets. 
Per què no ens ajuntem nosal-
tres per recordar-los els seus 
deures? El 20-D ens hi juguem 
molt, però hi tenim més a gua-
nyar que a perdre.

Prou de mitjons i pijames. Regala cultura
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fundadora del 
centre holístic 
AURA LLEIDAMontse Prats

al contraatac

“Creiem en la unió de 
la medicina tradicional 

i les teràpies 
naturals alternatives”

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Aura Lleida és un centre de 
benestar i salut on la Montse 
Prats Gispert, psicopedagoga 
de professió i treballadora de 
la llum de vocació, és al cap-
davant d’aquest projecte que 
fa tres anys que està en marxa. 
Un centre holístic que treballa 
amb nombrosos professio-
nals com Chelo Gas, Maurichi 
Díez, Dani Serra, Marga, etc., 
complementant-se també, 
amb una formació pionera a 
Lleida com els cursos de co-
aching esential, kabbala o xa-
manisme, entre d’altres.

Per què decideixes fundar 
aquest centre?
He fet moltes formacions en 
teràpies naturals i energies. 
Aquest món m’agrada molt, 
perquè són mètodes alterna-
tius que funcionen i la gent 
els ha de conèixer.

I aquestes són més efectives 
que les tradicionals?  
Nosaltres portem alguns ca-
sos de persones amb càncer 
que combinant la quimiote-
ràpia amb reiki han aconse-
guit que les seves defenses 
augmentin i que les analíti-
ques tinguin millors resultats. 
Aquest n’és un exemple. No 
rebutgem les tècniques tra-
dicionals però creiem que la 
unió d’aquestes amb les al-
ternatives naturals obtenen 
millors resultats. Avui en dia, 
alguns metges han començat 
a utilitzar el reiki com un exer-
cici més de preoperació amb 
un èxit absolut.

Per a quin perfil de pacient 
van dirigides aquestes terà-
pies?
Tenim un client molt variat, tant 
de sexe com d’edat, i cada cop 
més, atenem més adolescents 
amb mindulness. Treballem 
també les dificultats d’apre-
nentatge i de parla dels més 
menuts i, entre altres, el que 
més ens trobem són indicaci-
ons com ansietats i depressió.

En què es diferencia Aura 
Lleida de la resta?
Gràcies al Dani Serra, realit-
zem teràpies amb tècniques 
hipopressives que ens ajuda 
a tenir un públic encara més 
àmpli. Ell n’és el dinamitzador. 
A part, som un centre innova-

dor i pioner, ja que comptem 
amb teràpies úniques a Lleida 
com el Fit Natural Move, la 
màquina GDB BIOWELL i el 
Mètode Tomatis.

Me’n podries fer cinc cèn-
tims...
El Fit Move és un programa 
d’entrenament holístic cos-
ment on es fan sessions d’ac-
tivitats dirigides amb suport 
musical. Fusiona les noves 
tendències d’entrenament 
funcional i les tècniques més 
exitoses del sector del fitnes 
com ioga, pilates, tonificació, 
exercicis funcionals, etc. D’al-

tra banda, la màquina GDV 
permet fer una anàlisi de l’es-
tat de l’energia  humana i està 
dirigida a tota aquella perso-
na que vol prevenir, recupe-
rar i mantenir un bon estat 
de salut a nivell físic, mental i 
emocional, avaluant i tractant 
el pacient de forma natural i 
holística. I, per últim, el Mè-
tode Tomatis és el mètode 
d’estimulació neurosensioral. 
Aquest ens permet treballar 
el dèficit d’atenció, les dificul-
tats d’aprenentatge i de par-
la en els més menuts i, entre 
d’altres, trastorns i indicacions 
com l’ansietat i la depressió.

Vull una anècdota... Per què 
el nom “Aura”?
Me’l va dir el meu germà. 
Quan ens vam instal·lar aquí, 
hi havia una “A” dissenya-
da a la paret de l’antic nom 
d’aquest centre. Vam pensar 
que el nostre nom havia de 
començar per la mateixa lle-
tra, i així ho podíem aprofitar. 
El meu germà va pensar en 
“aura” ja que l’aura és l’ener-
gia que ens envolta i el que 
nosaltres tractem primer en 
totes les teràpies. Com veus, 
ràpidament li vaig trobar 
el vincle i vaig apostar per 
aquesta idea. 

reiki · tallers · xecs regal 
flors de bach · fons d’armari 
assessoria · registres akasics 

 tarot coaching 
magnified healing 

creixement personal  
shiatsu zen · dietes i nutrició  

massatge hawuaià lomi-lomi
biodescodificació 

tècnica metamòrfica 
etilisme personal · dress code 

rutes de compres 
 

gaudeix de la 
llista musical

a Spotify

JUDIT GÓMEZ

7 cançons
+ 1

Joan Manuel Serrat 
Paraules d’amor

Joaquin Sabina
19 dias y 500 noches

Rosario Flores
Lucia

Coldplay 
Viva la vida

Tina Turner 
What’s love got to do with it

Revolver 
El roce de tu piel

Sau
Boig per tu

A més de les set cançons 
del requadre, la nostra 
entrevistada n’ha triat 
una vuitena. És Magia, 
de Rosana. Per què? 
Doncs ens explica que: 
“Rosana és una perso-
na que sap transmetre 
tota l’emoció de les 
seves cançons. La se-
gueixo d’ençà que va 
treure el seu primer 
disc. Té unes lletres 
precioses i plenes de, 
com el títol de la cançó,   
‘màgia’ especial”.

Montse 
Prats: 
“Creiem en 
la unió de 
la medicina 
tradicional 
i les teràpies 
naturals”

Set hores 
per desco-
brir per 
què somriu 
el candidat 
d’En Comú 
Podem per 
Lleida al 
Congrés 
dels Dipu-
tats, Jaume 
Moya

8

Els grans 
noms dels 
partits que 
concorren a 
les eleccions 
generals 
visiten la 
demarcació 
de Lleida 
durant la 
campanya 
electoral
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donem
veu

 JOAN
ROSINACH
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Solidaritat Odontològica a 
Lleida; aquestes són les tres 
paraules que van unir-se per 
donar nom i forma a una ini-
ciativa que pretén donar una 
solució a les persones de co-
munitats més desfavorides 
i amb risc d’exclusió social. 
Organitzada i promoguda 
per la Junta Provincial de 
Lleida del Col·legi d’Odon-
tòlegs de Catalunya i amb la 
col·laboració de la Diputació 
de Lleida, l’objectiu principal 
d’aquest projecte és oferir un 
servei d’odontologia integral 
a persones que per motius 
econòmics no poden accedir 
a les clíniques privades con-
vencionals.
SOL neix després que, des de 
la Junta Provincial de Lleida, 

Projecte 
SOL

es mostrés certa preocupació 
en veure el creixent deterio-
rament de la salut bucodental 
en els últims anys, sobretot 
en les comunitats més des-
favorides, excloses o margi-
nades. Probablement a causa 
de la crisi, la cobertura que 
donava la Seguretat Social en 
aquest camp s’havia convertit 
en l’únic servei a què podien 
accedir (massa) pacients llei-
datans que requerien d’una 
atenció més exhaustiva pel 
que fa a la seves necessitats 
bucals. Així, es va decidir po-
sar fil a l’agulla i  l’1 de de-
sembre de 2014 el projecte 
SOL és convertia en una rea-
litat. 
Com qualsevol altre projecte 
solidari, SOL es fonamenta 
en la tasca totalment altruista 
que duen a terme un conjunt 
de voluntaris. És la cara boni-
ca del projecte. No escatimen 
temps ni recursos perquè els 
més necessitats puguin gau-

dir de l’atenció mèdica en 
l’àmbit odontològic que es 
mereixen en ple segle XXI. 
Odontòlegs, metges esto-
matòlegs, protèsics, auxiliars 
i higienistes -tots ells titu-
lats- cooperen dia a dia per 
mantenir el projecte ben viu i 
fer-lo cada cop més gran. Ar-
ribant a més gent i donant-lo 
a conèixer. Amb un somriure. 
Està clar.
Amb aquesta iniciativa, des 
de la Junta Provincial de Llei-
da del Col·legi d’Odontòlegs 
de Catalunya s’ofereix una co-
bertura més àmplia de tracta-
ments. Sense anar més lluny, 
per un preu molt econòmic 
–gairebé simbòlic, m’assegu-
ren– es realitzen obturacions, 
endodòncies i es col·loquen 
pròtesis remobibles per subs-
tituir les peces perdudes. Un 
conjunt de cures a les quals 
era impensable que els paci-
ents inclosos al projecte SOL 
hi haguessin pogut accedir fa 

un temps.
Un altre dels punts claus de 
SOL –i, probablement, del 
seu èxit–  és la meticulosa 
selecció de pacients que es 
poden adherir al projecte. 
Des de la Junta van ser plena-
ment conscients que la man-
ca d’una bona selecció dels 
pacients  podia provocar un 
autèntic col·lapse del servei 
i, al mateix temps, la impos-
sibilitat d’arribar a persones 
que realment ho necessitin. 
Per aquest motiu, s’està sent 
molt cautelós a l’hora de re-

alitzar la tria per poder donar 
una resposta adequada als 
recursos humans dels quals es 
disposa. Així, la crida per aug-
mentar la borsa de voluntaris 
és incansable, coneixedors 
des del Col·legi que implicar 
més persones és vital per se-
guir endavant. De quants més 
voluntaris es disposi, més dies 
de servei es podran oferir.
El que va començar com un 
petit gra de sorra, només tres 
mesos després ja havia tractat 
més de 60 pacients, havia re-
alitzat més de 120 visites de 

http://www.7accents.cat
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Solidaritat
Odontològica
a Lleida (SOL) 
és un
projecte 
solidari
d’atenció 
odontològica 
que aporta 
ajuda a
comunitats 
desfavorides

