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editorial
La millor companyia
No som la millor companyia, 
però tenim la millor companyia. 
Qui ens acompanyava aquell ja 
llunyà en el temps però no en la 
memòria setembre de 2014 ho 
continua fent aquest gener de 
2016. L’Alfonso, la Laia, l’Ares, 
l’Òscar, la Lupe, el Dani i el Ge-
rard van crear quelcom del no-
res, des de zero, no només sense 
el suport dels que mouen els fils 
dels titelles lleidatans, sinó tam-
bé amb la seva desaprovació. 

Però un any i mig després, ence-
tant el 2016, seguim aquí. Alguns 
ja no hi són, perquè no poden o 
perquè no volen, altres no hi van 
arribar a ser mai i fins i tot n’hi ha 
que no se’n mouran encara que 
les dificultats s’amunteguin les 
unes sobre les altres com un cas-
tell de gamma extra. I res d’això 
no hauria estat possible sense 
el consell i l’afecte de la Maria, 
que ens demostra dia rere dia 
que els impossibles només són 

possibles més difícils d’assolir 
que la resta però també més 
gratificants quan s’assoleixen 
que la resta. Aquest any la Judit 
creixerà com a professional amb 
més ànima que pell, el Dani es 
consolidarà com un dels millors 
realitzadors audiovisuals de Ca-
talunya, la Lupe arrencarà som-
riures amb la madura innocència 
que traspuen els seus dissenys, 
el Luis demostrarà per què és un 
dels periodistes amb més talent 

de Lleida, el Marc ens donarà 
una altra lliçó de superació per-
sonal i professional i el Gerard es 
desviurà perquè la Judit, el Dani, 
la Lupe, el Luis i el Marc puguin 
créixer, consolidar-se, arrencar 
somriures, demostrar el seu ta-
lent i convertir-se en un exemple 
per a tots amb llibertat, indepen-
dència i honestedat. A ells, a tots 
els que hi eren i encara hi són i a 
tots els que hi seran, gràcies per 
acompanyar-nos.

http://www.fauria.es/
https://www.google.es/maps/dir/''/7ACCENTS+GOOGLE+MAPS/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12a6e068e4742891:0xa8557c9f234742f1?sa=X&ved=0CIMBEPUXMAxqFQoTCKer3qSt-8gCFce8GgodDnQI3w
redaccio@7accents.cat
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Marta Camps, periodista de pro-
fessió i redactora del diari Segre 
fins que l’any 1999 va ser escolli-
da diputada pel PSC al Parlament 
de Catalunya, entra a les oficines 
de 7accents com si tornés a casa 
seva després d’un llarg període 
a l’exili. S’hi troba còmoda entre 
ordinadors, diaris i periodistes 
exercitant els dits afanyosament. 
Li pregunto si el seu futur passa 
per tornar a treballar en una re-
dacció. “Quina mandra, no me’n 
recordo ni d’escriure ja!”, em 
contesta. Li insinuo que podria 
acabar escrivint un llibre amb tot 
el que està passant aquests dies. 
Per resposta, un somriure.

“Tu també, fill meu?”
Una decisió inesperada que hom 
esperava però no de la manera 
que es va produir. Una informa-
ció filtrada amb excessiva celeri-
tat a un mitjà de comunicació de 
la ciutat que, al seu torn, difonia 
immediatament la notícia via 
Twitter feia esclatar la bomba in-
formativa de l’any cap a les vuit 
del vespre del dimecres 18 de 
febrer. Quan Ros es va voler fer 
enrere, ja era massa tard; la pri-
mícia havia corregut a la velocitat 
de la llum per les xarxes socials. 
D’aquesta manera, Camps era 
cessada fulminantment com a 
tinent d’alcalde i portaveu soci-
alista. S’acabava així una història 
plena d’encontres i desencontres 
entre l’alcalde de Lleida i la que 
havia estat la seva mà dreta du-
rant més de deu anys al capda-
vant de l’Ajuntament de Lleida.
La ja extinent d’alcalde emetia 
aquell mateix vespre un comu-
nicat duríssim lamentant la deci-
sió de Ros i acusant-lo d’intentar 
destruir-la progressivament com 
a represàlia per no haver vol-
gut apartar-se de les aspiracions 
polítiques que tenia a la Paeria. 
Aquest comunicat era seguit per 
un altre de l’Ajuntament de Llei-
da, fred i sense concessions, en 
què Ros justificava la seva decisió 
per “una progressiva pèrdua de 
confiança al llarg del darrer any”, 
anunciava la dissolució de l’Em-
presa Municipal d’Urbanisme 
(EMU) i avançava el cessament 
de Teresa Serentill, mà dreta i 
amiga personal de Camps, com 
a directora d’Urbanisme. 
De totes maneres, el plat fort 
encara havia d’arribar. En decla-
racions a Lleida Televisió hores 
més tard, Ros emulava Juli Cèsar 
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parafrasejant el seu famós “Tu 
també, fill meu?” en sentir-se 
“absolutament traït” per la regi-
dora d’Urbanisme, qui va acusar 
d’haver-lo amenaçat amb “em-
prendre accions legals” contra ell 
i d’haver-li enviat “requeriments 
escrits amenaçants aquest ma-
teix estiu”. “Tot això va començar 
quan fa un any i mig vaig anunci-
ar  que aspiraria a presentar-me a 
la reelecció”, concloïa un Ros visi-
blement afectat en clara referèn-
cia a les aspiracions a l’alcaldia de 
la fins aleshores la seva mà dreta.
L’endemà Camps compareixia 
davant dels periodistes acompa-
nyada de la seva advocada per 
fer un retrat esgarrifós d’algunes 
pràctiques “de dubtosa legalitat” 
per part de Ros a l’Ajuntament: 
despeses “obscenes” en dietes, 
desplaçaments i viatges, regals 
de protocol desproporcionats, 
contractacions a dit, ocultació 
d’informació i espionatge del seu 
telèfon mòbil. Entre les despeses 
denunciades per Camps hi figu-
ren 36.000 euros l’any 2014 per 

la compra de 360 corbates i 426 
fulards com a elements de repre-
sentació d’alcaldia que es regala-
ven en actes de protocol. Camps 
també va denunciar un viatge a 
la Xina en col·laboració amb la 
Universitat de Lleida, que pagava 
totes les despeses, després del 
qual li van presentar una factura 
de 1.500 euros per desplaça-
ments i allotjaments: “Vaig com-
provar amb el rector de la UdL 
que, efectivament, tot ho havia 
pagat la Universitat, de manera 
que em vaig negar a signar-la”. 
Una altra despesa denunciada 
per Camps va ser un viatge de 
l’alcalde i membres del govern a 
la Fira de Hannover per un cost 
d’11.840 euros, una activitat que 
l’any anterior havia costat menys 
de la meitat. Al vespre, Ros va 
emetre un comunicat en què es 
defensava de cadascuna de les 
acusacions sobre despeses i con-
tractacions irregulars denuncia-
des per la regidora. En el cas dels 
sobrecostos del viatge a Hanno-
ver, per exemple, Ros assenyala-

va que els diners de més havien 
servit per captar empreses com 
Indra i GFT. Curiosament, aques-
tes empreses ja havien anunciat 
la seva instal·lació a Lleida el 2007 
i el 2011 respectivament.
L‘advocat de l’alcalde de Lleida 
no va tardar ni 24 hores a interpo-
sar a Fiscalia una denúncia per les 
declaracions de Marta Camps. 
En assabentar-se de la intenció 
del paer de querellar-se contra 
ella, Marta Camps elevava el to 
contra Ros en una entrevista a 
RAC1 acusant-lo d’utilitzar “pràc-
tiques quasi mafioses”. “Ha estat 
la meva mà dreta durant onze 
anys, per tant, el que ara ella diu 
que és una irregularitat ja ho era 
abans, quan ella tenia responsa-
bilitat”, contraatacava Ros.
A la tarda, en el penúltim capítol 
de la guerra oberta entre Ros i 
Camps, la majoria de regidors 
del PSC van demanar la dimissió 
de l’extinent d’alcalde com a pri-
mera secretària de l’Agrupació 
del PSC de Lleida, petició, Final-
ment, Marta Camps, defenestra-

da pels seus, avisa: “Només he 
denunciat despeses amorals, les 
irregularitats greus estan totes en 
mans de la justícia”. Què diria Juli 
Cèsar en aquesta situació?

“Si ell ho està passant mala-
ment, ¿com ho hauré passat jo 
aquest últim any i mig?”
El somriure de Marta Camps da-
vant de la meva insinuació delata 
que la història que podria expli-
car dóna per a més d’un llibre. De 
la mateixa manera que si l’escrivís 
Àngel Ros, però ell no ha accep-
tat la nostra invitació per parlar. 
“L’Àngel vol silenciar tot aquest 
assumpte tant com pugui. Lò-
gicament, jo no”, em confessa. 
Que l’alcalde no ho està passant 
bé és un fet que es fa evident en 
cadascuna de les seves aparici-
ons públiques des d’aquell fatí-
dic dimecres. “Si ell diu que ho 
està passant malament, ¿com ho 
hauré passat jo aquest últim any 
i mig”, replica Camps amb una 
pregunta retòrica que no puc ni 
sé contestar. La regidora socia-

Camps va carregar 
durament contra Ros 

en una 
compareixença 

davant dels mitjans 
de comunicació.

Fotos: Laia Dolcet

http://www.7accents.cat


DIVENDRES 8 de GENER DE 2016 5

oberta a la Paeria
Guerra
Àngel Ros destitueix 
Marta Camps com a 
primera tinent 
d’alcalde. Camps 
respon a la destitució 
denunciant pagaments 
i contractacions
irregulars 

lista m’intenta explicar aquesta 
sensació de malestar viscuda al 
llarg dels darrers temps: “L’Àngel 
sempre usa un símil futbolístic 
per referir-se a l’equip de govern: 
les victòries i les derrotes són de 
tots. A l’hora de la veritat, però, 
a l’Ajuntament les victòries són 
sempre mèrit de l’entrenador i 
les derrotes són sempre desmèrit 
de Busquets, que sóc jo”. “Tot i 
que també deu ser un desmèrit 
ser dona i ambiciosa”, afegeix un 
pèl molesta pel debat que ha tin-
gut lloc aquests dies a les xarxes 
socials en relació amb un article 
publicat en un mitjà de comuni-
cació lleidatà on el seu autor usa 
l’adjectiu ambiciosa en diverses 
ocasions com a quelcom  negatiu 
per referir-se a l’actitud de Mar-
ta Camps respecte de l’alcaldia 
ocupada actualment per Àngel 
Ros. No és l’única opinió que s’ha 
publicat sobre això. Una carta ti-
tulada “Punt i... seguim”, signada 
per tots els regidors de la Paeria 
i publicada a Segre i La Mañana 
es convertia en un intent maldes-

tre de tancar les ferides de Ros 
i d’obrir-ne d’altres a Camps, tal 
com relatava l’escriptor Txema 
Martínez a la contraportada de 
Segre, on assegurava que “la so-
ledat, si vas contra Ros en aques-
ta ciutat, està assegurada”. Li 
pregunto a Camps si se sent sola. 
“Políticament, sí. Personalment, 
no. Sóc conscient que m’he im-
molat políticament”, reconeix 
desviant l’atenció de l’assumpte 
de la soledat quan s’adona que 
la seva veu es comença a trencar. 
Hi estic d’acord, és un suïcidi polí-
tic en tota regla difícil d’entendre. 
“És un problema de consciència. 
Les irregularitats s’acumulaven 
sense que ningú no hi fes res. La 
direcció del partit ja estava avi-
sada: els vaig dir que les irregu-
laritats detectades en altres ajun-
taments catalans eren peccata 
minuta al costat del que passava 
a la Paeria, però ningú no em va 
voler escoltar”. “T’hauries imagi-
nat mai que l’alcalde t’arribaria a 
destituir?”, li pregunto per aca-
bar l’entrevista. Ras i curt: “No”.

Crònica d’una destitució anun-
ciada
Marta Camps i Àngel Ros van en-
trar a la Paeria de la mà d’Antoni 
Siurana, ella el 2003 i ell el gener 
de 2004, quan Siurana va ser cri-
dat pel nou president de la Ge-
neralitat, Pasqual Maragall, amb 
l’objectiu que ocupés la Conse-
lleria d’Agricultura. Ros va con-
vertir Camps en la seva ombra, 
confiant-li l’àrea d’Urbanisme, 
cedint-li la direcció de les seves 
campanyes electorals i atorgant-li 
el paper de política dura i temu-
da mentre l’alcalde es convertia 
en la cara amable i afable del 
govern de la Paeria. De fet, Ros 
va premiar l’altra meitat d’aquest 
exitós tàndem amb el lideratge 
de l’Agrupació local del PSC i 
amb més control sobre la Paeria 
quan s’hagués d’absentar per les 
seves obligacions al Parlament.
Tot i el seu flirteig amb la políti-
ca nacional, Àngel Ros decideix 
centrar-se de nou en el govern 
municipal i nomena un nou cap 
de gabinet d’alcaldia, José Cres-

pín, el seu gendre, a qui Camps 
apunta com un dels causants del 
progressiu deteriorament de la 
relació entre ambdós.
Ara bé, la tensió entre Ros i 
Camps començava el mes de 
marc de 2013, quan la regidora 
d’Urbanisme enviava una car-
ta a la ciutadania per anunciar 
unes obres del carril bus al seu 
pas per Prat de la Riba, la qual 
cosa va provocar una dura repri-
menda per part de Ros, que no 
la deixaria tornar a signar cap al-
tra carta adreçada als lleidatans 
que no anés acompanyada de 
la signatura del regidor de barri 
corresponent. Uns mesos des-
prés, l’actual alcalde de Lleida va 
anunciar la seva candidatura a la 
reelecció com a paer en cap en 
un mitjà sense comunicar-ho a 
la seva mà dreta. De fet, Camps 
aspirava a liderar la llista munici-
pal del PSC a l’Ajuntament de 
Lleida després de la renúncia 
d’Àngel Ros a presentar-s’hi de 
nou, anunci que havia realitzat 
el mateix Ros els dies previs a 
les darreres eleccions municipals. 
Aquest fet va distanciar immedia-
tament l’alcalde i la seva primera 
tinent d’alcalde, que van iniciar 
un tens pols palès, per exemple, 
en els canvis de recorregut dels 
busos urbans, assumpte assumit 
per Marta Camps en primera ins-
tància per acabar passant a mans 
d’Àngel Ros de manera unilate-
ral. El distanciament entre Camps 
i Ros, però, era inversament pro-
porcional a l’aproximament en-
tre l’alcalde i la regidora Montse 
Mínguez, que ràpidament va sa-
ber guanyar-se el lloc que li havia 
“cedit” la regidora d’Urbanisme.
De totes maneres, el “punt àl-
gid” de la situació es remunta 
quan l’estiu passat la primera ti-
nent d’alcalde demana empara al 
secretari general i a l’interventor 
per diverses irregularitats i usos 

inadequats dels diners públics. 
Segons Camps, els seus avisos, 
en lloc de corregir despeses ir-
regulars i obscenes que havia 
detectat, la van condemnar a un 
silenciós ostracisme.
En el marc de la conferència que 
Miquel Iceta impartia el 10 de de-
sembre, la secretària d’organitza-
ció del PSC, Assumpta Escarp, 
es va apropar a Camps per fer-li 
saber que Ros havia comunicat 
a la direcció del partit que no in-
clouria l’aleshores regidora d’Ur-
banisme a les llistes municipals. Li 
oferia, a canvi, encapçalar la llista 
del PSC per Lleida al Parlament 
de Catalunya, proposta que Mar-
ta Camps va rebutjar d’immediat.
Ara bé, el fet determinant que 
ha marcat el sorprenent desen-
llaç de la setmana passada va ser 
una informació publicada per El 
Triangle que relacionava Marta 
Camps amb la privatització de 
l’enllumenat públic de Lleida, a 
càrrec d’una empresa relacio-
nada amb el cas Gürtel. Camps 
responia hores després amb una 
petició judicial de rectificació. 
Ara bé, el mutisme i la manca de 
suport dels seus companys de 
partit i, també, de la Paeria van 
fer esclatar Marta Camps, que in-
sinuava que aquesta notícia tenia 
el seu origen en una filtració del 
propi alcalde. Hores després, l’al-
calde i la primera tinent d’alcalde 
es reunien en una tensa trobada 
on el primer va instar la segona 
a renunciar a la llista electoral de 
les municipals del 24 de maig. 
Camps, indignada, abandona el 
despatx i acudeix al notari per tal 
de redactar un advertiment a Ros 
en què es reserva “oportunes ac-
cions legals” si és destituïda. As-
sabentat d’aquest fet, Ros signa 
immediatament els decrets d’al-
caldia que converteixen Camps 
en una regidora sense càrrecs.
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en el punt 
de mira

Àngel Ros
El Ple extraordinari 
per donar
explicacions a les 
investigacions de 
l’Oficina Antifrau i 
la Fiscalia Anticorrupció 
posa l’alcalde de Llei-
da i el seu equip contra 
les cordes davant de 
l’atenta mirada de 
la instigadora de la 
polèmica, l’extinent 
d’alcalde Marta Camps

 LAIA DOLCET I
GERARD MARTÍNEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

Lleida va viure un nou episodi 
a la Paeria carregat d’expec-
tació mediàtica per intentar 
posar llum al conjunt d’acusa-
cions i contraacusacions que 
havien tingut lloc en el si del 
govern municipal durant les 
darreres setmanes. En un Ple 
extraordinari forçat per CiU i 
PP, el paer en cap, Àngel Ros, 

va sortir a donar explicacions 
sobre les investigacions que 
s’estan produint a la Paeria 
per part de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya i la Fiscalia An-
ticorrupció. 
Abans d’entrar en matèria, 
Àngel Ros va iniciar el discurs 
exposant que totes les actua-
cions de la Paeria sempre han 
estat auditades regularment i 
va voler remarcar que aques-
tes investigacions vénen mo-
tivades, únicament i exclu-
sivament, per les denúncies 
que ha dut a terme l’extinent 

d’alcalde, Marta Camps, des-
prés del seu cessament.