SOL es basa 
en la tasca 

altruista de 
professionals 

voluntaris

tractament conservador i gai-
rebé havia col·locat una vinte-
na de pròtesis. Un inici total-
ment entusiasmador que ha 
donat lloc a que un any des-
prés SOL ja disposi d’unes da-
des rellevants que comencen 
a posar de manifest la magni-
tud del projecte. Destaquen 
els 145 pacients tractats, 
les 714 visites realitzades i 
les 89 pròtesi col·locades. 
Arribats a aquest punt, és 

de rebut posar en relleu 
tots aquells agents que fan 
possible dur a terme aques-

ta iniciativa. Principalment, 
a les persones que hi ha al 
capdavant i els professionals 
que, de forma totalment al-
truista, diàriament participen 
d’aquesta iniciativa. Sense 
oblidar-se, tampoc, de les en-
titats i els organismes que han 
col·laborat dels del primer dia 
en el projecte. En especial, 
la Gestió de Serveis Sanitaris 
(GSS), la Diputació de Lleida, 
el laboratori de pròtesis De-
nar i, òbviament, el Col·legi 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs 
de Catalunya i a tots els tre-

balladors soci-
als que s’han im-
plicat en el projecte.
Iniciatives d’aquest tipus 
no fa res més que evidenciar 
com la societat segueix orga-
nitzant-se per poder donar 

En un any 
s’han realitzat 

714 visites i 
s’han tractat 
145 pacients

Presentació 
del projecte 

SOL
Fotos:

Diputació 
de Lleida

solucions a 
p r o b l e m e s 

que, potser per 
manca de recursos 

o per la mala distribució dels 
mateixos, les pròpies admi-
nistracions són incapaces de 

La màgia d’un 
somriure

http://www.diputaciolleida.cat
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Diversos professionals 
participen voluntària-

ment d’aquesta
iniciativa. 

Font: www.projectesol.
com

donar resposta. SOL és un 
petit exemple de les moltes 
iniciatives solidàries que han 
nascut aquests darrers anys, 
sobretot arran de la crisi. Una 
crisi que va iniciar sent eco-
nòmica i que ha acabat sent 
social. Malauradament.
Però tornem a SOL per darre-
ra vegada. Té la missió d’aju-
dar a les comunitat sense 
recursos de la província de 
Lleida a millorar la seva sa-
lut oral. Tan fàcil de dir. I tan 
difícil de fer possible, s’atre-
virien a dir alguns. Amb tot, 

des del primer moment els 
promotors del projecte van 
realitzar una previsió dels pa-
cients i dels tractaments que 

es poden realitzar en els dos 
primers anys del servei. Les 
dades del primer any ja les 
sabem. El temps acabarà di-

ent si aquestes han estat pes-
simistes o optimistes. Ara bé, 
el que segur que no hi manca-
rà és l’esforç de tots plegats 

per seguir construint un món 
millor. I ple de somriures. 



http://www.diputaciolleida.cat/
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Set hores per descobrir per 
què somriu el candidat d’En 

Comú Podem per Lleida al 
Congrés dels Diputats

7 hores i
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

No se m’acut res millor que 
quedar amb el Jaume Moya, 
candidat d’En Comú Podem 
(ECP) per Lleida al Congrés 
dels Diputats, el dia després 
de la visita a la capital del 
Segrià de l’Ada Colau, alcal-
dessa de Barcelona i artífex 
de la remuntada de Podem a 
les enquestes. La ressaca està 
assegurada. O no. Ho com-
provo trucant-lo de bon matí.

GERARD MARTÍNEZ
Ahir em vaig adonar que 
l’Ada Colau té una gràcia 
natural per posar-se la gent 
a la butxaca. En el teu cas 

també ho va aconseguir?
JAUME MOYA

L’Ada té un carisma especial 
que atreu la gent. Té credibi-
litat. I és un exemple a seguir, 
un paradigma de la nova ma-
nera de fer política sorgida 
del 15-M i dels moviments 
socials.

G. M.
Llàstima que no s’impliqu-
és tant en les eleccions al 
Parlament de Catalunya... 
Potser no era el moment de 
mullar-se?

J. M.
No era el millor moment, aca-
bava d’entrar a l’Ajuntament. 
Ara bé, clar que m’hauria 
agradat que entrés en cam-
panya, per mi va resultar de-
cebedor.

G. M.
Està al nivell de+ Pablo Igle-
sias? O a la inversa: Iglesias 
està al nivell de Colau?

J. M.
No el conec personalment, 
però pel que m’han dit és 
un paio que sap escoltar, i 
això en un polític resulta molt 
agraït. I ningú no pot posar en 
dubte la seva valentia, ja que 
defensa un referèndum per 
a Catalunya en tots els seus 
mítings, tinguin lloc aquí o a 
fora.

G. M.
Ets independentista?

J. M.
Sí. I defenso la celebració 
d’un referèndum justament 
per això. La independència ha 
de passar sí o sí per una con-

sulta al poble català, sobirà 
en aquesta i en tantes altres 
qüestions.

G. M.
El vostre discurs no ha can-
viat, però sí que ho ha fet la 
percepció de la gent. Què 
ha passat?

J. M.
Un cop desarticulada la ma-
quinària de Junts pel Sí, els 
ciutadans ens han pogut es-
coltar i, per tant, entendre.

G. M.
Entenc que parteixes de la 
idea que la ciutadania és 
intel·ligent...

J. M.
(somriu) La ciutadania és intel-
ligent però de vegades no té 
memòria, com quan continua 
votant el Partit Popular tot i 

perpetuar-se en el poder ac-
tuant al contrari del que pre-
diquen en campanya. Però 
és falta de memòria, no pas 
d’intel·ligència.
El Jaume em confessa que 
tornava a casa en cotxe a les 
onze de la nit, amb els seus 
dos fills, de 9 i 11 anys, dor-
mint als seients de darrere 
i enmig d’una boira densa i 
humida. Per tant, de ressaca, 
més aviat poca, però d’angú-
nia d’haver de fer tants qui-
lòmetres per carretera, mol-
ta més, sobretot després de 
l’accident de Xavier Eritja, el 
candidat republicà. Per això, 
el deixo descansar una esto-
na més i ens citem a quarts de 
dotze al mercat setmanal que 
té lloc a la capital de l’Urgell, 

http://www.7accents.cat
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el camí de 
la felicitat
Tàrrega. Hi vaig amb el cotxe 
de campanya d’En Comú Po-
dem, que em passa a buscar 
per casa com si fos un mar-
quès. Un marquès, per cert, al 
qual després li tocarà ajudar a 
muntar la paradeta del partit 
a Tàrrega...

G. M.
Què fa un barceloní com tu 
passant fred per aquestes 
terres?

J. M.
Va arribar un moment que em 
vaig adonar que tots els meus 
espais de felicitat estaven vin-
culats a fora de Barcelona, 

concretament a l’entorn rural. 
I va ser aleshores quan vam 
comprar una casa a Florejacs, 
a la Segarra, per arreglar-la i 
convertir-la en la nostra se-
gona residència. Avui, però, 
aquella segona residència és 
casa nostra i Barcelona s’ha 
quedat en un mer parc temà-
tic.
G. M.
I les teves lluites també van 
canviar amb el trasllat?

J. M.
De lluitar contra la globalitza-
ció a fer-ho contra el fracking 
o les portes giratòries del Se-

garra-Garrigues no hi ha tanta 
diferència. Les agressions es 
produeixen a tot arreu.
A la dificultat de conciliar la 
vida familiar i la professional, 
el Jaume ha afegit a l’equació 
la vida política. Mengem uns 
coca de recapte típica de Flo-
rejacs al seu despatx de Cer-
vera, on treballa com a procu-
rador, abans de reemprendre 
la campanya, ara a Lleida en 
una reunió amb el tercer sec-
tor.

G. M.
A l’inici de la campanya no 
entraves a les quinieles de 
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gairebé ningú. Ara, en can-
vi, la teva candidatura apun-
ta a Madrid. Sents vertigen? 
Tens por?

J. M.
No és por, és un ferm sentit 
de la responsabilitat i, sobre-
tot, il·lusió, moltíssima il·lusió, 
la veritat.

G. M.
La mateixa il·lusió que els 
fa als teus fills que hagis 
d’anar-te’n a Madrid de tant 
en tant?

J. M.
Als meus fills no els fa ni puta 
gràcia.

G. M.
Potser no els semblarà tan 
malament quan els expliquis 
la nòmina que tindrà el seu 
pare a Madrid...

J. M.
No m’importen els diners, 
tinc una feina ben remune-
rada des de fa anys tot i ser 
autònom. Sincerament, ni tan 
sols no sé quin és el sou de 
diputat.

G. M.
Com a procurador i, per 
tant, treballador de l’àmbit 
judicial, et faig la pregunta 
del milió: funciona la justícia 
espanyola?

J. M.
No, en absolut. La Transició 
va passar de llarg de la justí-
cia, encara de tradició fran-
quista i clarament endogà-
mica, centralista, interessada 
i castellana en el pitjor sentit 
de la paraula.
De camí a l’última reunió de 
la jornada, parem a fer l’últim 
cafè, en el seu cas una infusió. 
“Vaig com una moto aquests 
dies”, em comenta. El telèfon 
no ha parat ni un minut  du-
rant les set hores que hem 
passat junts. “Saps que el 
mòbil és nou i ja l’he de car-
regar dues vegades al dia?”, 
em pregunta, intueixo que de 
manera retòrica perquè d’en-
ginyer en tinc més aviat poc.

G. M.
Hi ha un verb que els candi-

dats d’En Comú Podem uti-
litzeu quasi amb desfici. Em 
refereixo a “empoderar”. 
Per què?

J. M.
Es tracta d’un neologisme 
que per mi és clau per enten-
dre la transformació política 
que vivim i que parla de pren-
dre consciència que la ciuta-
dania és sobirana.

G. M.
Per últim, no deixeu que de 
repetir que “sí que es pot”, 
però abans de “poder” s’ha 
de “voler”. Ergo, què vol el 
cap de llista d’En Comú Po-
dem per Lleida al Congrés 
dels Diputats?

J. M.
La felicitat. Vull la felicitat. És a 
dir, treball, habitatge i sanitat. 
Perquè el treball, l’habitatge i 
la sanitat són la felicitat.
Certament, en la reunió pos-
terior amb el tercer sector de 
somriures n’he vist pocs. I ja 
ho diuen: el riure és contagi-
ós. Qui comença?



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

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

gestió comptable, mercantil i 

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

Assessors Fiscals

http://www.fauria.es/


Mas demana que el vot 
independentista se’n vagi a 
DiL perquè “se l’han jugat”

14·12

UNIÓ

Espadaler demana 
el vot a la gent que 
va apostar per JxSí

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

El secretari general d’UDC, 
Ramon Espadaler, ha de-
fensat que en les eleccions 
del 20-D Unió “és el vot 
més útil del catalanisme 
que toca de peus a terra” i 
que “no traeix els seus prin-
cipis”. En aquest sentit, Es-
padaler ha demanat el vot a 
aquells que van votar Junts 
pel Sí el 27-S “per donar 
força al president a l’hora 
de negociar amb Madrid” 
i “ara han vist que el presi-
dent és més feble que mai, 
no ja davant de Madrid, 
sinó de la CUP”. Espadaler 
ha fet aquestes afirmacions 
durant la visita que ha re-
alitzat al mercat setmanal 
de Tàrrega acompanyant el 
cap de llista d’UDC al Con-
grés per Lleida, Miquel Pa-
dilla, que ha assegurat que 
Unió Democràtica de Cata-
lunya “és la formació que 
defensarà millor els interes-
sos dels lleidatans”.

11
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de l’ al

Avisa que donar suport a Unió és un “vot perdut”
 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

El president de la Generalitat 
en funcions, Artur Mas, ha 
demanat als independentis-
tes que dintre del vot sobira-
nista optin per Democràcia i 
Llibertat (DL), perquè és “la 
gent que se l’ha jugat fins al 
final”. “Jo us demano que 
doneu força a aquesta gent 
que estem perdent tota la 
nostra comoditat personal, 
familiar o col·lectiva i que 
hem exposat i estem dispo-
sats a exposar-ho tot perquè 
aquest país se’n surti bé”, 
ha demanat en un míting a 
Lleida, on també ha avisat 
que donar suport a Unió és 
un “vot perdut perquè acaba 
no tenint representació als 
parlaments”. També ha apro-
fitat per criticar Ada 
Colau: “Jo no 
vull tenir a l’al-
tre costat de 
la plaça de 
Sant Jaume 
algú que 
diu en nom 
de Catalu-
nya que la 
nostra capi-
tal tornarà a 
ser Madrid”. 

Homs albira un “terratrè-
mol polític” a l’Estat 

espanyol
Per la seva 

banda, el 
c a n d i d a t 
de Demo-
cràcia i 
L l ibe r ta t , 
F r a n c e s c 
Homs, ha 

pronosticat 
un “autèn-

tic terratrèmol 

El president de 
la Generalitat en 
funcions, Artur 
Mas, entrant al 
míting de Lleida. 
Foto: ACN

polític a Espanya” el proper 
20 de desembre i ha cridat a 
aprofitar la “feblesa de l’ad-
versari” donant força al sobi-

ranisme.
Homs ha indicat que tots 
aquells que fa unes setma-
nes se sentien “tan segurs 
de si mateixos” i que “feien 
mofa” de la declaració d’ini-
ci del procés sobiranista al 
Parlament català, ara no se’n 
senten tant perquè “els pas-
sarà un autèntic terratrèmol 
per sobre” i veuran com Ca-
talunya “tornarà a demostrar 
la seva força a les urnes el 
20-D”.

PARTIT POPULAR

“L’únic programa de la resta és fer fora Rajoy. I en 
aquest cas, una suma de tres és igual a zero”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El cap de llista al Congrés 
del Partit Popular per Llei-
da, José Ignacio Llorens, i la 
ministra d’Agricultura, Isabel 
García Tejerina, han protago-
nitzat a la Llotja i davant de 
prop de 350 persones l’ac-
te central de la campanya 
electoral a la província tot 

demanant el vot per al Partit 
Popular el proper diumen-
ge i posant-lo en valor com 
“l’única garantia que exis-
teix de continuar pel camí 
de la recuperació econòmica 
i no tornar a la situació de 
2011”. Per Llorens, l’escó és 
a prop “tot i les enquestes” 
perquè els lleidatans, ha dit, 
“no m’han fallat mai i perquè 
jo mai no els he fallat mai” i 

“saben perfectament” que el 
PP “és el partit que veritable-
ment es preocupa pel futur 
de la nostra terra”. Llorens 
s’ha definit a si mateix com 
“un català atípic”: “Sóc de 
Lleida, soc de l’Athletic de 
Bilbao i mai no he estat na-
cionalista, però allò que im-
porta veritablement ho tinc 
claríssim: per mi, Catalunya 
és Lleida”.

PSC

“Espero que els ciutadans diguin a 
Rajoy ‘fins aquí hem arribat’”

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

El primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta, ha afirmat que 
espera que el pròxim 20 de 
desembre siguin els ciuta-
dans aquells que diguin a 
Mariano Rajoy (PP) el “fins 
aquí hem arribat” que va dir 
ell mateix en el debat cara a 
cara amb el líder del PSOE, 

Pedro Sánchez. En aquest 
debat, segons Iceta, “ens 
vam trobar amb la tercera 
lliçó de Rajoy: primer va ser 
l’”un plat és un plat”, després 
“un vas és un vas” i ara “cor-
rupció és corrupció”. “No es 
pot ser tolerant amb la cor-
rupció i no és decent tenir un 
tresorer a la presó i enviar-li 
un missatge dient ‘Luis sé fu-
erte’”, lamenta Iceta.
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Carrega
contra Colau 
per voler que 
Madrid sigui 

la seva capital
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L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, intervenint en l’acte d’En Comú Po-
dem celebrat a la plaça del Dipòsit de Lleida. Foto: ACN

7accents.cat
www.

EN COMÚ PODEM

Colau aposta per una capital 
de l’Estat “que sigui aliada”

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, ha deixat clar 
en el míting central d’En 
Comú Podem a Lleida que 
“òbviament Barcelona és 
la capital de Catalunya” i 
“Madrid la capital de l’Es-
tat” i, en aquest sentit, ha 
defensat que “la millor de 
les notícies és que després 
del 20-D puguem tenir una 
capital a l’Estat que sigui 
aliada de Catalunya, defen-
sant el dret a decidir i el re-
ferèndum a Catalunya com 
estan fent Podemos i Pablo 
Iglesias”. Colau ha matisat 
d’aquesta manera l’afirma-
ció “Madrid pot tornar a 
ser la nostra capital” que ha 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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Jaume Moya: 
“El Partit 

Popular ara 
és un joguet 

vell”

pronunciat aquest migdia 
en l’acte central de campa-
nya de Podemos i que ha 
generat controvèrsia a les 
xarxes socials. També s’ha 
mostrat “sorpresa” perquè 
CDC i ERC “es posin nervi-
osos” amb una aliança com 
En Comú Podem “que està 
a favor del referèndum a 
Catalunya”.
D’altra banda, el 
cap de llista 
d’En Comú 
Podem per 
L l e i d a , 
J a u m e 
Moya, ha 
dit que 
“la lluita 
al car-
rer no ha 
de cessar”, 
fent referèn-

cia al 15-M i a les marees 
ciutadanes, “però s’ha de 
portar a les institucions per 
canviar les regles de joc”. 
Per Moya, “la nova política 
són homes i dones del car-
rer que saben què volen” a 
partir de l’empoderament 
ciutadà que defensa En 
Comú Podem. Tot i això, ha 
afirmat que “no ho tenim 

fet” i “cal posar fre a la 
dreta disfressada i 

t r a n s v e s t i d a ” 
que represen-

ta Ciutadans 
i per la qual 
“aposten en 
aquests mo-
ments les 
mult inacio-

nals”, ja que 
“el PP ara és 

un joguet vell”.