Recompte de sous i dietes
Durant el Ple extraordinari, 
l’alcalde va donar a conèixer 
a l’inici de la sessió una relació 
de totes les dades reclama-
des per la Fiscalia Anticorrup-
ció, entre les quals hi ha les 
retribucions que ha percebut 
de 2010 a 2014. Així, Ros va 
detallar els sous que ha rebut 
en concepte d’assistències 
i dels actes realitzats durant 
aquests anys fora de la ciutat, 
unes xifres que no s’havien 
fet públiques fins a la data. 
En concret, l’any 2010 el paer 
en cap va rebre 15.250 euros 
en concepte d’actes exteri-
ors;  l’any 2011, 16.000 euros; 
l’any 2012, 15.750 euros; l’any 
2013, 13.500 euros, i el 2014, 
4.250 euros. Durant aquests 
anys, el total d’actes fora de 
Lleida ha estat de 1.040. Una 
xifra que contrasta amb els 
9.298 actuacions municipals 
de l’alcalde dins de la ciutat. 
Segons va detallar de viva veu 
Ros, en relació amb les dietes, 
l’any 2010 va rebre 3.533,21 
euros; l’any 2011, 1.592,94 
euros; el 2012, 1.194,33 eu-
ros; el 2013, 646,93 euros, i el 
2014, 646,93 euros.
D’altra banda, del salari fix 
més el variable, l’alcalde va 
exposar que les seves retribu-
cions han estat de 88.483,94 

euros, l’any 2010; 84.932,82 
euros, l’any 2011; 79.275,19 
euros, l’any 2012 (la xifra és 
inferior perquè no hi figura la 
paga extra que no van ingres-
sar), i 82.032,82 euros, l’any 
2013. Durant el 2014, Àngel 
Ros va percebre un total de 
74.342,82 euros. Aquesta xi-
fra és considerablement infe-
rior a la resta, ja que va entrar 
en vigor la llei del Govern es-
panyol en què es marca un to-
pall per als sous dels alcaldes 
i es limitava la retribució de 
l’alcaldia de Lleida a 75.000 
euros anuals. 

Expedient Larida
Anticorrupció també va de-
manar l’expedient relatiu a 
la concessió de la discoteca 
Larida per un presumpte trac-
te de favor de la Paeria cap a 
l’empresa Adaix de negocios 
S.L, responsable de l’explota-
ció pública del complex fins a 
l’octubre de 2014, que hauria 
obert les instal·lacions sense 
liquidar el deute que tenia 
pendent amb l’Ajuntament. 
Segons Ros, aquest és l’ex-
pedient de la ciutat més co-
negut i se’l sap “de memòria” 
per temes de seguretat. En 
les seves explicacions, el paer 
en cap va escudar-se en la im-
portància de la seguretat de 
7.000 joves lleidatans i va re-
marcar que el complex resolia 
una necessitat social de la ciu-

tat, perquè aquests “pogues-
sin anar d’esbarjo sense haver 
de circular per les carreteres”.
D’altra banda, Ros també va 
detallar la documentació en 
poder de l’Oficina Antifrau. 
Entre els expedients, hi hau-
ria la contractació de la peri-
odista del PSC, Consol Caro; 
la relació de pagaments de 
la comissionada de l’alcalde 
per la Responsabilitat Soci-
al Corporativa, Rosa Palau; 
cinc empreses proveïdores 
de l’Ajuntament que es con-
sidera que han treballat molt 
sovint amb l’administració, 
viatges i dietes a Hannover 
i Madrid, i totes les operaci-
ons amb la Caixa des de l’any 
2000. En defensa, el paer en 
cap va preguntar-se retòrica-
ment què hauria passat si no 
hagués format part de la Co-
missió de l’entitat, ja que du-
rant aquell període les opera-
cions van aportar 7 milions a 
la ciutat. 

L’oposició reclama més
transparència
El regidor no adscrit, Xema 
Solé, va lamentar el “ridícul 
espantós” que s’està fent i 
ha remarcat que les investi-
gacions no avançaran més 
ràpid per molt que se celebri 
un Ple extraordinari, ja que 
saber les xifres no aporta res 
de nou: “Deixem que aportin 
ells les conclusions. Si és que 

http://www.7accents.cat
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sí, s’hauran de demanar res-
ponsabilitats polítiques, però 
sí no és així, s’haurà embru-
tat el nom de Lleida”. Solé va 
instar l’alcalde a acabar el Ple 
i va criticar l’actitud dels par-
tits de l’oposició, que “només 
busquen rendibilitat política”.  
El portaveu popular, Joan 
Vilella, va lamentar profun-
dament la situació, ja que la 
“rebel·lió entre Ros i Camps 
va més enllà i està provocant 
un descrèdit i un desprestigi 
a la Paeria i a la ciutat de Llei-
da” i va apuntar que l’oposi-
ció sempre ha tingut impe-
diments per desenvolupar la 
seva tasca, “símptomes d’una 

política de govern amb 34 
anys al capdavant”. El popu-
lar va fer broma apuntant que 
és curiós que “hagi hagut de 
ser una troiana la que encen-
gués la metxa”. Així mateix, 
va demanar que es rendeixi 
compte per escrit i detallada-
ment de totes les dietes i les 
despeses de manutenció que 
s’han cobrat des de 2009 i 
quant ha costat als lleidatans 
el pas de Ros al capdavant del 
Parlament.  En aquest sentit, 
va dir: “El premi a la transpa-
rència de la Paeria, se l’han 
guanyat o l’han comprat?”.
Per la seva banda, l’alcalda-
ble per CiU, Toni Postius, va 

demanar disculpes pel “pa-
perot” que està fent el go-
vern socialista. Postius va 
exigir que es publiqui tota la 
informació reclamada, ja que 
“massa sovint s’ha utilitzat la 
Llei orgànica de protecció de 
dades com a excusa per no 
donar informació” i va recor-
dar que es va haver de forçar 
el Ple perquè no van ser ate-
ses les peticions de l’oposició 
de celebrar una comissió ex-
traordinària. A més, Postius 
va instar Marta Camps, que 
no va intervenir en el Ple, a 
parlar en una “oportunitat 
d’or” per exposar tot el con-
junt d’acusacions. El moment 

anecdòtic del Ple va arribar 
quan Postius va reclamar que 
el paer en cap rendís comptes 
sobre les dietes, que suposa-
ven una mitjana de 500 euros 
per tiquet, i va preguntar re-
tòricament si l’alcalde s’havia 
“menjat”  444.000 euros, ja 
que “últimament l’he vist més 
llustrós”. Davant de les acusa-
cions, el paer en cap va sortir 
al pas tot defensant que des 
de Nadal s’ha aprimat 5 kg. 

“No hi ha hagut cap tipus 
d’espionatge”
La bateria de preguntes plan-
tejades per CiU va ser con-
testada per la primera tinent 

d’alcalde i portaveu, Montse 
Mínguez, de manera acce-
lerada i sense concreció en 
molts dels punts. Això sí, Mín-
guez va reafirmar que no hi ha 
hagut cap tipus d’espionatge 
dins de la Paeria. La portaveu 
socialista va remarcar que 
“això no és cap circ” i que “el 
grup socialista estem tocats”. 
A més, va dir que darrere de 
tot “hi ha l’honorabilitat dels 
funcionaris i dels càrrecs pú-
blics, i fa mal”. Mínguez va 
criticar l’actitud de l’oposició: 
“Senyor Postius, sembla que 
després de quatre anys, la 
seva tasca fiscalitzadora hagi 
despertat ara”. Mínguez va 
insistir, al costat de Ros, de 
la legalitat de tots els punts 
i va rebutjar esmentar qües-
tions morals: “Podem parlar 
que hi hagi coses qüestiona-
bles, però haurem d’esperar 
que siguin veritablement con-
demnables”. En un moment 
d’inspiració, va soltar: “Les 
ombres deixem-les per al se-
nyor Grey”, tot referint-se a la 
popular obra nordamericana.  
En aquest sentit, l’ara prime-
ra tinent d’alcalde va parlar 
de les despeses de protocol 
i va apuntar, tot dirigint-se a 
Postius: “La Joana Ortega, 
durant el pregó de Nadal, 
també va rebre un fulard”. En 
finalitzar el Ple, Marta Camps 
va celebrar, “encara que sigui 
a contracor”, que s’estigui co-
mençant a exposar la veritat, 
“ni que sigui a comptagotes”. 
D’altra banda, però, l’extinent 
d’alcalde va lamentar la frivo-
litat amb què s’han tractat al-
guns dels temes, però ha ex-
posat que a ella ningú no li ha 
rebatut cap dels documents 
filtrats que exposen presump-
tes pràctiques irregulars i que 
investiga Fiscalia Anticorrup-
ció i l’Oficina Antifrau.

Anticorrupció arxiva les in-
vestigacions contra Ros
El fiscal Fernando Maldonado 
va comunicar mesos després  
la decisió d’arxivar les inves-
tigacions obertes contra l’al-
calde de Lleida, Àngel Ros, 
per presumptes infraccions 
penals en entendre que no 
s’ha pogut demostrar cap fet 
delictiu.

Àngel Ros ha 
estat l’encarregat 
de donar el tret 
de sortida al Ple.
Foto: Dani
Martínez
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GERARD MARTÍNEZ
Vas aprovar dos plans generals 
de Lleida com a alcalde, el pri-
mer, el de 1979-1995. Imagino 
que té molt a veure amb la ciu-
tat que et vas trobar...
ANTONI SIURANA

El primer pla es va aprovar en 
l’últim Ple del consistori prede-
mocràtic, encara que asseguts al 
primer banc estàvem els repre-
sentants dels partits polítics de 
la ciutat, que havíem negociat 

el pla general des del carrer. 
Lleida era una ciutat desagre-

gada, partida pel riu, i els 
barris perifèrics estaven 

totalment desconnec-
tats de la ciutat. Tot 

això va provocar 
una sèrie de 
diferències 
socials, tant 
a nivell 
d ’ e q u i -
paments 
com   d’i-
dentitat,

http://www.7accents.cat
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conseqüència d’haver explotat 
els recursos de la ciutat sense 
que l’Ajuntament hi intervingués. 
El gran combat era saltar el riu, 
unificar infraestructures per per-
metre les comunicacions entre 
barris i dotar-los d’equipaments 
similars. I el pla va funcionar, n’es-
tic molt orgullós. Ara el problema 
el tenim més al centre que als 
barris.

G. M.
Vas deixar de ser paer en cap 
a finals de 2003. El pla general 
de 1995-2015, que acaba en-
guany, s’ha desenvolupat com 
volies?
A. S.

Sí i no. Pensa que el pressupost 
del 1979 era de 750 milions de 
pessetes. Vam tardar tres o qua-
tre anys a fer obra pública visible. 
El clavegueram de Cappont no 
existia, el del Canyeret s’havia 
trencat, no hi havia llum en zo-
nes senceres de Magraners... 
Totes aquestes infraestructures 
van requerir molt esforç, per això 
les obres més vistoses van estar 
temps a produir-se. Ara hem 
aconseguit el creixement urbà 
necessari per tal d’acabar d’om-
plir Cappont i connectar Balàfia i 
Pardinyes amb la zona del Secà 
i l’àrea residencial de la carretera 
d’Osca amb la ciutat. Però hem 
descuidat el parc urbà del cen-
tre de la ciutat. De fet, quan ets 
alcalde, has de tenir en compte 
el que no funciona però també el 
que funciona. El nou pla s’haurà 
de fixar en el centre de la ciutat i 
en connectar un costat i l’altre de 
l’estació.

G. M.
En el pla general que s’acaba 
enguany es preveien 144.000 
habitants per a Lleida el 2015, 
però en tenim 125.000. Per 
què aquest desfasament de-
mogràfic?
A. S.

Es tracta d’una desfasament glo-
bal causat per la crisi. Quan vam 
fer el segon pla, les immigracions 
eren importants, però la piràmi-
de de població prevista i l’influx 
de nous habitants no existeixen. 
Ara es produeix l’efecte contrari, 
la sortida de gent de Lleida cap a 
fora. Esperem que sigui tempo-
ral...

G. M.
S’han complert les expectati-
ves que hi havia amb el pas del 
TGV per Lleida?
A. S.

Crec que sí. Lleida havia d’estar 
connectada amb infraestructu-
res a grans espais de consum, si 
no, hauria quedat en una posició 

totalment marginal. De fet, la 
mobilitat de la ciutadania s’ac-
centua cada dia, de la mateixa 
manera que l’àmbit de despla-
çament. Totes les infraestructures 
de mobilitat humana esdevenen 
cabdals per al de-senvolupament 
d’un territori.

G. M.
I què me’n diu de l’aeroport? 
No hi ha manera que s’enlairi... 
ni que s’hi enlairi ningú!
A. S.

Que consti que l’aeroport no 
estava previst en cap pla... Per 
començar, caldria tenir decisió 
sobre aquesta infraestructura des 
d’aquí. Si no es fa des de Lleida 
un pla estratègic de l’aeroport, 
no ens en sortirem, és impossi-
ble. L’aeroport no serà nostre fins 
que no ens el fem nostre.

G. M.
Haguessis construït obres de 
l’envergadura de la Llotja o el 
pont del Príncep de Viana?
A. S.

L’Àngel (Ros) ha fet una gran 
obra d’Ajuntament i estic molt 
orgullós que hagi continuat la 
meva feina, tan positiva per a la 
ciutat. Per tant, no em pronuncia-
ré sobre aquest tema, però sí que 
és cert que el Palau de Congres-
sos és fruit de la venda d’accions 
d’Indulleida que tenia Mercollei-
da. Ja hi havia la idea d’ubicar al 
voltant de Mercolleida una mena 
de sala de congressos per do-
nar la capitalitat que es mereix a 
l’agricultura lleidatana. Hi havia la 
iniciativa de fer-ho, però no em 
tocar dir ara si ho hauria fet igual.

G. M.
Després d’anys d’enfronta-
ments amb qui va ser regidor 
d’ERC, Xavier Sàez, al final vas 
acabar formant govern de co-
alició amb ell, juntament amb 
ICV, el setembre de 2003. Poc 
temps vau estar junts, perquè 
tres mesos més tard vas deixar 
de ser alcalde per ocupar el càr-
rec de conseller d’Agricultura. 
Marxar va ser un alleujament o 
t’hagués agradat seguir al cap-
davant d’aquell tripartit?
A. S.

Manar amb ERC sempre és 
complicat. Recorda que ERC 
va pactar amb UCD i Pujol en 
el primer Govern català, que és 
justament el que ha marcat tot 
els problemes que té ara Catalu-
nya. El cafè per a tots neix d’un 
acord entre Suárez i Pujol que 
ERC consent. No sé quin pacte 
hi va haver entre ambdós, però 
no hi ha retorn. Què és el que va 
donar Convergència a UCD que 
atorgués la presidència del Parla-

ment a ERC? Cap conseller, cap 
atribució a UCD dins del territo-
ri català... Sempre m’ha quedat 
aquest dubte, un dubte que es 
repeteix en el cas d’ERC amb el 
seu comportament erràtic a l’ho-
ra de pactar, com ja va demostrar 
en aquest primer tripartit de la 
història. No hi ha una coherència 
ideològica, tenen una ideologia 
completament elàstica. De totes 
maneres, encara que governar 
amb ERC sigui difícil, penso que 
ho hauria pogut fer perfecta-
ment. 

G. M.
Després de les eleccions de 
2003, preferies pactar amb 
el PP de Pilar Arnalot en lloc 
d’editar un tripartit amb Sàez? 
A. S.

A part de les controvèrsies mu-
nicipals, sempre he tingut una 
bona relació amb Arnalot. De fet, 
un dels meus objectius era que 
després de ser alcalde la gent em 
seguís tenint estima. A més, em 
sento gratificat que hi hagi molt 
bona relació amb gairebé tots 
els polítics que m’han envoltat, 
des d’Unió fins als comunistes. La 
Pilar Arnalot, que ara ens fa patir 
amb els seus problemes de salut, 
me l’estimo molt, però al PP no 
tant, així que no, no hauria prefe-
rit pactar amb ella.