ERC

Tardà adverteix la

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El número dos d’ERC al Con-
grés, Joan Tardà, ha adver-
tit a la CUP que s’equivoca 
quan defensa l’abstenció el 
proper 20-D. “Els diem amb 
el cor a la mà que tal vega-
da s’equivoquen. No podem 
cridar a l’abstenció. Des de 
quan els catalans no ens 
hem sentit cridats a partici-
par davant d’unes urnes?”, 
li ha preguntat a l’esquerra 
anticapitalista. “Ara el que 
toca és votar. Mai no podem 
abandonar cap trinxera. No-
més abandonen les trinxeres 
els exèrcits derrotats”, ha in-
sistit en una crida al “seny”. 
Tardà ha avisat els abstenci-
onistes de la possible conse-
qüència de deixar de banda 
les urnes diumenge vinent: 
“Diumenge a la nit ens me-
reixem passar pel tràngol de 
veure que no hem estat ca-
paços de guanyar?”. Segons 
ell, si el 20-D venç l’unionis-
me a les urnes, aquells inde-
pendentistes que no hagin 
votat “s’hauran d’amagar 
darrera la porta per plorar 
sols”.
“Nosaltres, els catalans, cí-
vicament i pacíficament, mai 
hem estat derrotats en els 
nostres anhels. Hem de reti-
rar-nos ara que tenim la vic-
tòria a la mà?”, ha preguntat 
a l’aire el número dos dels 
republicans al Congrés des 
del pavelló de Magraners 
de Lleida davant de més de 
150 persones. “Des de quan 
els catalans no ens hem sen-
tit cridats a participar davant 

de les urnes? Alguna vega-
da ens han regalat alguna 
cosa?”, ha insistit.
Si diumenge C’s guanya les 
eleccions a Catalunya, Tar-
dà està convençut que els 
independentistes que no 
hagin anat a votar se’n pe-
nediran tant que ploraran. 
“On aniran a plorar? No se-
ran capaços ni de plorar al 
costat d’un altre sobiranista. 
S’hauran d’amagar darrera 
una porta per plorar sols”, 
ha subratllat.
Tardà ha recordat que en el 
moment actual “tots ens ne-
cessitem” i les tàctiques dels 
partits han d’estar supedi-
tades a un “bé superior”. 
“Nosaltres estimem molt el 
carnet d’ERC, però ara no 
és el més important. Hem 
d’aplicar-nos a fons i sumar 
i sumar”, ha remarcat, tot 
apel·lant “des de l’esquer-
ranisme més alternatiu a la 
democràcia cristiana.
El cap de llista de la candi-
datura republicana, Gabriel 
Rufián, ha insistit en el mis-
satge de Tardà i ha dema-
nat als independentistes 
que votin “per no regalar 
la imatge de Catalunya a 
Albert Rivera”. Rufián ha 
situat la independència de 
Catalunya com a l’única op-
ció viable per resoldre els 
problemes dels catalans, ha 
carregat contra En Comú 
Podem i la seva proposta de 
referèndum “impossible” i 
ha pronosticat que, tot i les 
veus que reclamen un can-
vi a l’Estat, el PP tornarà a 
guanyar les eleccions es-
panyoles.
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CUP que s’equivoca en
demanar l’abstenció dels
independentistes
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de l’ alUceda assegura que la formació “té un projecte
viable, qualificat i de futur on predomina la il·lusió”

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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El cap de llista de Ciutadans 
(C’s) Lleida al Congrés dels 
Diputats, Óscar Uceda, ha 
explicat que “l’únic vot útil a 
Lleida és Ciutadans”, perquè 
“C’s serà clau en la governa-
bilitat d’Espanya”, en l’acte 
central de campanya a Lleida 
celebrat a la sala de la Canon-
ja de la Seu Vella. Acompa-
nyat de diversos diputats del 
Parlament de Catalunya, Uce-
da ha manifestat que “amb 
Ciutadans podem canviar la 
història d’Espanya” i que “a 
partir del 21 de desembre co-
mença un nou camí de canvi i 
il·lusió a Lleida”.
Davant d’un nodrit grup de 
simpatitzants i afiliats, Uceda 
ha reblat que “podem decidir 
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cap a on volem anar perquè 
som ciutadans lliures” i que 
“Ciutadans té un projecte vi-
able, quantificat i de futur en 
el qual predomina la il·lusió 

per poder complir-lo”. En 
aquest sentit, el número u de 
C’s Lleida ha assegurat “que 
no té experiència en cobrar 
targetes black però si a re-

Foto de família després del míting final a Llei-
da. Foto: Ciutadans

córrer la província i escoltar 
les problemàtiques dels ciu-
tadans”. Així mateix, ha afe-
git que “no vinc a robar-los el 
vot, només el demano pres-
tat”.
“Ciutadans és el primer partit 
que ha portat la dació en pa-
gament al Parlament de Cata-
lunya”, ha manifestat Uceda. 
I ha afegit que “sol·licitarà 
una autovia que comuniqui 
Lleida amb el port de Tarra-
gona, que es reformi la PAC a 
partir de 2017 i es garanteixi 
una assegurança agrària que 
beneficiï de veritat al sector 
agrícola”.
D’altra banda, el diputat de 
C’s al Parlament de Cata-
lunya, Carlos Carrizosa, ha 

assegurat que “ha arribat el 
moment de fer un relleu po-
lític en totes les institucions”, 
ja que “la gent està farta del 
bipartidisme i la vella polí-
tica”. Per això, Carrizosa ha 
anunciat que “Ciutadans tor-
narà a ser la força guanyado-
ra a Catalunya el proper 20-D 
i regenerarà Espanya”.
Per la seva banda, la porta-
veu del grup municipal de 
C’s Lleida, Ángeles Ribes, ha 
agraït “l’esforç d’afiliats i fa-
miliars, que han donat suport 
i entenc que no s’ha pogut 
estar amb ells”. En aquest 
sentit, Ribes ha recordat que 
“Ciutadans té representació 
a Lleida, Alpicat, Balaguer i a 
Vielha”.
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Gerard Martínez Minguell directorL’accent
La nit dels ignorants
El 20-D és el dia. És el dia que 
substituirem la vella per la nova 
política. El dia que Rajoy i Sán-
chez deixaran pas als emer-
gents Rivera i Iglesias. En defi-
nitiva, el 20-D és el dia que tot 
recomençarà de nou per bastir 
els fonaments d’una democrà-
cia democràtica, és a dir, justa 
i igualitària per a tothom. Tots 
anirem en massa a votar, can-
sats d’un sistema en què sem-
pre manen i obeeixen els ma-
teixos. D’una banda, polítics 
corruptes amb sobres sense 
segellar, banquers que roben 

als que menys tenen per re-
partir-ho entre els que menys 
ho necessiten, empresaris sen-
se escrúpols que confonen els 
treballadors amb joguines de 
muntar i desmuntar o una classe 
alta capaç de les baixeses més 
impròpies. De l’altra, aturats 
sense recursos per reempren-
dre el seu camí, desnonats als 
quals han arrabassat el present 
i part del futur, dependents que 
ja no poden dependre de ningú 
més que d’ells mateixos o una 
classe baixa incapaç de treure el 
cap a la superfície. El 20-D vo-

tarem perquè ambdues bandes 
se situïn en aquella fina línia on 
resulta impossible discernir on 
acaba el mar i comença el cel. 
El 20-D és el dia dels horitzons 
abastables.
Però el 20-D també és la nit. És 
la nit que entregarem les nos-
tres ànimes a la vella política 
durant quatre anys més. La nit 
que Rajoy i Sánchez celebraran 
les seves respectives victòries, 
perquè tothom ha guanyat, nin-
gú no ha perdut, menys Rivera 
i Iglesias. En definitiva, el 20-D 
és la nit que tot recomençarà de 

nou just des del mateix punt on 
ho havíem deixat i just en el ma-
teix punt on ho trobarem d’aquí 
a quatre anys. Perquè entre el 
dia i la nit del 20 de desembre 
hi ha una gran diferència: els 
ignorants s’amaguen de la llum 
del dia per por a ser reconeguts 
però no de la foscor de la negra 
nit. Com els vampirs, amb un 
punt dèbil calcat: el cor. I si vo-
tem amb el cap i, sobretot, amb 
el cor, potser el 20-D esdevingui 
la primera nit que veiem la llum 
i el 21-D, el primer dia que dei-
xem de veure-ho fosc.

La Tercera Guerra Mundial
Coalició de països per ata-
car un enemic comú. 
Avions de combat. Mili-
tars. Refugiats. Orient. 
Occident. Detencions. 
Bons. Dolents. Morts 
innocents. Tots aquests 
conceptes estan al meu 
cap des de fa uns dies i amb 
les darreres hores han tornat 
a prendre força a causa de 
l’atemptat que es va produir a 
la casa d’hostes prop de l’am-
baixada d’Espanya a Kabul i 
que va causar la mort de dos 
policies. Vivim una altra era, 
però bé es pot agafar com a 
referència la Primera i la Sego-
na Guerra Mundial per dir que 
estem immersos plenament 
en una Tercera Guerra Mundi-
al, tot i que no veiem els tancs 
passar per davant de casa nos-
tra.
Els principals actors del pano-
rama intencional, amb Estats 
Units al capdavant, seguits per 
la França d’Hollande i la Rússia 
de Vladimir Putin, han fet front 
comú per lluitar contra ISIS. 
L’autodenominat Estat Islàmic 
pretén sembrar el caos a Occi-
dent, a més de crear un espai 
geogràfic en el qual construir 
un califat que aculli gihadis-