G. M.
Vas destacar per ser l’alcalde 
del consens, però l’actual equip 
de govern va preferir trencar 
molt ràpid amb la línia que ha-
via marcat el “siuranisme”. Què 
n’opines? 
A. S.

Els meus col·laboradors s’havien 
fet grans i es va produir una reno-
vació, que era normal, per tant, 
no crec que hi hagués cap ma-
lícia. Crec que l’Àngel ha seguit 
una línia similar a la meva, però 
el problema és que la política en 
global s’ha tensat més en els dar-
rers anys. De totes maneres, l’Àn-
gel també és un alcalde apreciat 
per tothom.

G. M.
Tan apreciat com tu?
A. S.

Tu t’has estimat totes les teves 
parelles de la mateixa manera? 

G. M.
Valora’l com a alcalde.
A. S.

Ser ex de qualsevol cosa, en 
general, es porta molt mala-
ment. Per tant, com a exalcal-
de, em costa valorar l’alcalde 
actual, però li poso bona nota. 
Els ajuntaments d’ara ho tenen 
molt difícil, nosaltres gaudíem de 

més autonomia. D’una banda, 
la Generalitat mai no ha cregut 
en els ajuntaments, per això van 
començar a venir consellers pel 
territori, amb l’objectiu de fer ac-
ció electoral discrepant de l’Ajun-
tament. De l’altra, ara s’hi uneix 
un Estat que tampoc no creu en 
els ajuntaments, retallant a tort i 
a dret. Mentre nosaltres podíem 
fer pressupostos creixents, a ells 
els toca fer esforços de captació 
més important. Aquest fet deixa 
l’acció de govern actual en una 
situació de dificultat màxima.

G. M.
Àngel Ros, però, va dir que no 
es tornaria a presentar. Potser 
et vol superar en longevitat...
A. S.

França és un dels models de-
mocràtics que millor funciona 
perquè els alcaldes governen 
durant molts anys. La moderació 
que produeix l’edat és bàsica, i 
el país, en canvi, sembla que ens 
vulgui segregar. Fixa’t en la con-
vocatòria d’eleccions per part de 
Mas, flanquejat per dues perso-
nes que, diuen, són de la socie-
tat civil. En quin nom parlen de 
la societat civil? O és que jo no 
ho sóc ja? Això es anòmal. Vila 
d’Abadal, que discrepa d’Unió 
Democràtica i ataca Duran i Llei-
da, que forma part del Govern. 
O Muriel Casals, d’Òmnium Cul-
tural, una entitat cultural, no polí-
tica, de la qual, dissortadament, 
ens n’hem de donar de baixa, ja 
no pel que defensa, sinó per com 
ho defensa. La democràcia ha de 
ser consultar a tots, amb respec-
te pels que no opinin igual, i això 
en aquest país fluixeja.

G. M.
D’acord, però no m’has contes-
tat. Trobes correcte que Ros es 
torni a presentar tot i haver dit 
que no ho faria?
A. S.

Per què no demanem regenera-
ció a les empreses privades amb 
tanta insistència?

G. M.
Les empreses privades no són 
de la nostra incumbència. Els 
afers públics, sí.
A. S.

Sí, i és per això que el canvi gene-
racional està bé, quant a concep-
te de relleu, per tal que el polític 
no s’anquilosi al poder i se’n faci 
abusador. Però els joves no han 
de perquè ser més bons que els 
grans. Hi ha persones completa-
ment vàlides al Congrés i al Par-
lament que podrien continuar 
perfectament, no té sentit el seu 
relleu. També és el cas de l’Àngel 
a la Paeria.

G. M.
Com és possible que hagin sor-
git tants casos de corrupció en 
els partits i en les institucions?
A. S.

Molts són universitaris. De carre-
res que no tenen sortida a la vida 
econòmica real. Perquè ningú no 
contracta assalariats que siguin lli-
cenciats en segons què. És difícil 
del no èxit arribar a l’èxit, no? No 
ens hauria de poder administrar 
qui no ha pogut tirar endavant 
les seves activitats econòmiques. 
Tinc dubtes sobre tot plegat... En 
una universitat hi ha els brillants 
i els que s’hi refugien, perquè 
la universitat és endogàmica. I 
aquests últims són els perillosos.

G. M.
T’has plantejat escriure les te-
ves memòries?
A. S.

Estic treballant-hi, però no se-
ran unes memòries pròpiament 
dites, com fan alguns dels meus 
companys, plenes de cofoismes 
personals. Simplement explica-
ran la meva visió de les coses.

G. M.
Podrem llegir en aquestes me-
mòries el nom del quinzè regi-
dor que et va donar el vot en la 
moció de censura contra Manel 
Oronich de fa 25 anys?

A. S.
No. El vot és personal. Això no té 
cap interès per als ciutadans, és 
pura xafarderia.

G. M.
Tampoc no té cap mena d’inte-
rès per a la ciutadania conèixer 
què va passar en el famós so-
par a casa teva setmanes abans 
del 23-F amb el general Arma-
da i altres destacats dirigents 
polítics?
A. S.

Va ser un dinar. Érem l’Enrique 
Múgica, d’UGT, el Joan Raven-
tós, el general, la meva dona i jo. 
Raventós em va trucar per dir-me 
que l’Armada volia citar-se amb 
mi discretament. El vaig convidar 
a casa. Vam parlar de política, 
de Lleida... No hi va haver cap 
conspiració si és això el que estàs 
insinuant. Si haguéssim conspi-
rat, amb tot el que han arribat a 
buscar sobre mi, hauria sortit a la 
llum, no en tinguis cap dubte. 

G. M.
Què fa actualment l’alcalde Siu-
rana?
A. S.

Sóc president de la Fundació 
Shalom. I llegeixo i escric.
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GERARD MARTÍNEZ
Què n’opines de l’entrevista 
a Siurana que vam publicar en 
aquest diari ara fa uns núme-
ros?
MANEL ORONICH

L’entrevista em recorda el baix 
nivell intel·lectual d’aquells anys, i 
ara no tinc ganes de baixar tant el 
nivell. Lleida era una ciutat anes-
tesiada, no sé si ara ho és tant.

G. M.
Diuen que la campanya electo-
ral per prendre-li l’alcaldia va 
ser molt dura, molt agressiva 
per l’època...
M. O.

És l’única manera. Si algú es pen-
sa que guanyar unes eleccions 
als socialistes a Lleida és anar de 
bon rotllo, s’equivoca, perquè 
ells no hi van de bon rotllo, o no 
hi anaven. L’Antonio no hi ana-
va. Però n’hi va sortir un que el 
responia quan ningú no ho feia. 
Aleshores es va començar a po-
sar molt nerviós.

G. M.
Vau quedar per parlar en algu-
na ocasió?
M. O.

Quan era delegat del Govern, 
vam anar un dia a dinar després 
d’insistir-l’hi en diverses ocasions. 
El tarannà era molt diferent, fins 
i tot en els detalls, en les coses 
més prosaiques. Quin conyac fas 
després, quin puro fumes... Un 
tarannà totalment diferent. Jo no 
bevia Martell ni Napoleon i quan 
ho feia m’ho pagava jo.

G. M.
Els socialistes afirmen amb cer-
ta ironia que l’única obra que 
va fer el teu govern van ser les 
fonts de la Banqueta, que van 
costar 16 milions de pessetes 
de l’època i que l’alcalde Àngel 
Ros va ordenar fer desaparèi-
xer l’any passat.
M. O.

Com acostuma a passar en el cas 
dels polítics espanyols, el seu re-
lat simple s’escuda en les mitges 
veritats, en la mentida i en la ne-
gació dels fets passats, presents 
i actuals. Ja fa més de 300 anys 
que tenen aquest costum arrelat 
en els seus gens. De totes mane-
res, sobre el que em preguntes, 
cal dir que venia d’un projecte 
anterior diferent, ja que el que 
volien fer era el típic desert de 
Sauló, i nosaltres només hi vam 

afegir uns brolladors que durant 
aquests anys no han mantingut 
fins que el seu deteriorament els 
ha servit per justificar-ne la seva 
desaparició.

G. M.
El PSC de Lleida se’n recorda 
de tu quan busca arguments 
per desprestigiar l’alcaldable 
de CiU de torn. El 2007 els 
socialistes, en concret Marta 
Camps, va acusar Isidre Gavín 
de recuperar projectes “invia-
bles” proposats per vosaltres, 
com el soterrament del trànsit 
a la Zona Alta o la creació d’un 
llac artificial al costat del riu.
M. O.

No eren inviables ni utòpics. Tu 
hauries passat per sota de la 
plaça Ricard Vinyes, això hauria 
oxigenat el trànsit i seria fabulós, 
no el bodrio de plaça que han fet 
ara. Què vol dir que hagin tret 
l’estàtua de Ricard Vinyes? Cul-
turalment, què vol dir? Tot plegat 
és molt significatiu... El projecte 
de fer un parc temàtic a les Bas-
ses també era meu, no sobre els 
Barrufets, és clar, però el vaig ide-
ar jo. Ara no el deuen veure tan 
inviable!

G. M.
Els regidors que van presentar 
la moció de censura l’any 1989 
van al·legar “la no voluntat po-
lítica per part del seu Govern 
d’afrontar els temes urgents de 
la ciutat”. Quins eren aquests 
temes urgents?
M. O.

Això mateix, quins eren els temes 
urgents? Voleu dir que ells, fora 
dels seus interessos personals, 
en coneixien algun més de tema 
urgent? Potser la creació d’una 
comissió de compres presidida 
pels trànsfugues -que després es 
va fer- n’era un? O potser l’afer 
del carbó de la Mitjana -que volia 
apropiar-se’l un altre dels trànsfu-
gues- n’era una altre? O potser 
era l’exigència de la presidència 
-també per a un dels trànsfugues- 
de la companyia d’autobusos?

G. M.
També es queixaven de “la pro-
liferació d’organismes, com pa-
tronats i comissions especials, 
sense cap control municipal i 
de representació del poble de 
Lleida”...
M. O.

Quins organismes, quins patro-
nats i quines comissions vam 
crear noves? Potser parlen del 
fet que vam dotar cada grup 
polític de la Paeria d’una oficina 
i de serveis per tal que poguessin 
exercir democràticament molt 

millor la seva feina, inexistent fins 
aleshores i després de tants anys 
de democràcia. Potser això els va 
preocupar? A excepció d’aques-
ta, no em vam crear cap de nova. 
Després l’Antonio en va suprimir 
alguna o, en canvi, en va crear 
més? Doncs això, no en van su-
primir cap i déu n’hi do les que 
van crear ells de nou!

G. M.
És curiós, però, que la gota que 
fes vessar el got fos la supres-
sió de 160 metres de carril bus, 
a la qual s’hi oposaven els dos 
dissidents.
M. O.

Sí, molt curiós i força transcen-
dental, oi? Aquell carril bus deser-
titzava comercialment les voreres 
dels carrers per on passava i mai 
no els vaig sentir oposar-hi. En la 
invenció d’excuses de mal paga-
dor sí que n’eren d’artistes. Calia, 
i pel que veig encara cal, justifi-
car la malifeta. Sembla obsessió 
o mala consciencia duradora. Hi 
ha carril bus ara a la Rambla? Oi 
que no l’han recuperat? Mira, 
això són excuses de mal paga-
dor. Quan fas alguna malifeta, 
busques excuses per justificar-te. 
Han passat trenta anys i encara 
continuen igual.

G. M.
Siurana també t’acusava de fal-
ta de diàleg.
M. O.

Encara és hora que acceptés o 
que em demanés per parlar, i ja 
no solament durant la meva èpo-
ca de paer en cap, sinó també 
durant els vuit anys de delegat 
del Govern de la Generalitat, en 
els quals mai no va voler parlar si 
no era atacant i menystenint-me 
a través dels mitjans de comu-
nicació, malgrat les nombroses 
vegades que el vaig visitar i que 
vam coincidir en diversos actes. 
En certa ocasió vaig llegir que 

em tractava d’“estúpid”... Quina 
manera de  dialogar, oi? I segura-
ment té raó, ja que hi ha perso-
nes que pensen que si estàs en 
un càrrec públic i no et “forres” 
és que ets estúpid. Des d’aquest 
punt de vista he de donar-li la 
raó.

G. M.
Vas notar que l’enfrontament 
Oronich–Siurana es traduïa al 
carrer en crispació entre els ciu-
tadans de Lleida?
M. O.

No, en tot cas el grau de partici-
pació ciutadana va augmentar a 
tots els nivells, els Plens munici-
pals sempre eren plens de gent 
interessada, els mitjans de comu-
nicació circulaven lliurement per 
tot arreu de la Paeria, etc. D’això 
jo en dic llibertat, altres en diuen 
d’una altra manera, sobretot si 
els molesta. Lleida té dues lloses 
que no la deixen volar: el marc 
legal de l’Estat espanyol, retrò-
grad i obstructiu per a la creati-
vitat empresarial pròpia, així com 
el Govern municipal socialista, 
enrocat en mantenir l’statu quo, 
consumit aquells dies per un deu-
te estratosfèric. Em vaig esforçar 
al màxim, però massa vegades 
vaig topar amb la mentalitat de 
la subsistència, el “qué hay de lo 
mío”... Els meus adversaris polí-
tics ho van saber aprofitar més bé 
i ho continuen practicant per tal 
de mantenir els lleidatans ador-
mits, forçant a marxar els talents 
“discutidors” i la gent preparada 
i emprenedora de debò.
  
G. M.

No em pots fer cap autocrítica? 
Ja sé que no sou massa d’auto-
crítiques, però vaja...
M. O.

Primer error, pensar que s’hi po-
dia anar de bona fe, d’honest, 
a l’Ajuntament. I segon, gua-
nyar-los a tot arreu, guanyar-los 

totes les eleccions. Segurament, 
els hauria d’haver deixat alguna 
parcel·la de poder, perquè en 
mentalitats tancades, poc demo-
cràtiques i, fins i tot, dictatorials, 
això no es perdona.

G. M.
Tinc entès que vas tenir algun 
enfrontament amb directius 
de mitjans de comunicació 
de l’època. Consideres que la 
premsa va prendre partit en fa-
vor d’un bàndol?
M. O.

Aquest directiu del que parles 
tenia una certa tendència i el 
seu mitjà de comunicació, tam-
bé. I ara ho dominen tot, com 
els dos diaris de la província. Jo 
crec que cal tenir clar si un diari 
és independent o no, perquè 
normalment els mitjans de comu-
nicació en països més avançats 
democràticament diuen quina 
tendència tenen, això és el més 
lògic, però amagar-te del que 
realment ets, això només passa 
a Lleida. I tenia raó, actualment 
no hi ha alternativa. Qui domina 
Segre i qui domina La Mañana? 
L’ideal hauria estat que La Maña-
na se l’hagués quedat algú amb 
unes altres tendències.

G. M.
Però creus que la inestabilitat 
del teu govern la va provocar 
Siurana o bé aquesta inestabi-
litat va començar dins del teu 
equip?
M. O.

L’Antonio es va fer una targe-
ta que hi posava “Paer Cap de 
l’Oposició” perquè s’assemblés 
al màxim a “Paer en Cap”. Les 
intencions de l’Antonio eren cla-
res...  Mira, al despatx de l’alcalde 
hi havia micròfons, una gravadora 
al calaix... Qui va provocar aques-
ta inestabilitat? Ell o jo? Potser el 
meu gran error va ser no posar 
micròfons també...

http://www.7accents.cat
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Nascut l’11 d’agost de 1947, 
Jaume Manel Oronich i 

Miravet, militant de CDC 
des de 1978, va ser paer en 
cap de Lleida entre 1987 i 

1989. El 28 d’abril d’aquell 
any Antoni Siurana 

recuperava l’alcaldia gràcies 
a una de les primeres 

mocions de censura a tot
Espanya en la qual dos

trànsfugues van tenir la clau
G. M.

Tens constància que s’oferissin 
molts diners als regidors tràns-
fugues? Es parla de 25 milions 
de pessetes per a cadascun...
M. O.

Això ho he llegit a diversos mit-
jans de comunicació de Lleida i 
no he vist ningú que ho desmen-
tís. Per alguna cosa serà... Però, 
a més, hi havia el tema del carbó 
de la Mitjana, que es va fer o no 
es va fer? La comissió de com-
pres de l’Ajuntament presidida 
pels dos trànsfugues, es va fer 
o no es va fer? La presidència o 
direcció de la companyia d’auto-
busos, es va fer o no es va fer?

G. M.
I saps qui va ser el misteriós 
quinzè regidor que va donar 
suport a Siurana en la moció de 
censura? 
M. O.

Jo ja he canviat de registre, no 
m’interessen aquelles misèries 
humanes. Penso que bon profit 
els faci. Mira, totes les persones 
passem al llarg de la vida per mo-
ments complicats, si algú va viu-
re un moment difícil i va buscar 
camins per solucionar-lo, doncs 
bon profit li hagi fet.