Òscar Buetas
Reflexions

tes, la majoria d’ells estrangers 
d’occident que reben forma-
ció, estímul i diners per fer mal.
Tampoc podem passar per alt 
un altre actor “clau” en aques-
ta guerra del segle XXI: el pe-
troli. ISIS està finançat princi-
palment del petroli, sobretot 
en aquelles regions de Síria 
que tenen una alta producció 
de petroli. Són moltes les xi-
fres que han sortit a la llum des 
dels darrers atemptats a Paris. 
Una de rellevant és la d’1,5 
milions de dòlars al dia gràci-
es a l’”or negre”, suficient per 
finançar-me malgrat al rebuig 
d’alguns països que a priori 
podrien haver estat aliats però 
que els han girat l’esquena per 
la seva brutalitat en els atemp-
tats (i altres interessos que bé 
mereixen un capítol apart).
I davant d’aquesta situació, 
una imatge ens torna a remun-
tar-nos al passat. La de cente-
nars de refugiats que abando-

nen els seus llar per la pressió 
i sobretot la por. Una de les 
coses més dures que hi ha és 
haver d’abandonar el teu país, 
la teva pàtria, la teva casa i gai-
rebé els teus records en forma 
de fotos i vídeos, així com fa-
mília i amics, per tal d’aconse-
guir un mínim de tranquil·litat. 
La crisi dels refugiats de Síria, 
de la qual misteriosament ja 
gairebé no es parla, ha provo-
cat pressions demogràfiques i 
un estat de cautela i alerta per 
tal de garantir la seguretat a 
Occident, ja que no tothom és 
favorable a acceptar l’entrada 
del 100% de les persones que 
voler venir a Europa o Estats 
Units. Són innocents d’una 
guerra que s’exposen al perill 
perquè segurament pensen 
que ja no tenen res perdre i 
molt a guanyar.
A més, hi ha una darrera qües-
tió a tractar aquí (tot i que 
n’hi ha moltes que donen per 
fer un extens document): les 
morts d’innocents. Vam viure 
els atemptats de París i en les 
darreres hores les dues morts 
dels policies espanyols que es-
taven a la casa d’hostes prop 
de l’ambaixada espanyola de 
Kabul. Però també a l’altre cos-

tat de la moneda s’estan pro-
duint morts, tot i que aquestes 
no surtin als informatius, pro-
vocades pels bombardejos i 
els atacs. Internet s’ha conver-
tit en la principal font d’infor-
mació que lluita contra certa 
desinformació interessada pels 
que manen i actualment ja és 
fàcil veure per condemnar la 
mort d’innocents, alguns d’ells 
nens, que poca culpa tenen 
d’un conflicte que ha pres una 
magnitud internacional en els 
darrers anys.
Intento no ser alarmista, però 
els referents bé em fan estar 
en alerta davant de les notícies 
que ens van oferint. Molts de 
vosaltres pensareu que estic 
exagerant dient que estem im-
mersos en una Tercera Guerra 
Mundial. Però ho mantinc fer-
mament, perquè els concep-
tes són molt similars, la majoria 
d’ells idèntics. I hi ha una imat-
ge que no em trec del cap, la 
mort d’innocents per la bruta-
litat de fonamentalistes, giha-
distes amb noms i cognoms 
que no tenen drets per acabar 
amb els somnis i les il·lusiones 
de les persones. Perquè per 
molt que ho intentin defensar, 
la seva causa no és defensable.

 Tot i que no  
veiem els tancs, 
estem immersos 
en la Tercera 
Guerra Mundial
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Turrones
Me gusta el turrón. El de 
Jijona, el de Alicante y, 
sobre todo, el de ma-
zapán con frutas. El de 
yema quemada no tan-
to y el de nata y nueces 
ni fú ni fa, pero en Navi-
dades un servidor prescin-
diría de casi todo lo demás. 
Os podéis comer el marisco, 
el cordero, bañaros en cava si 
os da la gana, pero el turrón 
no me lo toquéis. Y es porque 
el turrón me recuerda cosas. 
Me recuerda  los años en los 
que quien no dormía la noche 
de Reyes era yo y me recuer-
da, sobre todo, a mi abuelo, 
que se murió en marzo. A mi 
abuelo le gustaba mucho el 
turrón y el dulce en general. 
El dulce, dicho así. No “lo dul-
ce”. Y es que no quiere decir 
lo mismo... decir “el dulce” es 
otorgarle al término categoría 
de sustantivo, no de adjetivo. 
Si no comes dulce, no eres de 
fiar, es así de simple. 
Este año, y aunque me encan-
te, el dulce se me va a atra-
gantar. Atrangantárseme o, 
como mínimo, ponerme tris-
te. Lo sé porque ya me pasa. 
Lo sé porque, cada vez que 
veo un anuncio de turrones o 
paso por delante de cualquie-
ra de las excelentes tiendas 
de turrones que hay en Llei-
da, me acuerdo de lo que no 
debo. O de lo que sí debo y 
me pone triste aunque estos 
días, con elecciones de por 
medio y una montaña de tra-
bajo –por suerte– encima , no 
pueda permitírmelo. Me pasa 
porque, cuando empezaba 
diciembre ya andaba él –sí, 
mi abuelo– ojo avizor por los 
supermercados comparando 
precios y mirando a ver dón-
de era más barato. Le gustaba 
comprar turrón y, cuanto más, 
mejor. Había siempre un día –
allá por primeros de mes– en 
que me llamaba y me llevaba 
hasta una habitación que hay 
al fondo del pasillo del que 
fue su piso, abría un armario 
y me enseñaba el montón de 

L. A. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

barras una encima de otra. Las 
contábamos y luego, él, saca-
ba una y me decía “lee, lee, 
que aunque sea marca Dia es 
Monerris Planelles.  Lo hacen 
en Monerris Planelles”, que 
era una marca de turrón de 
las fetén.  O  en Antiu Xixona, 
daba igual. Y sí, lo ponía en 
la caja. Le gustaban las mar-
cas blancas porque son más 
baratas y podía comprar más 
por menos. Claro que había 
turrones mejores que los su-
yos, pero eso era lo de menos, 
porque lo que importaba era 
comprar mucho y que se vie-
ra que sobraba el dinero. Que 
no se escatimaba aunque no 
sobrase… pero tanto daba. 
En eso, supongo, mi abuelo se 
parecía a todos los que fueron 
niños durante la Guerra Civil 
y pasaron hambre en los pri-
meros cuarenta. Hambre de 
la de verdad, de la que se pa-
saba cuando los Reyes Magos 
traían a los niños una naranja 
y un tren de madera o una 
pelota. La pasaron pero, con 
dignidad y sin que se notase 
y por eso hoy, igual que hacía 
él, mi abuela come lo justo 

  “Lee, lee, 
que aunque sea 
marca Dia es 
Monerris
Planelles”

opinio@
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cuando sale de casa. Lo justo. 
“Que no se vea que vas con 
hambre”, dice ella siempre. Y 
a mí me recuerda cuando –de-
bía tener yo 6 años– mi pobre 
abuelo se quedó en paro pa-
sados los 55 y no me quedé 
sin Reyes. Ni ese año ni nun-
ca. No sé qué haremos con 
mi abuela estas Navidades 
ni sé cómo vamos a pasarlas, 
pero imagino que las pasare-
mos, seguramente, haciendo 
como que no pasa nada aun-
que pase y con esa dignidad 
suya. La que tenían los dos y la 
que tiene ella todavía aunque 
se haya empeñado en, como 
también dice ella, “amorrar-
se” y hacer como que todo 
le resbala porque el mundo 
se le ha hundido. Y sí, puede 
y debe porque, efectivamen-
te, su mundo se le ha hundi-
do del todo. Se le ha hundido 

porque está sola después de 
casi setenta años y aunque los 
demás andemos alrededor 
nada le importa más de lo im-
prescindible y mucho menos 
de lo que a los demás nos 
gustaría. Ni las Navidades, ni 
los turrones, ni los Reyes ni 
nada. Y aunque yo haga como 
que sí, me pasa algo parecido 
pero menos, porque a mí no 
se me ha hundido el mundo 

pero sí que me han tirado una 
de las paredes maestras de la 
casa. Morirse es una mierda 
pero no es lo peor. Lo peor 
es quedarse y lo que le pasa a 
mi abuela la pobre y me pasa 
a mí también pero menos, lo 
escribió mucho mejor que yo 
Lope de Vega hace 500 años 
y lo cantaba Imanol, que tam-
bién está muerto. De todos 
modos, y no por ella, si no por 
mí, voy a comprar este año 
unas cuantas barras de turrón 
en el Dia para sentirme muy 
listo después de haber paga-
do menos de tres euros por 
algo fabricado por Monerris 
Planelles.  Porque sí: porque 
quiero meterlas en un armario 
y coger a Luis Ángel pequeño 
y enseñarle todas las que ten-
go y nos las vamos a comer 
aunque no tenga la más míni-
ma gana de hacerlo.

 Morirse es 
una mierda 
pero no es lo 
peor. Lo peor es 
quedarse

https://www.youtube.com/watch?v=F-M_zU4YBpo&feature=youtu.be
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Tot i que fa mesos que tenim pol-
vorons i torrons a les botigues, tot 
i que fa setmanes que les llums de-
coratives i les nadales engalanen 
els carrers incitant un consum sovint 
excessiu i innecessari i tot i que els 
comerços fa diversos caps de set-
mana que obren els festius... ara ja 
sí… arriben les festes de Nadal! Ho 
percebo! I com tot esdeveniment 
important, cal una preparació: física 
i mental. 
No em refereixo a una prepara-
ció per fer front a l’estrès que pot 
provocar la cerca de regals per a 
tothom, dins del pressupost (si en 
tenim), i que, a més, agradin, o el 
fet d’haver de compaginar les di-
verses menjades amb les famílies 
perquè tothom estigui content i 
poder coincidir almenys un dia, o 
decidir amb qui celebrem el cap 
d’any quan tenim més d’una colla 
d’amics; uns jocs estratègics dels 
quals no sempre sortim victoriosos, 
sinó del gran repte que suposa  no 
acabar amb un excés de pes durant 
aquestes festes. 
La Nit de Nadal, dia de Nadal, Sant 

Esteve, Cap d’Any, Any Nou, Nit de 
Reis i dia de Reis! Set dies de tradici-
ons, de trobades familiars i de bons 
menjars. Set dies en què, després 
de quedar-nos ben tips, participa-
rem en unes llargues sobretaules, 
plenes de torrons, polvorons, neu-
les, bom-
bons,  begu-
des i licors, 
la guinda del 
pastís. 
Conclusió: 7 
festes, 7 kg. 
Per sort, en la majoria de casos 
l’augment de pes no serà tan exa-
gerat i estarà al voltant dels 2-4 kg 
per persona. Però, si estem prepa-
rats, potser acabarem “els Nadals” 
més o menys com els hem comen-
çat. 
Per a aquells que recitaran la frase, 
ni que sigui mentalment, “al gener 
em poso a dieta” (promesa que no-
més els farà sentir una mica millor 
en el moment en què sucumbeixin 
davant dels excessos) l’article s’aca-
ba aquí, en aquest punt.  
Per a la resta, us oferim set petits 

consells que us poden ajudar a gau-
dir de les menjades mantenint la lí-
nia i la figura:
1. Mengeu en plats petits, sempre 
semblarà que esteu menjant més 
quantitat i us espantareu quan ve-
geu que el plat està tan ple. 