G. M.
Aquest cas de transfuguisme 
va marcar un abans i un des-
prés en la política espanyola.
M. O.

Lleida és el primer lloc amb casos 

de trànsfugues a l’Estat espanyol 
per interessos personals. Pensa 
que el desprestigi actual dels al-
caldes i de la política municipal va 
començar a Lleida.

G. M.
Aquesta sortida com a alcalde 
de Lleida és una espina que 
tens clavada i que no hi ha ma-
nera que et puguis treure?
M. O.

No. Jo no volia aguantar l’alcaldia 
a qualsevol preu. Pagant, no! Jo 
no em deixo arrossegar a la des-
honestedat. La política en si no 
és l’únic que pots fer en aquesta 
vida. Pots fer de periodista, engi-
nyer... Jo he surat sense l’ajuda 
de ningú, sense subvencions. 
Sempre he sabut guanyar-me la 
vida com a empresari. L’Antonio 
ho ha fet així també o no? Aques-
ta és la pregunta. Jo no depenia 
de la política, depenia de la meva 
capacitat tècnica per exercir la 
meva professió, punt.

G. M.
Siurana sempre ha dit que no 
entenia quines eren aquestes 
famílies i quins eren aquests 
poders fàctics de què parles...
M. O.

Clar, perquè ell n’és un! (riu) Mira, 
Lleida, històricament, va sofrir 
diversos setges. Quan la ciutat 
estava assetjada, hi havia la mei-
tat de les famílies poderoses que 
pactaven amb els invasors, que 
entraven i “pelaven” l’altra mei-

tat. Això va passar durant tres o 
quatres setges. I al final van que-
dar els poderosos més tontos. Tu 
coneixes una associació que es 
diu Caliu Ilerdenc? Aquests po-
saven a dit tots els alcaldes fran-
quistes. I encara existeix!

G. M.
La transformació que ha patit 
Lleida en els darrers anys és la 
que somiaves o no? Què ha-
guessis fet tu que no s’ha fet?
M. O.

Tu mateix ho has dit, que ha “pa-
tit”.  Per exemple, hi ha un grup 
que en lloc de Llotja en diu Lletja, 
oi? Mira, jo hauria fet un parc tec-

nològic agroalimentari amb ser-
vei de mercat de subhasta, com 
eren a tot Europa. A mi també 
se’m va acudir fer un pont penjat 
molt bonic i de molt lluïment per-
sonal, però els que vaig decidir 
fer eren molt més eficients, adi-
ents,  barats i útils. El nostre pro-
jecte de Centre Històric era molt 
diferent, el que s’ha fet és evi-
dent que és un fracàs. Jo hauria 
tirat totes les cases a terra, per-
què històricament no tenen cap 
valor, i hauria fet una gran zona 
verda.  Ah, i l’aeroport també era 
idea meva, però ha acabat sent 
més gran i menys adient que el 
projectat per nosaltres.

G. M.
Què faries en el cas de l’aero-
port, per exemple?
M. O.

L’únic que es pot fer: muntar-hi 
una granja de cabres que surtin a 
pasturar i a tallar les herbes de la 
pista amb les dents.

G. M.
Has pensat tornar a la política?
M. O.

Mai se sap! La veritat és que ho 
vaig intentar, però hi ha mol-
ta gent que pensa que a Lleida 
mana l’Opus i ja els està bé.
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INFORME    2 Els “ex” de Lleida

Joan
PirisDesprés de la seva 

renúncia, el bisbe 
de Lleida analitza 

el panorama 
actual mesos 
abans que el

Vaticà nomenés
el seu successor

 LAIA DOLCET
 LLEIDA
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Joan Piris és bisbe de Lleida 
des de 2008. El passat mes de 
setembre, en complir 75 anys, 
va presentar la seva renúncia 
d’acord amb els preceptes del 
Dret Canònic, a l’espera de ser 
substituït. Al llarg d’aquests 
darrers mesos, tot i que ja han 
sonat alguns noms per relle-
var-lo com el del menorquí 
Sebastià Taltavull, actual bisbe 
auxiliar de Barcelona, el cert 
és que Piris continua al cap-
davant de la diòcesi lleidatana 
fins que arribi l’anunci del Vati-
cà amb el nom del successor. 
Sense centrar-nos en un dels 
temes que ha capitalitzat més 
titulars de premsa (el conflicte 
de l’art sacre), ens disposem 
a traslladar en les properes 
pàgines una conversa de més 
d’una hora. Un petita revisió 
de l’actualitat tot abordant en 
profunditat la visió eclesiàstica 
de temes tan diversos com la 
fe, els canvis de paradigma 
amb l’entrada del Papa Fran-
cesc, la unió entre persones 
del mateix sexe i l’ús de mèto-
des anticonceptius. 
Una entrevista profunda i com-
plexa que no ha resultat fàcil 
per diversos motius: el rebuig 
implícit de les generalitzaci-
ons i l’exigència d’una  contí-
nua rista de matisos dins d’un 
panorama eclesiàstic també 
complex i en constant evolu-
ció. 
 
LAIA DOLCET

Recentment heu inaugurat 
els pisos del Seminari. Com 
valoreu la consecució del 
projecte?
JOAN PIRIS

Celebrem que haguem acabat 
l’obra i que ja puguin instal-
lar-s’hi les sis primeres famílies. 
Ara estem en procés de selec-
ció de les persones adequades 
per ocupar l’immoble ja que 
cal que aprenguin a conviure 
d’aquesta manera innovadora; 
gaudint d’una certa indepen-
dència però compartint alguns 
espais comunitaris. Des d’un 
inici, nosaltres volíem ajudar 
a reconstruir unes persones i 
unes famílies que han quedat 
“tocades” per una dura expe-
riència vital. Sempre hem man-
tingut que no volíem fer pisos, 
a Lleida ja n’hi ha de sobres 
de pisos, sinó que volíem ofe-
rir-los llars en un àmbit càlid de 

convivència, acom-panyament 
i suport. 

L. D.
Ha estat un procés llarg...
J. P.

Ha estat llarg perquè no podia 
ser curt. L’edifici és vell i primer 
vam haver d’estudiar possibili-
tats. A més, cal tenir en comp-
te que no hem demanat cap 
crèdit, tot ha estat en base a 
les aportacions de diners i de 
material de gent altruista. Re-
construir això ha costat molt 
temps perquè vam haver d’en-
derrocar tot l’interior i refer-lo 
de nou. Però ha estat possible 
gràcies a les col·laboracions i la 
multitud de voluntaris. Són in-
comptables les hores que s’hi 
han dedicat. Això sí, encara 
que haguéssim tingut els di-
ners, la filosofia era fer-ho en-
tre tots, i això no és una simple 
frase sinó una manera d’enten-
dre la vida.

L. D.
Estàs content amb la respos-
ta social?
J. P.

Moltíssim, no ho agrairé mai 
prou. El que importa no és què 
s’ha fet si no la filosofia i el ni-
vell d’implicació amb què s’ha 
treballat. Això no és almoina, 
aquestes persones tenen una 
dignitat, l’hem de reconèixer 
i els hem d’ajudar a recupe-
rar-la. De fet, per això s’ha es-
tablert que l’admissió de les 
persones sigui temporal. 
L. D.

Calia establir algun límit... 
J. P.

Sí, hi poden romandre d’un a 
tres anys segons el criteri dels 
educadors. La finalitat és que 
això no sigui per sempre sinó 
que, poc a poc, es puguin re-
incorporar a la vida normalit-
zada. 

L. D.
És un dels projectes del qual 
et sents més orgullós? 
J. P.

Jo no estic orgullós de res. 
Això sí, és el projecte que més 
satisfaccions m’ha aportat. El 
projecte forma part del nostre 
servei ordinari de voler i inten-
tar fer el bé.  Per això ha estat 
un somni que sembla que s’ha 
realitzat.

L. D.
Quins altres projectes desta-
caries?
J. P.

En aquests set anys també 
m’ha donat molta satisfacció 

que el laïcat, el poble cristià 
del Bisbat, més enllà dels dub-
tes de canviar la manera de 
fer, crec que m’han donat una 
resposta i han treballat la xarxa 
d’acció caritativa. El laïcat cris-
tià d’aquest Bisbat ha entrat 
en un projecte pastoral, jo he 
presentat anualment unes pri-
oritats i he escrit quatre cartes 
pastorals i prioritats que hem 
donat a conèixer a l’Assemblea 
Diocesana anual, amb la pre-
sència d’unes 200 persones. 
Tenim una acció pública que és 
l’enviament a principi de curs, 
un missatge que havia d’entrar 
a poc a poc en la comunitat 
cristiana. No hem partit mai de 
zero. Som successors d’altres i 
és una cadena que porta més 
de vint segles funcionant i va 
donant passes. 

L. D.
Igualment, l’Església ha patit 
una evolució en aquests úl-
tims anys. 
J. P.

No ha patit, gràcies a Déu. Ha 
crescut. 

L. D.
És una expressió...
J. P.

Això no és un patiment, però 
la veritat és que hem evolucio-
nat moltíssim.

L. D.
Fa la sensació, amb l’entrada 
del Papa Francesc, que s’ha 
fet un gir cap a una Església 
més caritativa. És així?
J. P.

No. Això és la marca de la 
casa. L’acció caritativa forma 
part de la nostra identitat.  
Els hospitals els vam inventar 
nosaltres i això és caritat. No 
existien hospitals ni manicomis 
i els vam muntar la gent ecle-
siàstica. També les universitats 
i les biblioteques. Després ja 
ha agafat el rol la societat civil 
però tot això parteix de l’Es-
glésia i dels monestirs. Si no 
se n’ha parlat tant fins ara és 
perquè mai abans hem tingut 
tants mitjans de comunicació 
ni tanta multiplicació mediàti-
ca. El que sí que és cert és que 
la cara guapa ha estat l’acció 
caritativa. I desgraciadament 
algunes persones volen sepa-
rar-ho de l’Església, afirmant 
que aquesta és una cosa i Cà-
ritas és una altra. Però en rea-
litat Càritas és el braç llarg de 
l’Església, els que estan a peu 
d’obra. 

L. D.
El fet d’allunyar-se dels luxes 
eclesiàstics, la visió més fran-
ciscana s’està donant a conèi-
xer més ara si més no... J. P.

Això és una simplificació. El 
nou Papa ho dóna a conèixer 
a la seva manera però abans 
d’ell hi ha hagut altres papes 
igualment pobres. Tu entres 
en aquesta casa i pots dir “Os-
tres, quin tio, viu com un rei!”. 
Doncs mira, jo visc sol en un 
apartament, em faig l’esmor-
zar i el sopar. Què és pobresa i 
què és riquesa en aquest cas?  
La veritat és que aquest Papa 
ha agafat una línia, que a mi 
m’agrada molt, que incideix 
molt en què no solament hem 
de ser pobres sinó que ho hem 
de semblar i ell dóna molts 
signes visibles que això va de 
debò, però no ha inventat res. 

L. D.
Hi ha un sector que pugui 
veure les llars del Seminari 
com una pèrdua del patrimo-
ni de l’Església?
J. P.

Ningú m’ho ha dit mai perquè, 
entre d’altres coses, no hem 
perdut patrimoni. L’edifici con-
tinua sent nostre.

L. D.
Però l’edifici està cedit... 
J. P.

Està cedit a una funció social, 
no a unes persones. 

L. D.
I tothom ho aprova? 
J. P.

No ho sé ni m’interessa. Críti-
ques també n’hi ha hagut. Hi 
ha gent que deia que de pisos 
ja n’hi havia però nosaltres no 
hem fet pisos, sinó que hem 
ofert un servei a unes persones 
i suposa tenir un immoble en 
condicions. La crítica és bona, 
ens fa pensar i créixer. 
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Joan

L. D.
En aquest sentit, creus que 
l’Església ha perdut fidels? 
Cada cop hi ha menys gent 
jove...
J. P.

Sí, és cert que cada cop hi ha 
menys gent jove. Però sempre 
ho plantegeu d’aquesta ma-
nera i això està passant a Ca-
talunya, Espanya i a una part 
d’Europa però no és veritat a 
Amèrica Llatina, a Àfrica i a al-
tres llocs. Quan parlem de l’Es-
glésia no parlem només de la 
de Lleida sinó que ho hem de 
mirar en global. L’Anuari Pon-
tifici diu que ha augmentat el 
percentatge de catòlics. 

L. D.
Hi ha una crisi de fe?
J. P.

La fe és difícil de mesurar. Jo 
puc dir que al llarg de la meva 
vida he tingut dubtes de fe 
però mai crisis. Hi ha una crisi 
de pràctica religiosa, això sí, 
però no és el meu deure jutjar 
la fe. Jesús no va dir que l’Es-
glésia de Lleida duraria tota la 
vida, va dir que la meva Esglé-
sia durarà sempre i és un cos 
que s’escampa per tot el món.  
A Colòmbia, per exemple, les 
esglésies sempre estan ple-
níssimes i la mitjana d’edat és 
molt jove. 

L. D.
Durant el missatge de Nadal 
a la Cúria Vaticana, el Papa 
Francesc va parlar de quinze 

malalties. Què n’opines?
J. P.

El Papa va voler fer un examen 
de consciència posant sobre 
la taula deficiències que s’han 
de millorar, amb una clara vo-
luntat de canvi. Però el crit 
d’atenció no només era per a 
la Cúria sinó per a tota l’Esglé-
sia aprofitant que tenia davant 
una representació molt signifi-
cativa de la mateixa. 

L. D.
Era necessari?
J. P.

Quan ell ho ha fet és que era 
necessari. I les malalties de les 
quals parla es poden aplicar a 
qualsevol família. És necessari 
fer un repàs de la consciència. 
Una reflexió en profunditat del 
que hauria de ser l’Església de 
Jesús amb un llistat que podria 
inclús haver estat més llarg. 

L. D.
Parlem de la família. S’està 
perdent l’estructura clàssica 
del que es concep com a fa-
mília?
J. P. 

Et veig molt negativa... Aquí 
no hi perdem, estem evoluci-
onant com a espècie humana 
des del primer dia de la seva 
història. I l’evolució és la que 
és: per alguns una conquesta 
i, pel que veig, per a tu una 
pèrdua.

L. D.
Et plantejo la pregunta dife-

rent: està canviant la família?
J. P.

Sí. Però hi ha alguna cosa que 
no estigui canviant des que el 
món és món? Estaríem morts. 

L. D.
Què n’opines de la unió en-
tre les persones del mateix 
sexe?
J. P.

La meva opinió aquí no comp-
ta, amb el teu permís me la 
reservo. L’Església catòlica diu 
que un matrimoni és una unió 
entre home i dona. També diu 
que dues persones del mateix 
sexe si s’estimen, s’estimen. I 
estimar-se és una cosa bona. I 
la societat civil pot reconèixer 
que això té un valor i dotar-los 
d’un estatus, però nosaltres 
considerem que això no s’ha 
de dir matrimoni. 

L. D.
El Papa va fer unes declaraci-
ons afirmant que per ser un 
bon cristià no cal tenir fills 
com a conills. Quin posiciona-
ment preneu sobre l’ús dels 
mètodes anticonceptius? 
J. P. 

Els conills és un bon titular 
però el Papa deia més coses. 
Deia el que s’ha dit des del 
Concili Vaticà II, fa més de cin-
quanta anys: quan es parla de 
tenir fills, parlem de paternitat 
i maternitat responsable. No 
és més responsable qui més 
en té que aquell que no en té 
tants i ho fa a consciència. No 

crec que el Papa consideri que 
un fill sigui un conill. I no és 
cert que l’Església prohibeixi 
els anticonceptius. El que de-
mana és que no es banalitzi la 
sexualitat, que és més impor-
tant del que sembla. No s’ha 
de reduir la sexualitat a allò 
estrictament genital, perquè 
les persones som sexuades i 
reduir sempre és una pèrdua. 
Hi ha situacions que no podem 
jutjar però fem les coses amb 
responsabilitat. Hi ha mitjans 
per regular la natalitat, uns 
més i altres menys lícits. Hi ha 
d’haver més comprensió i més 
misericòrdia però l’Església ha 
de posar unes normes.

L. D.
Consideres que els mit-
jans de comunicació no han 
tractat bé la institució, cen-
trant-se en temes polèmics 
com la pederàstia i oblidant 
altres obres?
J. P.

Els mitjans de comunicació 
de Lleida han canviat molt en 
la manera de tractar l’Esglé-
sia i el Bisbat, perquè primer 
estaven molt polaritzats amb 
el problema sobre el litigi de 
les obres d’art i ara estan més 
oberts a altres temes. La pe-
deràstia ha sortit molt però no 
han tingut un acarnissament; 
la mateixa Església ha volgut 
afrontar el problema i desta-
par-ho per posar els mitjans 
per corregir un problema que 
existeix i no el podem negar. 
Ara bé, el mitjans parlen molt 
de la pederàstia protagonitza-
da per gent de l’Església i poc 
de l’altra i també n’hi ha, ja si-
gui en el món de l’esport, dels 
centres educatius i també de 
les mateixes famílies. També 
és veritat que les persones del 
món de l’Església tenim més 
obligació moral de no caminar 
per aquesta senda. Però som 
homes i dones de la mateixa 
espècie, amb les mateixes fe-
bleses i els mateixos pecats. 
Hem de donar millor exemple, 
però no és l’entitat que més hi 
ha caigut. És un pecat i un de-
licte que s’ha de pagar.

L. D.
Treure l’obligació de ser cèli-
be podria ser una manera de 
guanyar efectius?
J. P. 

El celibat és una llei eclesiàsti-
ca que igual que s’ha posat es 
pot modificar, però no s’acaba-
rà mai. El seguiment de Jesús, 
que era cèlibe, comporta mol-

tes coses. Un servei  al proïsme 
per vocació, per consagració 
i per alliberament necessita 
d’una certa llibertat d’hores. 
Jo no puc estar igualment al 
servei del poble si he d’anar 
a portar els nens a l’escola. El 
celibat no és una prerrogativa 
de l’Església en exclusiva. Tot 
i això, no crec que incentivés 
més preveres  perquè la crida 
al servei de l’Església depèn 
de moltes coses. Ara tenim 
diaques casats, però per la 
normativa si enviudem ja no es 
poden tornar a casar i s’han de 
casar abans de ser ordenats.  
El celibat es va instaurar en 
una època i ara podria ser que 
en vingués una altra en què es 
tragués. Fins ara, però, no han 
trobat motius suficients per 
fer-ho. 

L. D.
El litigi sobre l’art sacre con-
tinuarà protagonitzant titu-
lars de diaris?
J. P.

Sens dubte. Les solucions exis-
teixen en plural però és un 
problema que s’ha barrejat 
amb altres nivells públics i polí-
tics i ja són contenciosos entre 
autonomies. Ja no només és 
un problema dels bisbats im-
plicats. 
Els dos bisbes hem fet el que 
hem pogut per trobar un remei 
però penses en la legislació i 
les competències transferides 
i les lleis civils que cal acatar. 
Una cosa és la llei eclesiàstica 
però aquí no es pot aplicar 
pels altres nivells legislatius 
que hem de tenir en compte. 
L’any vinent hi haurà més titu-
lars segur, potser amb menys 
virulència. Ara bé, si no és 
compartir això té mala solució.

L. D.
Com preveus la teva jubila-
ció? Retornaràs a València?

J. P. 
Fins que no arribi el moment 
no estic jubilat. Ara m’he de 
continuar centrant aquí. El dia 
que em diguin prou, proba-
blement abans de l’estiu, em 
muntaré la vida d’una altra 
manera. Continuaré sent bisbe 
fins la mort però sense respon-
sabilitats. Suposo que estaré 
més fora d’aquí per respecte al 
successor a qui li he de deixar 
llibertat. Vindré de tant en tant 
si no poseu una frontera però 
em reservo a la Casa Sacerdo-
tal una habitació. 
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Va ser cap de premsa de 
Jordi Pujol entre 1988 i 

1998. Ha escrit tres llibres 
sobre l’expresident de la 

Generalitat. La seva com-
pareixença a la comissió 

d’investigació del
Parlament encara “cou”, 

entre d’altres, a la mateixa 
Marta Ferrusola
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GERARD MARTÍNEZ
Hi havia tràfic d’influències en-
tre Ferrusola i Pujol per afavo-
rir els seus fills?
RAMON PEDRÓS

Ella no se’n va amagar mai. 
“Prou tenen dret a guanyar-se la 
vida!”, s’exclamava sempre. Ella 
mateixa ho confessava a la co-
missió: “Els ajudàvem com qual-
sevol pare ajuda el seu fill”. Ja, 
però és que el seu pare no era 
qualsevol pare, era el president 
de la Generalitat!

G. M.
Però ella manté que mai no ha 
fet cap trucada per benefici-
ar-los...
R. P.

Tu creus que ella tenia necessitat 
d’aixecar el telèfon? El seu marit 
era el president de la Generalitat; 
el seu fill gran, el director gene-
ral de Presidència; el cosí germà 
del seu marit, el secretari gene-
ral de Presidència, i alguns con-
sellers tenien familiars que eren 
socis del seu fill gran, com Felip 
Puig, per exemple. Repeteixo: tu 
creus que li calia trucar-los?

G. M.
Seguint la comissió, fa la sensa-
ció que creuen que no han fet 
res malament...
R. P.

La compareixença de l’altre dia 
va ser una gran riota. Marta Fer-
rusola dient que Catalunya no es 
mereix això... Encara no han dei-
xat anar el llaç, com si ells fossin 
Catalunya.

G. M.
Es consideren innocents?
R. P.

Ferrusola m’havia dit més d’una 
vegada que ells ho havien donat 
tot per Catalunya i que ja era 
hora que Catalunya els tornés 
alguna cosa, en el sentit d’ajudar 
els seus fills. Això ho portaven al 
moll de l’os de la seva actuació. 

G. M.
Et va sorprendre la confessió 
de Jordi Pujol?
R. P.

Sí. La veritat és que de l’herència 
no en sabia res. Jo em crec el Tri-
as, el Triadú i el seu cunyat quan 
diuen que tampoc no en sabien 
res. Has de tenir molt present 
que el Pujol sempre ho havia 
negat rotundament, i és que no 
era la primera vegada que sorgia 

una informació similar. Ell havia 
basat la seva doctrina política en 
un comportament d’exigència 
ètica, per tant, ningú no s’ho po-
dia esperar. Va ser una sorpresa i 
una gran decepció. Fins alesho-
res era com un déu a Catalunya.

G. M.
Tu, amb els teus llibres, ja l’ha-
vies fet baixar de l’altar...
R. P.

Quan jo publico el primer llibre, 
carregat de petites anècdotes 
que, d’alguna manera, presen-
ten un Pujol diferent, fora del seu 
pedestal, és quan alguns cercles 
de Convergència m’ataquen i 
desqualifiquen el meu llibre, per-
què ell era una figura intocable. 
Pensa que ha estat una persona 
respectada i venerada, tothom li 
ha reconegut sempre que ha es-
tat el gran arquitecte de la Cata-
lunya moderna.

G. M.
I tu ensenyes la seva cara i, 
també, la seva creu...
R. P.

Quan parlo de creu (Jordi Pujol, 
cara y cruz de una leyenda, Mi-
lenio, 2014), em refereixo a una 
cara amagada. Pujol és un perso-
natge polièdric, amb moltes ca-
res.  Hi ha un Pujol molt diferent 
al que es presenta en públic. El 
demiürg, que fa plorar auditoris 
sencers amb els seus discursos, 
i el tosc, esquerp, malhumorat 
i, sovint, maleducat. A mi em 
feia patir molt en els dinars ofi-
cials, era un perfecte maleducat, 
capaç d’agafar el ganivet per 
rascar-se el clatell o començar a 
dinar sense que la resta no tingu-
éssim el plat a taula. En el llibre 
m’entretinc a descriure aquestes 
xorrades, però també descric 
la relació amb els fills, als quals 
deixava massa llibertat en rela-
ció amb els seus negocis, i això 
va provocar molta condemna al 
llibre.

G. M.
Ferrusola fins i tot ha dit que 
els vols fer mal...
R. P.

Al revés, el mal l’hem sentit nos-
altres, ens l’han fet a nosaltres, 
moralment. El mateix Artur Mas 
també ho va dir, que li dolia la 
confessió i que comprenia l’estat 
d’ofuscació en el qual havia dei-
xat la ciutadania. El periodista no 
en té cap de compromís envers 
una família. Jordi Pujol Ferrusola 
diu que he traït la confiança de la 
família. També diu que he men-
tit. O he mentit o he traït, però 
les dues coses és impossible. 
Com bé saps, el periodista està 

casat amb els fets i la realitat, i, 
per molt que dolgui, aquesta és 
una qüestió que es respira en els 
meus llibres, la independència 
de criteri, ja que jo només he es-
tat fidel al meu criteri d’indepen-
dència. Estic agraït, treballar al 
seu costat em va ajudar a créixer 
intel·lectualment, però mai no 
hauria pogut trair la meva cons-
ciència.

G. M.
I per què no ho vas denunciar 
abans?
R. P.

Jo no tenia cap intenció de de-
nunciar res, sinó de fer un llibre 
d’anècdotes, que és el que em 
demana Planeta. Però no em 
conformo a explicar quatre acu-
dits, vaig una mica més enllà i 
dono peu a algunes de les po-
lèmiques que van tenir lloc en 
alguns dels viatges del president 
on anaven els seus fills.

G. M.
Estaves ressentit per la teva 
marxa del gabinet de premsa 
de la Generalitat?
R. P.

Jo me’n volia anar des de l’any 
94-95, però ell em diu que m’es-
peri, fins a l’any 96, quan pacta 
amb Aznar, aleshores li torno a 
dir que vull marxar. Són molts 
anys per a un periodista passar 
tant de temps en política, so-
bretot si tens ganes de tornar 
al periodisme actiu.  Després, 
tant Pujol com Triadú en fan dos 
o tres propostes professionals, 
entre les quals Recoletos, que 
aleshores publicava l’Expansión 
i el Marca, en la seva incursió a 
Catalunya. Amb això et vull dir 
que no n’hi havia cap de res-
sentiment. És molt fàcil buscar 
les pessigolles quan tens ganes 
de desprestigiar algú, però aquí 
només hi ha  la figura d’un peri-

odista que mai no ha deixat de 
ser-ho i que aplica una mesura 
moral, perquè hi ha coses que li 
xoquen i no les amaga.

G. M.
Però tu el critiques als llibres...
R. P.

Quan faig el primer llibre, que és 
l’origen de tot, molts em diuen 
que no és el llibre que esperaven 
de mi. Ja ho entenc, no és com 
la resta de llibres que es publi-
caven sobre el Pujol en aquella 
època, però no és un llibre de 
denúncia, és simpàtic, per des-
cobrir les facetes més humanes 
d’un president admirat. N’hi ha 
deu o dotze de llibres crítics amb 
el Pujol. Jo no tenia cap interès 
d’anar contra ningú, però no po-
dia amagar coses que grinyola-
ven. Només parlava d’ambients, 
reaccions...

G. M.
Tal com vas fer a la comissió?
R. P.

Una comissió parlamentària 
no és un judici, no has d’anar a 
provar res, a mi em pregunten 
per percepcions, i són les ma-
teixes percepcions que hi havia 
al llibre.  D’altra banda, després 
de la meva compareixença hi 
ha una declaracions del Triadú. 
Confirmava el que jo havia insi-
nuat, que ell havia marxat per la 
“tibantor” que produïen les ac-
tivitats dels fills i que la política 
s’hauria de separar de la família.

G. M.
Triadú va confirmar el que havi-
es dit, però Xavier Trias no.
R. P.

Al Trias li pregunten si, tal com 
havia dit jo, la Ferrusola demana-
va favors per als seus fills, i ell as-

http://www.7accents.cat
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segura que no l’havia trucat mai. 
Home, com l’havia de trucar? Ell 
era la mà dreta del president, sí, 
però és que el president era el 
seu marit! Quina necessitat tenia 
de trucar el Trias?

G. M.
I el tema de l’herència...
R. P.

Em costa de creure. Crec que 
tot plegat és un argumentari per 
ajudar una altra vegada els seus 
fills. Quan a mi el PP em pregun-
ta si Jordi Pujol fa la confessió 
per ajudar els seus fills, jo contes-
to que no ho descarto però que 
no en tinc proves. Tot i això, ho 
confirma el seu fill gran quan té 
la barra de comparar la confes-
sió del seu pare amb el consell 
de guerra del 23-F defensant la 
democràcia en favor de l’ideari, 
el país i la família. Ell mateix ho 
diu, ho fa per la família.

G. M.
Però això no demostra que 
l’herència no existeixi...
R. P.

En els paradisos fiscals, si tu de-
manes que s’obri el secret ban-
cari per blanqueig de diners o 
frau fiscal,  no te l’obren, hi ha 
d’haver delictes tipificats com a 
corrupció, que es demostri que 
aquests diners tenen un origen 
il·lícit. I si la família tingués ganes 
de col·laborar amb la justícia, 
com va dir Pujol des del primer 
dia, seria molt fàcil: que aixequi 
el sumari d’aquests comptes i 
es veurà la traçabilitat dels di-
ners. Mentre no aixequin el se-
cret bancari, l’ombra del dubte 

persistirà. Ho tindrien molt fàcil 
si només fos això, però després 
de la compareixença del fill ja es 
veu que s’usa aquest tema per 
emparar tots els moviments ban-
caris del fill. 

G. M.
Com diries que passarà a la his-
tòria Jordi Pujol?
R. P.

S’ha de veure com acaba això. 
Des del moment que fa la con-
fessió, ell es veu capaç de con-
trolar-ne les conseqüències, com 
s’ha vist capaç de controlar la 
política catalana durant 25 anys. 
I encara està per veure, perquè 
l’arquitectura de la defensa és 
molt compacta. Hi ha uns diners 
que ens deixa el meu pare, són 
de la família, no vénen de la cor-
rupció, les altres comissions no 
sabem què són, ho administrava 
el meu fill, Jordi Pujol Ferrusola, 
per si veieu que hi ha moviments 
als comptes... S’ha de veure què 
diu el jutge. Jo crec que la vo-
luntat que ha tingut sempre Jor-
di Pujol de deixar un llegat per 
a la posteritat ara està en crisi i 
realment l’afectarà molt negati-
vament. Passi el que passi, però, 
si a sobre hi ha una condemna 
vinculada amb la corrupció, lla-
vors els capítols finals de la seva 
història seran una taca. 

G. M.
Si et proposessin escriure el 
mateix llibre que fa quinze 
anys, el faries igual?
R. P.

Sí, seria bastant semblant. De 
fet, Planeta ja me l’ha demanat, 

però, per ara, he dit que no, per-
què ells el voldrien treure ja i jo 
vull esperar una mica més. Si ha-
gués de fer el mateix llibre, però, 
seria molt semblant. En el llibre 
es diu una frase que no l’ha des-
mentit mai la interessada, la cap 
de gabinet del president durant 
molt anys, que ja havia estat se-
cretària seva a Banca Catalana i 
que, com el Quim Triadú, patia 
molt per les activitats empre-
sarials del fills. Va dir: “Si hi ha 
una cosa que pugui erosionar 
la figura de Jordi Pujol, no és 
ni una moció de censura ni una 
desfeta electoral, sinó l’activitat 
econòmica dels seus fills”. Això 
està escrit des de fa quinze anys 
i ningú no ho ha desmentit mai.

G. M.
Una mica bruixa...
R. P.

És que era molt fort, privatitza-
cions de les telecomunicacions 
que li atorgaven a l’empresa que 
assessorava Pere Pujol... Es va 
parlar molt de l’abocador de Ti-
vissa, noves energies, molins de 
vent, energia solar... Aprofitaven 
un munt d’informació privilegia-
da per emprendre les seves ini-
ciatives! Millor que calli, però era 
un escàndol.

G. M.
T’has guardat coses?
R. P.

Els periodistes tenim tendència 
a guardar papers. Em pregun-
tes si els vaig publicar tots? No, 
perquè no volia fer un llibre de 
denúncia, no em pertocava.
G. M.

Els teus llibres tornen a estar 
de moda... I això que alguns 
són de fa quinze anys!
R. P.

Tot allò escrit en un llibre fa quin-
ze anys, dit ara, després de la 
confessió de Pujol, adquireix un 
nou sentit, és evident.

G. M.
En el cas que no n’escriguis un 
de nou, quins motius esgrimi-
ràs per no fer-ho?
R. P.

Si al final encara me’l demanen, 
segurament el faré. Quan un 
editor et demana un llibre, el vol 
en un temps molt particular, si li 
entrego d’aquí a dos anys pot-
ser ja no li interessa. Però si me’l 
continuen demanant, depèn de 
com acabi, no hi tindria cap in-
convenient.

G. M.
En tots aquells anys no hi va 
haver ningú que li digués a Pu-
jol que anés en compte amb el 
que feien els seus fills?
R. P.

Li van preguntar a la sessió parla-
mentària i ell va contestar que no 
podia parar l’activitat dels seus 
fills. Assegura que l’únic que va 
poder fer com a pare era fer re-
comanacions, que no podia anar 
més enllà, perquè els que pres-
sionaven eren la dona i els fills, i 
això ho dic jo.