2. Aneu a passejar. Malgrat que 
després d’aquests tips de menjar 
sembla que es pot sortir rodolant, 
no ho proveu, rodolar és més difícil 
del que us penseu. Així que canvi-
eu-vos les sabates, poseu-vos cò-
modes i camineu una mica. A més, 
sempre pot ser una excusa per mar-
xar una mica més aviat de l’àpat en 
qüestió!
3. No repetiu! De veritat! Per molt 
que us agradi un plat... sigueu pa-
cients, encara en queden quatre o 
cinc més! 
4. Feu esport! I si aneu al gimnàs 

feu ús de la quota d’aquests dies, 
que us el cobraran igual! 
5. Feu una dieta molt estricta la 
resta de menjades, aquelles en les 
quals estareu a casa i no haureu de 
donar explicacions de per què no 
mengeu d’això o d’això altre. La 

verdura es convertirà en la vostra 
millor amiga aquests dies. 
6. Durant la sobretaula, poseu-vos 
tot el que us voleu menjar en un 
plat. Queda prohibit picar res més! 
I no serveix de res posar els papers 
dels polvorons, bombons... al plat 
d’un altre!
7. Incloeu verdures, fruites i horta-
lisses als àpats! Que sí,  que és pos-
sible! No està escrit a cap lloc que 
calgui fer un primer plat de cane-
lons i un segon de carn o peix! Us 
ho prometo!
Bones festes!

La mossadeta Laura Obea

7 festes – 7kg – 7 consells

Marc Retamero
Temps mort

Tancat per vacances
Fred, gris i desangelat. Així 
va ser el darrer partit del 
Lleida Esportiu al Camp 
d’Esports. No ho dic tant 
pel pobre joc exhibit da-
vant un limitat Olímpic de 
Xàtiva, que també, doncs al 
cap i a la fi es va aconseguir 
sense gaires angúnies el més 
important, la victòria. Sobre-
tot ho dic per l’aspecte que 
presentaven les graderies de 
l’estadi. I és que vam ser molt 
pocs els que ens vam atrevir 
a desafiar la boira lleidatana 
i les baixes temperatures en 
una matinal de futbol en la 
qual de futbol, precisament, 
en vam acabar veient ben poc. 
Personalment, crec que l’ho-
rari de matí és el més adequat 
per disputar els partits durant 
els mesos en què l’hivern llei-
datà ataca amb la seva major 
cruesa. Ara bé, salta a la vista 
que no deuen ser molts els 
aficionats que comparteixen 
la meva opinió. La fluixíssima 
entrada registrada en el que 
era l’últim encontre del 2015 
al Camp d’Esports, així com 
els ja habituals càntics del gol 
nord desfavorables a jugar 
a les dotze del matí (“Horari 

matinal, Horari criminal”), en 
són una bona mostra. 
El santuari lleidatà tanca ara 
les seves portes per no tornar 
a obrir fins l’any 2016. Ho farà 
per partida doble, el 3 i el 10 
de gener, en els partits que ju-
garà l’equip d’Idiakez contra 
La Pobla de Mafumet i l’Espa-
nyol B. Dues cites a les quals 
no hauria de fallar l’afició si 
realment es vol ser a la zona 
alta de la taula i disputar les 
eliminatòries d’ascens a final 
de temporada. En aquest sen-
tit, aplaudeixo l’iniciativa del 
club Forts a casa, que perme-
trà adquirir tres entrades vàli-
des per a qualsevol d’aquests 
dos encontres a un preu més 
assequible. Cal incentivar l’as-
sistència de públic i els preus 
habituals (15 euros per partit 
a la zona de lateral i gols i 25 
a la de tribuna), en la meva 
modesta opinió desproporci-
onats per l’espectacle que es 
veu a la Segona Divisió B, està 
clar que no conviden a venir a 
l’estadi. La mandra i el fred tí-
pic de la capital del Segrià en 
aquesta època de l’any sovint 
ens empenyen a quedar-nos 
a casa o bé a optar per altres 

activitats que no impliquin 
congelar-nos durant noranta 
minuts. Per això, és necessa-
ri apropar el club a la gent, 
no només als socis de pedra 
picada que no fallen mai plo-
gui o nevi, i de vegades tinc 
la sensació que no es fa prou. 
Campanyes com la que un 
any més es desenvoluparà en 
diverses escoles del territori 
resulten vitals per atreure nou 
públic, començant pels més 
petits, que en un futur han de 
ser un percentatge important 
de la massa social.
Què més es podria fer per om-
plir el camp? És innegable que 
el primordial són els resultats 
i, en aquest sentit, guanyar 
l’últim matx de l’any a Corne-
llà, un indret d’infaust record 
pel Lleida Esportiu, sens dub-
te suposaria un gran estímul. 
I jugar durant les dates nada-
lenques? Malgrat el handicap 
de la climatologia, penso que 
podria ser una bona opció per 
generar un bon ambient fa-
miliar a l’estadi. Pràcticament 
totes les competicions espor-
tives amb conjunts lleidatans 
implicats s’aturen per Nadal, 
exceptuant el bàsquet, la 

qual cosa cada any acostuma 
a generar queixes entre els 
jugadors d’aquesta disciplina 
pel fet de no tenir vacances 
en unes dates tan assenyala-
des. Enguany el Força Lleida 
haurà de jugar fins i tot el dia 
de Reis, però amb la fortuna 
de fer-ho a casa i no haver de 
desplaçar-se. El Barris Nord 
segur que presentarà un bon 
aspecte, tant en aquest par-
tit contra el Breogán com en 
el previ del dia 30 enfront 
del Coruña. Per què no jugar 
també a futbol per Nadal? A 
Espanya tradicionalment s’ha 
estat bastant reticent al res-
pecte d’això, però en altres 
lligues com la Premier angle-
sa sempre aprofiten les festes 
per concentrar un gran nom-
bre de partits. I resulta tot un 
èxit, amb els diferents estadis 
plens a vessar. Aquesta tem-
porada es provarà quelcom 
similar a la Primera Divisió 
espanyola, amb una jorna-
da lliguera a les acaballes de 
l’any. Si funciona, qui sap si 
ho acabarem veient a la Se-
gona B. Mentrestant, el Camp 
d’Esports seguirà tancat per 
vacances.

 Els preus del  
Lleida Esportiu 
no conviden a 
venir al Camp 
d’Esports
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La fe perduda
Fa temps que vaig per-
dre la fe en els con-
cursos de creditors. 
Un procediment creat 
per donar oxigen a les 
empreses que necessi-
ten interrompre el seu rit-
me habitual per buscar so-
lucions als seus problemes 
estructurals. La insuficiència 
financera, que es presenta 
com a denominador comú 

Maria Fauria
(Des)interès econòmic

en totes les societats con-
cursades, poques vegades 
reverteix gràcies a les qui-
tes dels creditors. Però si 
en un algun cas, encara que 
sigui un, el concurs serveix 
per no malmetre inversions 

i, sobretot, per mantenir 
llocs de treball, la seva exis-
tència es veurà justificada. 
Que el creixement produc-
tiu es posi per davant de 
l’especulació sempre ajuda 
a recuperar la fe. La fe per-
duda.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

  Posar la
producció 
per davant de 
l’especulació per 
recuperar la fe
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Heroisolímpics
L’etern retorn 
londinenc

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Aprofitant la inèrcia del nú-
mero anterior, també ens 
endinsarem avui en la mara-
tó, la prova més icònica dels 
Jocs Olímpics. És tan dura 
que qualsevol que pugui fina-
litzar-la pot considerar-se un 
escollit, així que és lògic que 
sigui la que més llegendes ha 
creat. Parlarem de dos herois 
sense corona i de dues mara-
tons que tenen molt en comú. 
Ambdues van celebrar-se a 
Londres i ens parlen de la ca-
pacitat de patir dels atletes, 
de la força de voluntat, del 
rebuig a la rendició.
La primera va ser el 1908, fa 
més d’un segle, en la tercera 
edició dels Jocs. Va ser llavors 
quan va establir-se de manera 
definitiva la distància que ha 
perdurat fins als nostres dies, 
42 quilòmetres i 195 metres. 
Abans es corrien 40 quilòme-
tres, però la família real angle-
sa volia que la sortida fos al 
Castell de Windsor i calia ar-
ribar a l’Estadi Olímpic, ni un 
metre més ni un menys.
El protagonista és Doran-
do Pietri, un forner nascut 
el 1885 a Mandrio, Itàlia. Un 
dia, un atleta famós va anar 
a córrer una cursa popular 
on ell vivia i l’èxit assolit 
el va decidir a prepa-
rar-se per competir. 
Així doncs, després 
d’algunes victòries 
es va presentar a 
la marató dels Jocs 
de Londres. Mal-
grat la terrible calor 
i una intensa lluita 
entre diversos atle-
tes, Dorando duia un 
avantatge de més de deu 