G. M.
Quina relació tenies amb Marta 
Ferrusola?
R. P.

Poca. Recordo, però, una vega-
da que una revista de Madrid, 
Época, dirigida per Miguel Tor-
res, va publicar un reportatge 
sobre els negocis dels seus fills, 
un dels centenars de reportatges 
que s’han publicat sobre aquest 
tema. Poc després em truca la 
Ferrussola, una de les poques 
vegades que vam parlar a soles, 
i em diu que s’ha de fer un escrit 
negant-ho tot. A mi em sorprèn 
que la dona del president truqui 
el cap de premsa de la institució, 
això ja et demostra que ella tru-
cava tothom... Jo contesto que 
d’acord  i que ens ho mirem bé 
per trobar-hi un argumentari i 
tenir clar què s’ha de desmentir, 
però ella em diu que no hem de 
mirar res, que hem d’assegurar 
que tot és mentida. “En bloc?”, 
li pregunto. Jo no m’hi veig en 
cor i li dic que no. Encara vaig 
esperar uns dies per si em deia 
alguna cosa, però la setmana 
següent a la mateixa revista hi 
apareix un escrit desmentint-ho 
tot firmat pel cosí germà del pre-
sident, que era secretari general 

de Presidència, Joaquim Pujol i 
Figa, el meu cap, jo depenia or-
gànicament d’ell. Tot quedava a 
casa... I per què havia de ser ella 
qui em truqués a mi per dema-
nar que desmentís una notícia 
relacionada amb els seus fills?

G. M.
I amb els fills, hi tenies relació?
R. P.

Amb el que més, amb l’Oriol, 
perquè va treballar a Presidència 
un temps. Amb l’Oriol he man-
tingut una relació prou bona fins 
fa ben poc. El Jordi Pujol, el gran, 
l’he vist tres o quatre vegades, 
al viatge a Portugal, a Madrid 
amb el seu pare, a la Generali-
tat i en alguna festa mediàtica, 
com una a Antena 3, amb els 
seus germans. El petit, l’Oleguer, 
em queia molt simpàtic, perquè 
acompanyava el seu pare a al-
guns viatges, però era molt jove, 
tenia 22 o 23 anys. I a la filla, la 
gran, a Xina, en un altre viatge, 
i a la petita l’he vist després, una 
vegada a Suècia.

G. M.
I amb el president?
R. P.

I tant. Pensa que anys després 
de publicar-se el llibre, ell ve al 
Diari de Tarragona un parell de 
vegades quan jo n’era el direc-
tor, fins i tot a La Mañana, on li 
faig una entrevista, és a dir, que 
manteníem una relació cordial. 
Les coses canvien ara, ja que la 
seva situació és més delicada 
amb les imputacions, la comissió 
parlamentària... Ara diuen que 
tot el que he escrit és mentida, 
però és normal, no poden dir el 
contrari, si admeten que tinc raó, 
els empresonen a tots immedia-
tament. Ho entenc com a legíti-
ma defensa. 

G. M.
Et veus capaç de fer una pre-
dicció de com pot acabar tot?
R. P.

Jo em temo que per a algun fill, 
sobretot per al gran, pugui aca-
bar malament. Els demés no, tot 
el que sigui frau fiscal, tu pagues 
i avall. Però amb el tema de les 
comissions... Mira, tota la guerra 
entre Jordi Pujol i Miquel Roca el 
92, en el famós Congrés de CDC, 
quan descavalquen Roca, és una 
guerra en què intervé la família, 
bàsicament els fills i el cosí, i tot 
plegat té molta relació amb el 
control financer de Convergèn-
cia, el qual era responsabilitat de 
Roca. A partir d’aleshores, el fill 
gran té molt a veure amb el con-
trol financer del partit, i jo crec 
que per aquí sortiran coses.
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La Llotja és un edifici emble-
màtic de la ciutat de Lleida 
que té una particularitat indis-
cutible: no deixa indiferent. 
En un principi només havia de 
ser un Palau de Congressos 
però el projecte es va ampliar 
per encabir també especta-
cles teatrals. 
Segons fonts municipals, des 
de la seva posada en marxa 
ha generat un impacte eco-
nòmic a la ciutat d’uns 30 
milions d’euros (al voltant 
d’uns 7,5 milions d’euros anu-
als) i prop de 550.000 perso-
nes han visitat durant aquest 
temps les instal·lacions. Al 
llarg d’aquest lustre, ha acollit 
730 esdeveniments congres-
suals i 236 funcions, amb una 
mitjana d’ocupació del 80%. 
Ara bé, des del seu engendra-
ment l’obra ha estat marcada 
per la polèmica. 

La construcció
L’edifici es va començar a pla-
nificar l’any 2004 i es va inau-
gurar el 21 de gener del 2010 
amb la representació d’Il 
Trovadore de Verdi. Es tracta 
d’un edifici de grans dimen-

Teatre, congressos i 
polèmica
La Llotja de Lleida, 
un dels equipaments 
més emblemàtics i 
estimats de la ciutat, 
compleix cinc anys. 
Darrera les bones
xifres de visitants,
entrades a preus poc 
populars i una
Fundació pendent
de registre

Desmuntant

la Llotja

sions, que ocupa l’esplanada 
on se celebrava l’antic mercat 
de fruites i verdures. Actu-
alment és el tercer teatre de 
Catalunya per obres de gran 
format després del Liceu i del 
Teatre Nacional de Catalunya. 
La construcció de l’obra es va 
iniciar la primavera del 2007 
sota la direcció del gabinet 
d’arquitectura holandès Me-
canoo, qui va guanyar el con-
curs internacional pel  disseny 
de l’edifici, un disseny que va 
ocupar portades per la simili-
tud que guardava amb l’aula 
magna de la Universitat Tèc-
nica de Delft (Holanda), d’on 
eren originaris els arquitectes.  
Un altre dels processos polè-
mics que han marcat aquest 
equipament cultural tan ca-
racterístic de la ciutat ha es-
tat el procés amb què es va 
finançar a través de la venda 
d’un solar annex per part de 
la Paeria.  

Per entendre-ho, cal remun-
tar-nos a l’any 2006, quan 
la Paeria va decidir que, per 
finançar el cost del Palau de 
Congressos, trauria a concurs 
la venda del solar annex al 
futur edifici. La constructora 
Cerbat S.L, que proposava 
la compra del solar per 49,5 
milions d’euros per tal de 
construir-hi dues grans torres 
d’habitatges, en va ser l’em-
presa  adjudicatària, guanyant 
altres vuit propostes. Segons 
Fèlix Larrosa, tinent d’alcalde 
i actual regidor de Turisme, va 
ser una de les operacions més 
transparents del sector immo-
biliari d’aquell temps. 
Per pagar la hipoteca del so-
lar i iniciar la construcció de 
les torres, la Caixa d’Estalvis 
de Catalunya va concedir un 
préstec a la filial de la cons-
tructora, Gescat Gestió del 
Sòl. S.L. Tenia un termini de 
36 mesos per executar les 

http://www.7accents.cat
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L’obra s’assembla 
a l’aula magna de 
la Universitat de 
Delft.
Foto: Ajuntament 
de Lleida

obres i retornar-lo. Poc des-
prés, però, es van fusionar les 
caixes d’estalvis donant lloc a 
CatalunyaCaixa, una entitat 
que va acabar sent intervin-
guda i rescatada pel FROB. 
En tot aquest procés, i des-
prés de diverses pròrrogues, 
la construcció de les torres 
mai no es va dur a terme i la 
finca va passar a mans de la 
Sareb (conegut com a banc 
dolent). Amb la venda, la Pa-
eria va haver de demanar un 
crèdit per pagar els 12 mili-
ons d’euros d’impostos que 
reclamava l’Agència Tributà-
ria. D’aquests diners, de mo-
ment, i a falta de la resolució 
d’un segon contenciós admi-
nistratiu, només n’ha recupe-
rat 2 milions.
L’advocada i membre de la 
CUP, Esther Sancho, demana 
que l’Ajuntament reclami la 
titularitat de la finca per in-
compliment del contracte ja 

que, en una de les clàusules, 
es preveia la devolució del so-
lar, en cas que el projecte no 
s’acabés realitzant. 

Querella de la CUP
Paral·lelament, la Candida-
tura d’Unitat Popular manté 
oberta una demanda contra 
la cúpula de CatalunyaCaixa, 
amb Narcís Serra al capda-
vant, per suposats delictes 
d’administració deslleial i per 
la possible lesió causada al 
patrimoni societari pel crè-
dit hipotecari que l’entitat va 
concedir a la constructora. El 
desembre del 2014 el jutge 
instructor del cas va admetre 
a tràmit una nova causa per-
què també s’investigui  l’ope-
ració immobiliària de l’entitat 
amb què es va finançar la 
construcció de la Llotja. 

Activitat econòmica
L’obra, considerada faraònica 

o desmesurada per alguns, 
per altres com el tinent d’al-
calde i regidor, Fèlix Larrosa, 
ha estat una gran operació 
perquè “ha creat un impacte 
econòmic a la ciutat molt po-
sitiu que, fins ara, era impen-
sable”. 
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, també opina que “supo-
sa el principal espai per a la 
realització d’esdeveniments 
de gran format a Lleida” i 
“s’ha convertit en un gran 
catalitzador de l’activitat eco-
nòmica i congressual, ja que 
acull prop del 55% dels assis-
tents que participen en algun 
esdeveniment professional”. 

La gestió
La Llotja està gestionada pel 
Centre de Negocis i Con-
vencions (CNC), una societat 
patrimonial mixta participada 
al 80% per l’Ajuntament de 
Lleida i l’altre 20% per Merco-

lleida. També forma part de 
la Llotja l’edifici Àgora, just al 
costat, recentment arrendat a 
la Clínica Montserrat mitjan-
çant un contracte mercantil. 
La CNC destina una aporta-
ció anual de 30.000 euros per 
al manteniment del recinte, 
però de la resta se’n fa càrrec 
l’empresa concessionària. 
Segons Fèlix Larrosa, la Pae-
ria no destina cap partida al 
manteniment. 

Els espectacles
Convertir el Palau de Con-
gressos en un espai on també 
s’hi pogués realitzar espec-
tacles va ser un gran encert, 
perquè està clar que sense 
aquesta gran infraestructu-
ra teatral amb capacitat per 
mil persones, caps de cartell 
com Mamma Mia! o grans 
òperes de la talla de Carmen 
no s’haurien pogut realitzar a 
Lleida. A més, la infraestructu-
ra ha aconseguit donar presti-
gi a esdeveniments culturals 
de la ciutat com el Festival de 
Cinema Llatinoamericà, entre 
d’altres. 
Per “estimular la programació 
anual”, l’Ajuntament destina 
una partida d’uns 300.000 
euros a la Fundació (calculen 
que el cost total de portar les 
companyies a Lleida ronda els 
900.000 euros). Ara bé, exis-
teix certa discrepància pel 
que fa al tipus d’espectacles 
i el preu  que es paga per en-
trada. Per exemple, l’estrena 
de La Ratonera tenia un preu 
genèric de 37 euros i un preu 
d’amic de 32. Aquest mateix 
espectacle, en el cas de Bala-
guer, costava 25 euros. 
Davant d’això, Fèlix Larrosa 
apunta que la diferència té 
a veure amb la programa-
ció anual, que és estable tot 
l’any, quan en municipis més 
petits  només es realitza una 
representació: “Hi ha uns 
grans costos de producció i 
la diferència l’hem de compa-

rar amb ciutats més grans, si 
formen part d’una sola actu-
ació puntual o és programa-
ció estable”.  A més, apunta 
que el tema de les indústries 
culturals és complex perquè 
hi ha moltes empreses que hi 
intervenen. 
Diversos col·lectius de la ciu-
tat com Crida per Lleida estan 
estudiant la possibilitat d’un 
canvi de model de gestió per-
què, en paraules de Teresa 
Ibars, consideren que  l’oferta 
cultural de la Llotja “és molt 
comercial i poc cultural” i 
també que “la gestió és con-
trària al benefici del públic 
amb preus molt impopulars”. 
A més, consideren que “la 
Llotja és un depredador natu-
ral de l’Escorxador i de l’Audi-
tori” perquè s’hi han destinat 
molts esforços econòmics, 
deixant una mica oblidats la 
resta.

La Fundació de la Llotja con-
tinua pendent de registre
La Fundació la Llotja té dese-
nes de patrons, patrocinadors 
i col·laboradors com Arnó, 
la Caixa, Romero Polo, Ilnet 
o Sorigué. La condició inicial 
per formar-ne part era que els 
patrons havien d’aportar anu-
alment 12.000 euros o més; 
els patrocinadors, entre 6.000 
i 12.000 euros anuals, i els 
col·laboradors, entre 2.000 i 
6.000 euros l’any. 
Ara bé, a data d’avui, la Fun-
dació no està formalment re-
gistrada a la Generalitat de 
Catalunya. El director de la 
Fundació, Jesús Costa, ex-
posa que la incorporació de 
socis privats que han entregat 
obres d’art com Perico Pas-
tor, Gregori Iglesias i Joaquín 
Ureña ha fet que s’haguessin 
d’incorporar alguns canvis en 
els estatuts que han fet retar-
dar el procés de registre. Un 
procés, segons explica, que ja 
albira la llum perquè només 
resta pendent la signatura fi-
nal al Departament de Justí-
cia. Tot i això, segons Teresa 
Ibars, membre de la CUP, el 
fet de no estar registrada ha 
fomentat l’opacitat entorn 
l’entitat. Montse Parra, regi-
dora de Cultura i vicepresi-
denta de la Fundació, al·lega 
que no és cert i que els comp-
tes sempre han estat i són pú-
blics. 
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Amb 140.000 habitants, la 
capital del Segrià ha estat es-
cenari de dotze produccions 
audiovisuals durant el 2014, 
entre les quals destaca el ro-
datge de la pel·lícula Segon 
origen, dirigida pel director 
lleidatà Carles Porta i que 
es basa en la novel·la Meca-
noscrit del Segon Origen de 
Manuel de Pedrolo, o Nick, 
del cineasta lleidatà José del 
Pozo, que ha guanyat un pre-
mi en un festival de cine a 
l’Índia. Totes elles tenen un 
denominador comú, el Magi-
cal Media, el Centre de Pro-
ducció Audiovisual de Lleida, 
situat al Parc d’Humanitats de 
Gardeny. Els 7.448 m2 d’interi-
or i els 5.200 m2 d’exterior no 
han estat l’escenari de totes 
elles, però la majoria han uti-
litzat els seus serveis, que es 
componen de sis platós interi-
ors i un d’exterior, estudis de 
so i de producció, vestidors, 
aules de formació i 2.560 m2 
de superfície destinats a aco-
llir empreses audiovisuals. 
En un dels afanys de l’Ajun-
tament per remarcar la marca 
Lleida nacionalment i interna-
cionalment, el 3 de juliol del 
2012 s’inaugurava el Magical 

“Llum, 
càmeres i...
¿acció?”

El Magical 
Media, el Centre 

de Producció 
Audiovisual de 

Lleida, va néixer 
amb l’objectiu de 
convertir-se en la 
icona cultural del 

país. Dos anys i 
vuit mesos

després, només 
en destaca la 
producció de 

‘Segon origen’

Media. El centre audiovisual 
naixia amb l’objectiu de con-
vertir-se en “la icona cultural 
del país”, segons paraules 
de la tinent d’alcalde Montse 
Mínguez el dia de la inaugu-
ració. En el seu moment, amb  
el rodatge de la sèrie Rotten 
Rain, el rodatge de Segon 
origen i l’enregistrament dels 
tretze programes de la nova 
edició del concurs Picalletres 
de Lleida TV, el Magical gua-
nyava adeptes i protagonis-
me. Els 11,3 milions d’euros 
que es van invertir en el pro-
jecte semblaven que anaven a 
donar fruits, però passats dos 
anys i vuit mesos el Magical 
s’ha convertit en un centre de 
conservació de sales i mate-
rial, utilitzat majoritàriament 
per estudiants de la UdL en 
pràctiques. 

Tallers, però no pel·lícules
Una altra de les funcions del 
Magical passa per ser “un 
centre resident per al con-
junt dels estudiants d’audio-
visuals de Lleida i del país on 
els alumnes posin en pràctica 
els ensenyaments audiovisu-
als”, va comentar l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros. I així 
és. Fa uns mesos, el Magical 
es va convertir en la seu dels 
tallers educatius de l’Animac, 
la Mostra Internacional d’Ani-
mació de Catalunya que es va 

celebrar del 19 al 22 de febrer 
a Lleida. A banda, juntament 
amb l’IRTA i l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrà-
ria (ETSEA), col·labora amb el 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat en el pro-
jecte Escoles Magnet a través 
del qual ensenyen als alumnes 
de l’escola Joan Maragall de 
la Bordeta el món de la comu-
nicació. I com ja hem menci-
onat, els estudiants del Grau 
de Comunicació i Periodisme 
Audiovisual de la Universi-
tat de Lleida fan pràctiques 
al Magical arran d’un con-
veni entre la Paeria i la UdL. 
En aquest sentit, la directora 
de l’Animac, Carolina López, 
opina que el Magical és una 
gran infraestructura, però que 
hi falten més produccions. El 
centre podria trobar-se im-
mers en algun projecte au-
diovisual, però com que la 
direcció del centre no ha vol-
gut parlar amb nosaltres, no 
sabem amb exactitud quins 
són els projectes que porta a 
terme actualment. Tot i així, 
el centre va ser dissenyat per 
acollir produccions audiovi-
suals de nivell internacional, 
i ara mateix no ho està fent. 
La causa? Segons l’assessor 
de produccions audiovisuals 
del Magical, Pep Oriol, la crisi 
econòmica. Assegura que si 
els temps actuals fossin uns 

altres, al Magical es desenvo-
luparien més projectes, ja que 
“quan es va plantejar el cen-
tre s’estaven llogant càmeres 
frigorífiques per fer progra-
mes de televisió i si hagués-
sim enganxat aquells temps 
ara tindríem una producció 
continuada, perquè a Lleida 
fan falta platós i nosaltres els 
tenim”, comenta Oriol. 

Què més s’ha fet?
A banda de les produccions 
audiovisuals ja mencionades, 
el maig del 2012 es va gravar 
la primera producció en 3D, 
que consistia en un lipdub 
amb efectes especials sobre 
Mazinger Z en el marc de la 
Magical Lan Party que va aco-

llir Lleida; el gener de 2013 al 
plató 4 es va rodar el primer 
curtmetratge en 3D d’Espa-
nya, You will fall again, del 
director Álex Pachón; des de 
juny del 2013 ha participat en 
tres produccions audiovisuals 
andorranes, que consten de 
dos curtmetratges i un llarg-
metratge, acollint la gravació 
i la producció tant d’imatge i 
so; el febrer del 2014 es va fer 
la postproducció del llargme-
tratge Nick, del director i gui-
onista lleidatà José del Pozo; 
el març del 2014 la postpro-
ducció del llargmetratge Ba-
serca, documental impulsat 
per l’actriu lleidatana Marta 
Romero, i el maig del 2014 
la gravació d’un vídeo mul-
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El Magical Media, 
lluny de les expec-
tatives establertes 

el dia de la inaugu-
ració.

Foto: Magical Media

tidrone sobre el Castell dels 
Templers en el marc del V En·
cuentro Lleida Drone. També 
es va utilitzar el material audi·
ovisual i va tenir lloc la post·
producció de so i imatge del 
documental Cami Ral, dirigit 
per Pep Oriol, i es va utilitzar 
el material audiovisual per al 
teaser de Venki, de Miquel 
Abella, durant el 2014. Se·
gons l’assessor de producció 
audiovisual, també s’han gra·
vat un parell de videoclips i 
dos espots publicitaris.  
D’ençà de la seva obertura, 
sempre s’ha dit que el Ma·
gical és massa gran per als 
lleidatans i massa petit per al 
món internacional. Pep Ori·
ol no creu que aquest rumor 
sigui cert i es pregunta si és 
que “a Lleida no hi ha profes·
sionals o les estructures per 
treballar amb el Magical”. Tot 
i així, remarca que “l’oportu·
nitat hi és”. El Magical per·
met realitzar des de produc·
cions de vídeo industrial fins a 
cine digital per a sales de 4K 
en estereoscòpia i so Dolby 
7.1, amb el mateix model de 

càmera que es va utilitzar per 
als Jocs Olímpics del 2012. 
A banda, disposa d’una sala 
equipada amb Mistika, un sis·
tema de muntatge amb for·
mat i finalització d’audiovisu·
als d’última generació. Amb 
600 m2 de plató, el Magical 
no pot aspirar a produir su·
perproduccions, però sí pro·
grames “com El gran dictat o 
la majoria de TV3”.

Quin és el problema?
El director de la serie Rotten 
Rain, Víctor Masip, que va uti·
litzar la tecnologia d’imatge 
i so del Magical, creu que la 
renovació del material suposa 
un handicap a l’hora de llogar 
el material, “ja que aquest, 
després de quasi tres anys, es 
troba desactualitzat”. Es refe·
reix sobretot a la càmera Red 
One, la qual ja ha quedat al 
marge, perquè ara hi ha nous 
models com la Red Epic que 
graven amb una resolució 
més alta i no “pesen” tant. 
Pep Oriol comenta que una 
de les funcions del Magical 
actual “és conservar les intal·

lacions i el material en bon 
estat per quan arribin temps 
millors”. A pesar d’això, Ma·
sip valora molt positivament 
la seva relació amb el Magi·
cal “ja que el lloguer ens va 
sortir molt econòmic”, encara 
que lamenta que no se li do·
nés més suport per part de la 
direcció a l’hora de promocio·
nar Rotten Rain. D’altra banda 
l’assessor de les produccions 
audiovisuals del Magical, Pep 
Oriol, explica que han vingut 
molts interessats al centre per 
portar a terme les seves pro·
duccions, però “Lleida encara 
es veu molt lluny” i acaben 
declinant els serveis pels cos·
tos que suposa portar l’equip 
a la capital del Segrià. “Van 
venir els de La Catedral del 
Mar, però es van tirar enrere 
perquè havien de portar mol·
ta gent a Lleida”, comenta. 
Actualment s’està produint 
al centre audiovisual de Ter·
rassa. En aquest sentit, Oriol 
comenta que s’està inten·
tant mantenir relacions amb 
els territoris propers a Lleida 
com Andorra i l’Aragó, per 

tal de donar a conèixer més 
el Magical: “Aquesta podria 
ser una opció a mig termini 
perquè puguem oferir bons 
professionals des de Lleida”. 
A banda de la projecció que 
s’ha fet des del Magical a 
l’hora d’acollir grans produc·
cions com la de Segon origen, 
el boca·orella ha estat una de 
les fórmules que més ha tri·
omfat a l’hora de donar·lo a 
conèixer. 

Pressupost de 6.000 euros
Un dels esforços actuals del 
Magical és “ajustar·se”; tot 
i així, no tothom que vulgui 
agafar una càmera i gravar 
quatre imatges pot fer·ho. 
“Amb 100 euros i molts amics 
no fas un curtmetratge, per·
què el teu projecte no encai·
xa al Magical”, comenta Pep 
Oriol. “Ho fan aquells projec·
tes que preveuen fer postpro·
ducció d’àudio, d’imatge, o 
gravar a 4K en cine digital”, 
afegeix. Segons ell, a títol 
personal, creu que com a mí·
nim el pressupost d’un film 
ha de partir dels 6.000 euros: 

“En deixes  2.000 al rodatge, 
1.000 per l’àudio, 1.500 pel 
vídeo i la resta es destina al 
muntatge i la manutenció, i 
amb això continues tenint a 
l’equip treballant gratis”, ex·
plica Oriol.
A banda del lloguer de les sa·
les, el Magical funciona tam·
bé a través del lloguer del 
material, definit com a eco·
nòmic pels productors que hi 
han treballat: “Pots tenir una 
càmera Full HD amb equipa·
ment ENG per 80 euros al 
dia”.

Espais per a empreses lliu-
res
El projecte inicial del Magical 
preveia la incorporació d’un 
viver especialitzat en l’em·
prenedoria de projectes i ac·
tivitats vinculades al sector 
audiovisual que crearien em·
preses de serveis de suport 
a les productores com deco·
rats, càmeres o producció, 
segons va informar la Paeria 
el juny del 2011. Actualment 
al Magical l’espai hi és, però 
les empreses no. Exactament 
hi ha 2.560 m2 de superfície 
per a seus d’empreses audio·
visuals. En un primer moment 
es va parlar del trasllat de TV3 
i Lleida TV a les instal·lacions 
del Magical, però, segons 
Oriol, ara mateix no hi ha pre·
vist que es traslladin, “ja que 
els suposaria molta despesa i 
no els interessa”. 
Una altra cosa que no es va 
complir amb l’exposat uns 
mesos abans de l’obertura 
del centre audiovisual va ser 
la data d’inauguració. El juny 
del 2011 l’Ajuntament infor·
mava que les obres avançaven 
a bon ritme i que el complex 
es podria començar a utilitzar 
al gener. Finalment es va inau·
gurar el 3 de juliol del 2012. 
Èxit o fracàs? La gran pre·
gunta esdevé incontestable. 
“Això ho dirà el temps”, co·
menta Oriol, que considera 
un component exitós que 
Lleida disposi d’una instal·
lació d’aquestes magnituds. 
I com diuen els grans empre·
saris, “el nivell d’èxit no se 
sap fins que hagin passat cinc 
anys”. Així que... ¿arreveure?
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La història comença quan 
rebem una carta al director 
d’una comerciant de la Ram-
bla de Ferran sobre la pro-
gressiva degradació de la 
zona en els últims temps. Sota 
el títol “La Rambla oblida-
da...”, l’Anna Costa, propie-
tària de Cromm perruqueria, 
mostrava la seva “impotèn-
cia” en veure “com s’està dei-
xant morir la Rambla” i trans-
metia la seva sensació d’estar 
“en un poble perdut i sense 
vida, mancat d’activitat”. A 
més, es preguntava: “Per què 
no interessa dinamitzar la 
Rambla?”. Qüestió, per cert, 
que hem intentat traslladar a 
Rafel Peris, tinent d’alcalde i 
regidor de Promoció Econò-
mica, Comerç i Mercats de 
l’Ajuntament de Lleida però 
que ens ha resultat impossi-
ble a causa del mutisme de la 
corporació municipal en res-
posta a les nostres peticions.
Costa d’entendre per què la 
majoria de ciutats de Catalu-
nya tenen una rambla que es-
devé un passeig viu, una zona 
comercial lúdica i amb perso-
nalitat o un barri històric. En 
el cas de Lleida, més enllà de 
la història, la Rambla de Fer-
ran viu desintegrada de la ciu-
tat i s’ha convertit en una de 
les propostes més prescindi-
bles per als pocs turistes que 
trepitgen la capital del Segrià. 
“Em fa vergonya pensar que 
poden arribar en AVE a una 
estació remodelada i emble-
màtica com és l’estació de 
Lleida Pirineus i que la prime-

oblidada
La Rambla

Rambla de Ferran, la 
Rambla de Lleida, ha 

caigut en l’oblit
de governants, 

comerciants i 
ciutadans al llarg dels 
darrers anys. La carta 
de presentació de la 

capital del Segrià per 
als que surten de

l’estació de tren no
pot ser pitjor

ra impressió que s’emporten 
de la ciutat és un carrer gran 
sense dinamitzar”, argumenta 
l’Anna.
Davant de la inoperància de 
l’Ajuntament de Lleida, “que 
opta per destinar tots els re-
cursos econòmics de la Regi-
doria de Comerç a maquillar 
el Centre Històric”, tal com 
afirma el Ramon, un històric 
florista de la Rambla, l’Anna, 
la Mariona i la Ruth, entre 
d’altres comerciants de la 
zona, han endegat les gesti-
ons necessàries per formalit-
zar una associació de comer-
ciants del barri. L’objectiu és 
dinamitzar la Rambla de Fer-
ran i els carrers contigus i que 
la unió els doni la força que 
necessiten per fer-se escoltar 
per la Paeria. “L’alcalde Siura-
na ja ens deia que nosaltres 
no representàvem prou vots i 
que per això no farien res per 
nosaltres”, recorda la propie-
tària d’un conegut restaurant 
ubicat en un d’aquests carrers 
contigus. “Per molt que mun-
tem una associació, som mas-
sa pocs i continuaran sense 
fer-nos cas”, conclou. De fet, 
aquesta és una de les barreres 
principals amb les quals s’està 
trobant l’Anna a l’hora de tirar 
endavant l’associació de co-
merciants, és a dir, la desídia 
dels mateixos comerciants, 
que ja han llençat la tovallo-
la”. “Vam intentar-ho fa nou 
o deu anys, per posar llums 
de Nadal, però els bancs no 
volien pagar i ho vam deixar 
estar”, recorda el Ramon.
En aquest sentit, cal remar-
car que les entitats bancàri-
es instal·lades a la zona són 
vistes com un dels principals 
esculls per revitalitzar la Ram-

bla de Ferran. I és que entre 
cinquanta i seixanta anys en-
rere va començar una instal-
lació massiva per part de 
caixes i bancs de les seves 
respectives oficines en aques-
ta artèria lleidatana que va 
provocar un increment des-
proporcionat del preu en el 
cas del locals i les oficines en 
venda i lloguer, inabastable 
per a la majoria de comerços 
que pretenien traslladar-s’hi 
o, fins i tot, mantenir-s’hi. Des 
d’aleshores, els preus dels es-
tabliments no han deixat de 
créixer, fins i tot en l’actual 
tessitura de crisi econòmica i, 

consegüentment, immobilià-
ria, la qual cosa ha degradat 
la imatge d’un barri en què 
els cartells de venda i lloguer 
es multipliquen any rere any. 
Tanmateix, les entitats bancà-
ries disminueixen a causa de 
les fusions que han tingut lloc 
darrerament, fet que ha des-
lluït encara més el paisatge 
urbanístic de la Rambla.
Malgrat que l’Ajuntament de 
Lleida no ens ha volgut faci-
litar les dades sobre l’ocupa-
ció comercial de la Rambla 
de Ferran i del seu entorn, 
només cal fer-hi un tomb per 
extreure unes xifres bastant 

concloent de la situació actu-
al: dels 77 establiments a peu 
de carrer que s’estenen al 
llarg de la Rambla de Ferran, 
26 estan tancats, i d’aquests, 
8 tenen penjat el cartell d’“Es 
ven” o “Es lloga”. Una altra 
dada palpable a simple vista, 
tan sols aixecant-la una mica 
del terra: hi ha 22 oficines en 
venda o lloguer, això només 
basant-nos en els cartells visi-
bles. Definitiu i definitori.
“A les nits fa por, quasi no hi 
ha llum, no es veu ni una àni-
ma...”, es queixa la propietà-
ria de Cromm. “Falta llum, i 
això no s’arregla posant més 
watts, sinó amb la il·luminació 
de les botigues, dels bars... 
Mentre el comerç no torni, el 
barri està mort”, rebat el Ra-
mon, de la Floristeria Arrufat. 
El propietari i les propietàri-

Dels 77 locals a peu de 
carrer  que es poden 

veure a simple vista, 26 
estan desocupats i 8 es 

venen o es lloguen.   
Foto: Carlos Bonfill
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es de dos bars de la mateixa 
Rambla reconeixen que obrir 
a la nit no els surt a compte: 
“Aquí només hi ha bancs i ofi-
cines d’advocats i de notaris. 
Per això, fem menús compe-
titius per al migdia, ja que la 
majoria de treballadors dinen 
per la zona, però a la nit ja 
no queda ningú”, comenten 
elles. 
Una situació que es fa evi-
dent quan la foscor inunda la 
Rambla de Ferran, sobretot 
des que va tenir lloc el canvi 
de l’enllumenat a bona part 
de la ciutat. Un grup de com-
panys de feina que estan a la 
ciutat per assistir a Fira Natu-
ra surten d’un dels hotels de 
la zona a la recerca de sopar 
quelcom ràpid i prendre una 
copa abans de posar-se al llit. 