minuts al nord-americà John 
Hayes a molt poc de l’arriba-
da. Però al tram final es va col-
lapsar, els músculs van deixar 
de funcionar i la deshidratació 
era severa. La seva entrada a 
l’estadi i la darrera volta van 
ser dramàtiques. Va caure a 
terra quatre o cinc vegades 
però es va aixecar les matei-
xes, alguna d’elles amb aju-
da dels metges i oficials que 
l’escortaven a l’espera d’un 
esvaïment definitiu. Va trigar 
nou minuts a recórrer aquells 
350 darrers metres, però amb 
un esforç inimaginable va ar-
ribar el primer a la meta, per 
ser immediatament traslladat 
a l’hospital. Medalla d’or? No. 
Uns minuts més tard, la dele-
gació nord-americana va re-
clamar l’expulsió de Pietri per 
haver rebut ajuda per acabar 
la prova. Era cert. Va ser des-
posseït de la medalla i Hayes 
va ser el campió oficial, però 
va conquerir, a més d’un tro-
feu molt especial, una copa 
de plata lliurada en persona 
per la reina Alexandra, un lloc 
perenne en la història.
L’endemà, una crònica al Daily 
Mail exaltava els valors de 
Dorando i finalitzava amb la 
frase, “la gran gesta de l’ita-
lià no podrà esborrar-se dels 

arxius de 

l’esport, sigui quina sigui la 
decisió dels jutges”. La signa-
va Arthur Conan Doyle.
El celebre escriptor també va 
organitzar una col·lecta per-
què Dorando pogués obrir 
una fleca al seu poble, però 
ell ja no volia això, li havia arri-
bat la fama. Va anar als Estats 
Units, on va participar en di-
verses proves molt ben remu-
nerades i en alguna d’elles va 
derrotar Hayes; va retirar-se 
aviat, vivint una vida afortuna-
da fins la seva mort el 1942.
La segona història va passar 
quaranta anys després a la 
mateixa capital anglesa, quan 
va acollir els primers Jocs des-
prés de la interrupció per la 
II Guerra Mundial. El prota-
gonista és Etienne Gailly, un 
paracaigudista belga nascut 
el 1922 a Beringen que va 
participar en aquella guerra 
ajudant a alliberar el seu país 
del nazisme.
La seva afició per l’atletisme 
venia des de lluny i era un 
especialista en distàncies llar-

La marató 
té infinitat 

d’herois 
sense corona

gues, encara que a Londres 
disputaria la seva primera 
marató. El seu tècnic i ell van 
idear una tàctica revolucionà-
ria per a l’època; sortir a un 
ritme fix i mantenir-lo fins al 
final sense importar la posició 
dels rivals. Molt aviat va des-
tacar-se força però passats els 
30 quilòmetres les seves for-
ces van afluixar i el van atra-
par l’argentí Delfo Cabrera i 
el galès Tom Richards. El van 
deixar enrera, però el soldat 
belga no volia rendir-se. En 
una remuntada espectacular 
va tornar a passar-los i va anar 
una bona estona al capdavant. 
No obstant això, a l’entrada 
de l’Imperium Stadium l’etern 
retorn va fer-se present i a 
pocs quilòmetres d’on es va 
enfonsar Pietri ho va fer tam-
bé Etienne Gailly. Va entrar a 
l’estadi primer però en un es-
tat deplorable, trontollant-se, 
al límit del possible; Cabrera 
el va avançar i uns segons 
més tard ho feia Richards. De-

Dorando 

Pietri

sesperat, mirava cap a enrere 
a punt d’esfondrar-se mentre 
la gent l’animava a continuar. 
Gairebé sense ser conscient 
va assolir l’ovació de la tar-
da i una gloriosa medalla de 
bronze, encara que no va po-
der assistir a la cerimònia de 
lliurament; estava a l’hospital 
recuperant-se.
Etienne va donar per bona la 
medalla, era el seu objectiu 
realista i assolit, però li van 
quedar ganes d’intentar-ho 
quatre anys més tard a Hèl-
sinki i va entrenar-se amb de-
dicació. Però la seva professió 
el va cridar de nou i el 1951 
va formar part de les tropes 
de l’ONU a la Guerra de Co-
rea. Al final d’aquell any una 
mina va esclatar al seu pas i li 
va ferir de gravetat una cama, 
que va haver de ser amputa-
da anys després. El somni de 
l’or va esfumar-se, però Gailly 
ja estava feia temps a l’Olimp.
Bonus: La marató de Gabrie-
lle Andersen.

Etienne 

Gailly

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=7iZfpm6E3zk
https://www.youtube.com/watch?v=62W4s0MpETc
https://www.youtube.com/watch?v=62W4s0MpETc
https://www.youtube.com/watch?v=lBasZWjd92k
https://www.youtube.com/watch?v=lBasZWjd92k
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IPOP FM celebra el seu
aniversari amb sobredosi 
de festa i cultura ‘indie’
La ràdio col·laborativa creix donant veu a l’escena independent

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Mai ha estat fàcil superar la 
dura ressaca; ni prenent cafè 
amb sal. Tens greus proble·
mes per interaccionar amb la 
realitat espai/temps del teu 
entorn mentre absurdament 
encara et preguntes si algu·
nes decisions preses ahir a la 
nit, entre les quals engolir set 
“romsconco” ballant artríti·
cament a ritme de She’s lost 
control són actes dignes d’un 
outsider que s’ha equivocat 
de local nocturn. Exacte, pro·
bablement eres en un dels 
festejos del primer aniversari 
d’IPOP FM i ja hauràs entès 
que conviure amb la ressaca 
és un estigma beneït, una ci·
catriu coent esperant sagnar 
de nou i haurà valgut la pena 
perquè estem de celebració. 
L’única ràdio lleidatana col·
laborativa especialitzada en 
l’escena indie local, nacional 
i internacional celebra el seu 
primer any de vida i res mi·
llor que compartir amb el seu 
boss un instant íntim al meu 
bar/polleria predilecte, Can 
Ramon, i conversar sobre els 
passats anys de glòria, quan 
érem grans, quan estàvem a 
la cresta de la onada i tan sols 
ens movia la passió, l’amor 
per la música i les nits sense 
fi. Love can fuck it all, diuen 
els Fuckin’ Bollocks, però el 
romanticisme del Ricard per 
la música supera tots els tò·

Amb més de cinc anys 
de radiofonia indepen-
dent a les seves espat-
lles, el Ricard és la veu 
principal d’IPOP FM.
Foto: Dani Martínez

L’aniversari 
s’entén per la  

filosofia
col·laborativa

d’IPOP FM

pics coneguts. Després de 
més de cinc anys en diferents 
projectes radiofònics, liderant 
programes que anaven des 
de l’electrònica fonamenta·
da en el house i el tech hou-
se dels vuitanta, passant per 
Atrapats en el temps, on treia 
la pols als himnes dels no·
ranta i afrontava el bagatge 
d’encarar·se al guionatge i al 
podcasting, crea inicialment 
Poplaroid, emetent durant 
quatre anys continguts diri·
gits a la música emergent lo·
cal i a la cultura indie per aca·
bar madurant i donant llum 
a la ràdio d’IPOP FM.  Tot 
i la curta vida del projecte, 
el primer aniversari s’entén 
gràcies a la seva filosofia 
col·laborativa, on la sinergia 

de persones amb una matei·
xa passió participen en dife·
rents programes de l’emisora 

(Ritmos Ectópicos, La Cápsu-
la, Big Up! Radio, Ponent Ro-
ots Mixtapes, El Cuartelillo, 
etc.) donant forma, essència 
i material diari les 24 hores 
amb un especial interès per 
allò alternatiu i eclèctic. El 
natalici va comptar amb un 
parell d’emissions en direc·
te,  una des de Grans Records 
amb participació de The As·
tronewts i Dee heys! i la se·
gona des de la Fira del disc; 
un enregistrament en format 
acústic de Pull my Strings des 
de la Casa de la Bomba, i a la 
nit, al mateix club, “punxada” 
de David Kano de Cycle amb 
posterior festa a crit pelat 
de “muerte al canalla”. IPOP 
FM ja s’ha fet gran i se n’ha 
fet no només perquè a dia 
d’avui és capaç de retransme·
tre concerts en directe tocats 
a casa nostra i ens apropa 
els festivals forans, sinó per·
què dona vida, llum i color a 
l’onada musical emergent de 
la nostra ciutat: Lleida, la nova 
“MADCHESTER”. Una onada 
madura, digna de ser respec·
tada i presa en consideració, 
ansiosa de procrear de ma·
nera malaltissa i amb ganes 
de remar cap a una mateixa 
direcció: la satisfacció real de 
ser part de quelcom molt un-
derground. Després de l’últim 
glop, li demano al Ricard que 
em recomani un disc i m’en·
canta el que surt del seu cor: 
Unknown Pleasures (Factory 
Records, 1979) dels Joy Divi·
sion. Fuck yeah, no podia ser 
millor.
IPOP és amor.
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IPOP FM compta amb la retransmissió de 
concerts en directe, mixtapes i podcasts 
d’artistes diversos. Foto: Dani Martínez
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VISUAL

Pau Figueres perfuma el Cafè 
del Teatre d’aroma flamenc

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

El passat diumenge al vespre 
s’iniciava al Cafè del Teatre 
de Lleida el Circuit Folc 2015 
i ho feia amb la presentació 
del primer àlbum d’estudi en 
solitari homònim del talen-
tós guitarrista Pau Figueres 
(Whatabout Music, 2015) da-
vant d’un públic íntim però 
amb ganes de gaudir del seu 
art: un híbrid entre el flamenc 
i la resta d’estils que el maes-
tro ha anat treballant a base 
d’acompanyar al llarg de la 
seva vida a grans artistes del 
panorama musical (Toti Soler, 
Silvia Pérez Cruz, Alfonso Vi-
lallonga, Lidia de Pujol, Maria 
de Medeiros, etc). Durant el 

recital, Pau Figueres sorpre-
nia inicialment amb alguns 
dels seus millors temes com 
Jol o Nyami Nyami i repas-
sava al complet la seva dis-
cografia, alhora que incloïa 
algunes peces inèdites i nou 
material que s’incorporarà en 
el seu proper treball.

Pau Figueres, un 
dels guitarristes 
més talentosos 
de l’actual escena 
guitarrística.

Mucho avança el primer ‘single’ del seu 
proper disc ‘Las puertas del infierno’

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els exSunday Drivers són 
creativament impecables i 
aquest fet es constata en 
l’avançament del seu proper 
treball: Las puertas del infi-
erno (Marxophone, 2015). 
Mucho evoluciona el seu so 

comprès entre el rock psi-
codèlic i el pop indie per 
apropar-se cada cop més a 
l’ambient dels vuitanta amb 
un ús detallat dels sintetit-
zadors i el melodyne en les 
veus. La banda té previst 
publicar el disc a finals del 
proper gener amb l’objec-
tiu d’esdevenir autèntics reis 
del rock còsmic.

Portada del primer ‘single’ de ‘Las puertas 
del infierno’, proper disc de Mucho.

L’Hereu Escampa finalitza la primera gira 
de presentació del seu últim treball

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

La voluntat fonamental de la 
música és transmetre senti-
ments, més enllà de la tèc-
nica, la polidesa i els mitjans 
per fer-ho; així doncs, ben-
vingut sigui el crit. L’Hereu 
Escampa presenta el seu 
últim EP, L’Esclafit (Famèlic, 

2015) i ho fa sent coherent 
amb la seva filosofia rural a 
tot drap, sense deixar de cri-
dar ni d’embogir l’ànima de 
felicitat des de la Plana de 
Vic. Un 7 polzades musculós 
i esquinçat, directe a més 
no poder i rodat arran de la 
península en l’últim tour que 
ens han ofert els dos joves i 
on han tingut l’oportunitat 
de tocar juntament amb Za!.

Portada de l’’Esclafit’, l’últim treball de 
L’Hereu Escampa. 

Quoniam es consoliden com a 
salvadors del ‘post-rock’

Els lleidatans Quoniam són una de les bandes amb més projecció de l’indie 
lleidatà. Foto: Dani Martínez

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Quoniam apareixia al butlletí 
de la Festa Major del passat 
setembre i passava desaper-
cebuda tot i semblar una de 
les agrupacions més interes-
sants que presentava el pro-
grama. Plovia i érem quatre 
gats al seu “bolo”, però va ser 
en presenciar-los quan vaig 
poder sentir en la meva pell 
l’autèntic “mojo”. Que gau-
deixen de ser una de les ban-

des més originals i amb més 
projecció del panorama alter-
natiu lleidatà a hores d’ara ja 
és indiscutible. Són més de 
cinc anys de treball els que 
consoliden a Quoniam com 
els salvadors del post-rock. 
Van tenir els seus inicis en les 
versions però fa dos anys que 
únicament treballen amb ma-
terial propi, i després d’haver 
gravat la seva única demo de 
culte als bucs d’assaig i ser 
premiats al concurs Directe 
preparen amb llargues sessi-
ons d’assajos el que podria 

ser el seu primer treball disco-
gràfic. Amb referents diversos 
i tenint en compte el so deri-
vat de bandes com Cardiacs, 
Enemies, Sufjan Stevens i Gi-
raffes!, sense descuidar la in-
fluència del rock progressiu i 
el math-rock, Quoniam és ca-
paç de crear ambients màgics 
gràcies a sons espacials i te-
mes inacabables que creixen 
i evolucionen de manera mís-
tica, fugint de la monotonia 
i la precarietat creativa, per 
transmetre el més essencial a 
cada instant.
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fundadora del 
centre holístic 
AURA LLEIDAMontse Prats

al contraatac

“Creiem en la unió de 
la medicina tradicional 

i les teràpies 
naturals alternatives”

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Aura Lleida és un centre de 
benestar i salut on la Montse 
Prats Gispert, psicopedagoga 
de professió i treballadora de 
la llum de vocació, és al cap-
davant d’aquest projecte que 
fa tres anys que està en marxa. 
Un centre holístic que treballa 
amb nombrosos professio-
nals com Chelo Gas, Maurichi 
Díez, Dani Serra, Marga, etc., 
complementant-se també, 
amb una formació pionera a 
Lleida com els cursos de co-
aching esential, kabbala o xa-
manisme, entre d’altres.

Per què decideixes fundar 
aquest centre?
He fet moltes formacions en 
teràpies naturals i energies. 
Aquest món m’agrada molt, 
perquè són mètodes alterna-
tius que funcionen i la gent 
els ha de conèixer.

I aquestes són més efectives 
que les tradicionals?  
Nosaltres portem alguns ca-
sos de persones amb càncer 
que combinant la quimiote-
ràpia amb reiki han aconse-
guit que les seves defenses 
augmentin i que les analíti-
ques tinguin millors resultats. 
Aquest n’és un exemple. No 
rebutgem les tècniques tra-
dicionals però creiem que la 
unió d’aquestes amb les al-
ternatives naturals obtenen 
millors resultats. Avui en dia, 
alguns metges han començat 
a utilitzar el reiki com un exer-
cici més de preoperació amb 
un èxit absolut.

Per a quin perfil de pacient 
van dirigides aquestes terà-
pies?
Tenim un client molt variat, tant 
de sexe com d’edat, i cada cop 
més, atenem més adolescents 
amb mindulness. Treballem 
també les dificultats d’apre-
nentatge i de parla dels més 
menuts i, entre altres, el que 
més ens trobem són indicaci-
ons com ansietats i depressió.

En què es diferencia Aura 
Lleida de la resta?
Gràcies al Dani Serra, realit-
zem teràpies amb tècniques 
hipopressives que ens ajuda 
a tenir un públic encara més 
àmpli. Ell n’és el dinamitzador. 
A part, som un centre innova-

dor i pioner, ja que comptem 
amb teràpies úniques a Lleida 
com el Fit Natural Move, la 
màquina GDB BIOWELL i el 
Mètode Tomatis.

Me’n podries fer cinc cèn-
tims...
El Fit Move és un programa 
d’entrenament holístic cos-
ment on es fan sessions d’ac-
tivitats dirigides amb suport 
musical. Fusiona les noves 
tendències d’entrenament 
funcional i les tècniques més 
exitoses del sector del fitnes 
com ioga, pilates, tonificació, 
exercicis funcionals, etc. D’al-

tra banda, la màquina GDV 
permet fer una anàlisi de l’es-
tat de l’energia  humana i està 
dirigida a tota aquella perso-
na que vol prevenir, recupe-
rar i mantenir un bon estat 
de salut a nivell físic, mental i 
emocional, avaluant i tractant 
el pacient de forma natural i 
holística. I, per últim, el Mè-
tode Tomatis és el mètode 
d’estimulació neurosensioral. 
Aquest ens permet treballar 
el dèficit d’atenció, les dificul-
tats d’aprenentatge i de par-
la en els més menuts i, entre 
d’altres, trastorns i indicacions 
com l’ansietat i la depressió.

Vull una anècdota... Per què 
el nom “Aura”?
Me’l va dir el meu germà. 
Quan ens vam instal·lar aquí, 
hi havia una “A” dissenya-
da a la paret de l’antic nom 
d’aquest centre. Vam pensar 
que el nostre nom havia de 
començar per la mateixa lle-
tra, i així ho podíem aprofitar. 
El meu germà va pensar en 
“aura” ja que l’aura és l’ener-
gia que ens envolta i el que 
nosaltres tractem primer en 
totes les teràpies. Com veus, 
ràpidament li vaig trobar 
el vincle i vaig apostar per 
aquesta idea. 

reiki · tallers · xecs regal 
flors de bach · fons d’armari 
assessoria · registres akasics 

 tarot coaching 
magnified healing 

creixement personal  
shiatsu zen · dietes i nutrició  

massatge hawuaià lomi-lomi
biodescodificació 

tècnica metamòrfica 
etilisme personal · dress code 

rutes de compres 
 

gaudeix de la 
llista musical

a Spotify

JUDIT GÓMEZ

7 cançons
+ 1

Joan Manuel Serrat 
Paraules d’amor

Joaquin Sabina
19 dias y 500 noches

Rosario Flores
Lucia

Coldplay 
Viva la vida

Tina Turner 
What’s love got to do with it

Revolver 
El roce de tu piel

Sau
Boig per tu

A més de les set cançons 
del requadre, la nostra 
entrevistada n’ha triat 
una vuitena. És Magia, 
de Rosana. Per què? 
Doncs ens explica que: 
“Rosana és una perso-
na que sap transmetre 
tota l’emoció de les 
seves cançons. La se-
gueixo d’ençà que va 
treure el seu primer 
disc. Té unes lletres 
precioses i plenes de, 
com el títol de la cançó,   
‘màgia’ especial”.

https://www.facebook.com/auralleida.es/timeline
http://7accents.cat
https://www.facebook.com/aura.lleida.5
http://www.mindfulness-salud.org/que-es-mindfulness/que-es-mindfulness/#.VnKutPl_Oko
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481596958693504&set=a.238256363027566.1073741829.100005296110195&type=3&theater
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https://www.youtube.com/watch?v=pCCa4lqn7pY
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