“El director (de l’hotel) ens ha 
dit que anem pujant fins que 
trobem una avinguda llarga 
que creua el carrer i que ales-
hores girem a l’esquerra”, diu 
el Jan. “Aquesta ciutat està 
morta!”, exclama el que sem-
bla el més jove del grup. Bars 
i restaurants tancats. Ni un 
sol local de copes. Al carrer, 
ningú més enllà d’una colla 
de jove que s’escridassen mig 
de broma mig de debò. Final-
ment, pugen a un dels taxis 
aparcats a vora de l’estació i 
“fugen” en direcció a Ricard 
Vinyes. 
Alguns comerciants clamen 
per la remodelació de la Ram-
bla, que estava prevista per al 
2015 amb un cost de 2 milions 
d’euros però que el bloqueig 
del finançament dels Plans de 

Barris per part de la Generali-
tat de Catalunya l’ha  ajornat 
indefinidament. L’objectiu era 
prioritzar els vianants, crear 
voreres molt més amples i re-
duir el trànsit, però en para-
litzar-se les obres, almenys de 
moment, la Rambla no podrà 
recuperar l’esperit de passeig 
que hauria de tenir qualsevol 
rambla urbana. 
La Cavalcada dels Reis Mags, 
la Rua de Carnaval, la Pro-
cessó de Setmana Santa o 
la Batalla de les Flors són al-
guns dels reclams puntuals de 
la Rambla, tot i que algunes 
d’aquestes activitats s’estan 
traslladant a d’altres indrets. 
És el cas del Mercat d’Anti-
guitats, que el mateix Toni 
Postius, candidat de CiU a 
l’alcaldia, va reconèixer en un 

dinar amb empresàries i em-
prenedores de Lleida que la 
Paeria s’està plantejant tras-
lladar-lo al Centre Històric, la 
qual cosa deixaria el barri una 
mica més orfe.
Així mateix, cal tenir en comp-
te que la Rambla de Ferran 
alberga diversos i valuosos 
edificis modernistes i algunes 
de les principals edificacions 
de la ciutat que van sobreviu-
re a la riuada de 1982, visible 
encara a les parets de la Sub-
delegació del Govern. A més, 
acull les restes visitables de 
les adoberies medievals, la 
futura seu del Museu Morera, 
la Diputació de Lleida, el CAP 
de Rambla de Ferran i la seu 
de Correus a Lleida, a més de 
l’estació de Lleida Pirineus. 
Així, doncs, tota una història, 

la de la ciutat, i tot un patri-
moni, pertanyent a la mateixa 
ciutat, concentrats en un llarg 
passeig des del Pont Vell fins 
a Renfe que esperen amb an-
hel el retorn d’allò que va ser 
quan les antigues fàbriques i 
els petits tallers van protago-
nitzar la transformació de la 
Lleida del segle XIX. A princi-
pis del segle XX va ser el torn 
dels professionals liberals i 
les caixes d’estalvis. La crisi 
ha provocat l’últim canvi a la 
Rambla, deixant-la dessolada, 
deshabitada i desintegrada. 
Què li depara a la Rambla de 
Lleida del segle XXI? Per ara, 
ningú no en té la resposta. I 
precisament aquest és el gran 
problema...
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radar al centre
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Segurament, més d’un lec·
tor l’hauran enxampat algun 
cop anant a més velocitat de 

fixant els 
límits

Radars:
L’agost de 2014 
es posen en 
funcionament els 
radars a Lleida.
Diàriament sancio-
nen una cinquantena 
de vehicles.
La UTE Arnó-Sice 
reclama 2,3 milions 
d’euros per les mul-
tes no tramitades. 
El Comú denuncia 
incompliments en 
el contracte amb la 
concessionària

la permesa. Probablement, 
també l’hagin sancionat amb 
una multa econòmica. Si no 
és el cas, enhorabona. Molts 
n’hauríem de prendre exem·
ple i respectar els límits de 
velocitat per tal d’atenuar el 
risc de patir un accident. Ara 

bé, quins són aquests límits? 
Qui els fixa?
En aquests moments, la Di·
recció General de Trànsit està 
perfilant un nou reglament 
de circulació, que entraria en 
vigor a la primavera, amb el 
qual la gran majoria de vies 
veuran modificats els seus lí·
mits de velocitat. Entre els 
canvis que es volen aplicar, 
el text contempla baixar de 
100 a 90 km/h el límit en car·
reteres convencionals i, en 
determinats casos, reduir el 
llindar de 90 a 50 km/h. Tam·
bé exposa que a les vies se·
cundàries sense pavimentar 
no es podrà circular a més de 
30 km/h, un límit que també 
tindran les vies amb un sol 
carril per sentit a la ciutat. 
D’aquesta manera, seguint la 
normativa vigent, la majoria 
de carrers a Lleida tenen una 
velocitat màxima permesa 
de 50 km/h i uns radars que 
cacen els conductors que la 
sobrepassen. Tot i això, els 
infractors que no sobrepassin 
els 64 km/h no seran multats. 
Per què? Anem a pams. 
El setembre de 2012 l’Ajun·
tament de Lleida anuncia que 
instal·larà radars i “semàfors 
vermells” per millorar la se·
guretat viària i reduir la sinis·
tralitat a la ciutat. La primera 
tinent d’alcalde i regidora 
d’Urbanisme, Marta Camps, 
exposa que la Paeria licitarà 
la gestió dels elements de 
control de trànsit. L’adjudica·

tari haurà de subministrar, col·
locar i gestionar tres radars en 
caixa, un vehicle amb radar 
incorporat i tres sistemes de 
“semàfor·vermell” per multar 
aquells conductors que se sal·
tin un semàfor en vermell. El 
primer concurs queda desert. 

Arnó–Sice guanya la licitació
L’octubre de 2013, després 
d’una nova licitació, la Pae·
ria  adjudica el contracte de 
gestió dels elements de con·
trol de trànsit i de seguretat 
vial (semàfors, radars, control 
d’accessos, “semàfor ver·
mell” i càmeres) a la UTE for·
mada per Arnó i Sice per un 
període de quatre anys, pror·
rogable per a dos anys més. 
L’adjudicatària d’aquest nou 
servei proposa una inversió 
en millores a la ciutat amb 
un import de prop de mig 
milió d’euros que contempla 
la nova semaforització de di·
verses cruïlles, càmeres ad·
dicionals, etilòmetres, PDA, 
bandes reductores, passos de 
vianants elevats, senyalització 
i millores en sistemes de tec·
nologia de la informació.

Cinquanta infraccions diàries
Durant el primer semestre de 
2014 s’instal·len els dispo·
sitius de control semafòric i 
radars i es canvia la senyalit·
zació després que molts ciu·
tadans es queixin de la mala 
visualització dels senyals. Al 
març entren en funcionament 

http://www.7accents.cat
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els “semàfors vermells” i a 
l’agost, els radars. Durant els 
primers quinze dies no se san-
ciona ningú però s’envia una 
nota informativa als infrac-
tors. La tinent d’alcalde i regi-
dora de Seguretat Ciutadana, 
Sara Mestres, informa que, di-
àriament, són caçats una cin-
quantena de conductors. Les 
multes poden ascendir a 600 
euros i comporten la pèrdua 
de fins a sis punts del carnet. 
La concessionària cobra prop 
d’un terç de l’import en cas 
de pagament voluntari o un 
10% en cas de cobrament per 
sanció via executiva. 

2,3 milions d’euros
A banda de l’afany recapta-
tori que alguns ciutadans van 
criticar amb la implantació 
dels dispositius radars, la po-
lèmica va saltar aquest gener 
de la mà del Comú de Lleida. 
El col·lectiu denunciava la re-
clamació d’Arnó-Sice de 2,3 
milions d’euros a la Paeria en 
concepte de multes no trami-
tades i del radar mòbil que no 
s’ha posat en funcionament. 
Segons el Comú, l’empresa 
exigeix 9 euros per cada mul-
ta no validada ja que, segons 
manifesta, l’equip de govern 
va decidir (unilateralment?) 
pujar el llindar de les sancions 
a 65 km/h sense el seu con-
sentiment. També reclama 
319.000 euros per les multes 
no imposades pel radar mò-
bil, un vehicle que la Paeria fa 
servir poc. L’equip de govern, 
a través d’un informe tècnic, 
desestima la reclamació i al-
lega que el límit va ser con-
sensuat entre ambdues parts 
tal com s’estableix al plec 
de condicions del contracte. 
Quant a l’ús del vehicle, ar-
gumenta que no hi ha fixat un 
número de captures d’infrac-
cions per justificar-ne l’ús.   

Versions contradictòries
Davant de la insistència dels 
mitjans, l’alcalde de Lleida, 
Àngel Ros, i la primera tinent 
d’alcalde, Marta Camps, ar-
gumenten que existeixen uns 
correus electrònics en què 
s’acorda amb Arnó-Sice el lí-
mit de velocitat a 65 km/h. En 
un Ple municipal de 2015, CiU 
mostra un comunicat de la 
concessionària que assegura 
que mai  no ha existit aquest 
acord. Una versió que contra-
diu l’altra i que es queda en 
un punt mort, ja que no es fan 
públics cap d’aquests correus 
interns. 

La recaptació va a millores 
en seguretat vial o no?
A banda d’aquesta incògnita, 
encara per resoldre, el Comú 
de Lleida també denuncia que 
la concessionària no ha inver-
tit els 270.000 euros que hau-
ria d’haver destinat a la ciutat 
en matèria de seguretat i que 
l’Ajuntament només ha inver-
tit 37.000 euros de tot el que 
ha obtingut amb la recaptació 
de les multes. D’acord amb la 
Llei de seguretat vial, s’esta-
bleix que la recaptació de les 
multes, un cop descomptat 
la remuneració a l’empresa 
concessionària per amortit-
zar la inversió i fer front a les 
despeses de gestió, es des-
tinarà a actuacions a la ciu-
tat. A més de la instal·lació i 
el manteniment dels radars i 
els semàfors, es contempla el 
manteniment de 110 cruïlles 
semafòriques de la ciutat i la 
instal·lació de noves, la mi-
llora de la senyalització horit-
zontal i vertical i nous passos 
elevats, entre d’altres. 
Segons el Comú de Lleida, hi 
ha una connivència entre les 
dues parts. En cinc mesos de 
radars i deu de “semàfors ver-
mells, els ciutadans de Lleida 
han rebut multes que superen 
de llarg el milió d’euros. La 
concessionària del servei, Ar-
nó-Sice, s’emporta el 31,5% 
de l’import de cadascuna de 
les més de 20.000 multes que 
s’han imposat en aquest perí-
ode de temps, més el 5% de 
la recaptació en via executiva, 
però no ha retornat la seva 
part. Per la seva banda, l’alcal-
de Àngel Ros diu que encara 
hi ha temps per dur a terme 
les inversions, ja que encara 
no ha passat un any des del 
contracte i que es complirà 
amb les inversions previstes.  

L’oposició
El Comú de Lleida exigeix ex-
plicacions i demana a l’equip 
de govern que faci públics els 
contractes de totes les con-
cessions perquè la ciutadania 
pugui fer el control posterior 
dels contractes i  que -assegu-
ra- no apliquen ni Àngel Ros 
ni l’oposició: “Ens sembla de-
nunciable el paper dels grups 
municipals de CiU i del PP, 
que, lluny de fiscalitzar l’ac-
ció de l’equip de govern com 
correspondria, mantenen una 
inquietant passivitat”. 
Alfred Sesma, representant 
del Comú, argumenta que 
“els contractes han de ser 
públics” i que “Àngel Ros 

és molt mal gestor”. Sesma 
deixa clar que la denúncia 
que han fet pública a través 
del Comú no és un caprici 
personal ni cap tema ideolò-
gic, sinó un fet demostrable 
a través del documents que 
han mostrat a l’opinió públi-
ca. Sesma critica que “la gent 
ha de saber que, a la llarga, 
aquesta falta de concreció en 
els límits de velocitat poden 
costar 2,3 milions d’euros a la 
ciutadania”. 

Ros renegocia amb Arnó
Fa dos mesos i mig el Comú 
va formular diverses pregun-
tes per “dotar de transparèn-
cia” la concessió dels radars, 
però la formació assegura 
que l’alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, “utilitza comunicats 
i cartes al director per difon-
dre les dades que li interes-
sen i menysprea així la Paeria 
com a institució on els grups 
de l’oposició tenen el dret i 
deure de fiscalitzar l’acció de 
govern i l’equip de govern 
l’obligació de respondre”. 
Per aquest motiu, el Comú 
de Lleida suggereix a Ros que 
expliqui a la ciutat els motius 
pels quals, segons el grup 
municipal, està renegociant 
el contracte de gestió dels 
radars i “quines concessions 
pensa fer a Arnó”. “L’alcal-
de feia públic al gener un in-
forme jurídic segons el qual 
s’havien desestimat les recla-
macions d’Arnó. Doncs per 
què segueix atenent el que la 
concessionària reclama?”, es 
pregunta el Comú.
El paer en cap explica en una 
publicada al diari municipal 
que “tot el que es recapta en 
concepte de radars es des-
tina al 100% a la seguretat 
vial”, però el Comú assegura 
que Ros no acredita aquesta 
afirmació. En aquest sentit, el 
Comú ha denunciat que l’al-
calde protegeixi més els in-
teressos de la concessionària 
que no pas els de la ciutada-
nia. “I ens dóna la raó perquè, 
una vegada més, no diu ni mu 
sobre l’incompliment d’obli-
gacions contractuals per part 
de la concessionària dels ra-
dars”, en paraules del Comú 
de Lleida.
“Si tot era correcte, si s’ajus-
tava al contracte multar no-
més a partir de 65 quilòme-
tres per hora, aleshores què 
està negociant amb la con-
cessionària?”, es pregunta la 
formació municipal.
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L’aeroport d’
busca enlairar-se

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després d’anys de reivindi-
cacions, el febrer del 2010 es 
posa en funcionament l’aero-
port de Lleida-Alguaire. Inau-
gurat el 17 de gener del ma-
teix any, la plataforma pretén 
projectar les terres de Lleida 
al món i contribuir a millorar 
l’equilibri del territori. Su-
posa la primera construcció 
d’un aeroport per part de la 
Generalitat.  Segons un es-
tudi presentat l’any 2007 i 
encarregat per la Cambra de 
Comerç amb el suport de la 
Diputació de Lleida, “la nova 
infraestructura aeroportuària 
dinamitzarà l’entorn socioe-
conòmic de la zona”. Té una 
doble vocació: d’una banda, 
el transport de viatgers (pre-
veu donar servei als habitants 
de Ponent, altres zones de 
Catalunya i Aragó, el turisme 
de l’esquí i l’esport d’aventu-
ra i els viatges de negocis) i, 
d’altra banda, el transport de 
mercaderies.  De fet, valora 
la xifra de 6.000 tones anuals 

de mercaderies a través de 
serveis de paqueteria, mis-
satgeria, productes peribles i 
terciaris. 
La infraestructura, construïda 
sobre un espai de 368 hec-
tàrees en el Pla del Sas, té 
un cost total de 95 milions 
d’euros, que inclou la torre 
de control, una terminal de 
passatgers, una plataforma 
per als avions de 39.500 m2 i 
una pista de 2.500 metres de 
llargada per 61 metres d’am-
plada, que és l’equivalent a la 
tercera pista de l’aeroport de 
Barcelona. Durant el primer 
any es planteja com a objectiu  
assolir entre 50.000 i 100.000 
passatgers; una xifra que hau-
ria de superar els 400.000 en 
un termini de deu anys. 
Passat el primer lustre des 
de la seva posada en marxa, 
les dades constaten que no 
s’ha arribat al volum de pas-
satgers previst. Tot i que el 
primer any es van registrar un 
total de 57.665 operacions 
comercials, els anys següents 
han rondat les 30.000 anu-
als (27.735 el 2011; 35.513 
el 2012; 32.402 el 2013, i 
32.607 el 2014). A més, la ter-

minal tampoc ha quallat com 
a transport de mercaderies i 
s’ha reconegut més per aco-
llir esdeveniments esportius 
com el Campionat d’Espanya 
de Vols Acrobàtics, l’October-
tairfest i el LleidaAirChallenge 
que no pas per la freqüència 
de vols i passatgers.  Ara bé, 
tot i que cal valorar si es van 
sobredimensionar les expec-
tatives, els seus principals 
impulsors continuen apostant 
per aquesta infraestructura 
i en remarquen tant la seva 
necessitat com la seva funci-
onalitat pel territori. Així ma-
teix, el dèficit de gestió de 
les instal·lacions s’ha reduït 
a la meitat, passant dels 6,5 
milions d’euros el 2011 als 3,5 
del 2014. Cal tenir en comp-
te que, segons el president 
d’Aena, José Manuel Vargas, 
dels 46 aeroports que formen 
la xarxa, aproximadament no-
més la meitat són rendibles.

Els inicis del projecte
L’any 2004, amb el Govern 
del tripartit, la Generalitat 
decideix ubicar un aeroport 
regional al municipi d’Al-
guaire. Durant anys s’havia 

apostat per l’ampliació de 
l’aeròdrom d’Alfés, però la 
pressió per protegir els valors 
naturals obliga a buscar-hi un 
nou emplaçament.  Es tracta 
del primer aeroport comercial 
promogut per la Generalitat 
(tots els existents depenien 
d’AENA). El 2006 s’aprova 
el Pla director de l’aeroport 
Lleida-Alguaire i les obres 
de construcció de la torre de 
control i de la primera termi-
nal s’inicien el 2007. 
Com a mesura de promoció, 
durant el primer any, les líni-
es aèries que operin a Lleida 
tindran descomptes i ajudes 
econòmiques en funció de la 
quantitat de passatgers.  Així, 
el mes d’octubre de 2009, 
la companyia Vueling confir-
ma dos vols setmanals a Pa-
rís i Palma i Rayanair posa a 
la venda els primers bitllets 
d’Alguaire a Milà i a Frank-
furt.  Des del mes d’abril, l’ae-
roport assumirà uns setze vols 
setmanals. 
El novembre del 2009, la Ge-
neralitat inicia la licitació de 
la gestió de l’aeroport, pro-
posada per un període d’en-
tre 25 i 35 anys. L’empresa 

gestora podrà explotar el 
desenvolupament logístic de 
la instal·lació però haurà de 
fer-se càrrec del manteniment 
i de l’ampliació de la infraes-
tructura. Cap empresa s’hi 
mostra interessada. 

Inauguració
Un retard d’AENA en el per-
mís de tramitació aèria força 
l’ajornament de la inaugura-
ció, prevista per a finals del 
2009. Finalment, l’estrena és 
el 17 de gener de 2010 amb 
un vol de Barcelona a Lleida 
mitjançant un Airbus de la 
companyia Vueling. Entre els 
passatgers hi ha el president 
de la Generalitat del moment, 
José Montilla, acompanyat de 
l’alcalde Àngel Ros i altres di-
rectius que, amb discursos tri-
omfals, destaquen la impor-
tància de la infraestructura 
per al reequilibri territorial de 
Catalunya i per al desenvolu-
pament econòmic de les ter-
res de Lleida i el Pirineu. 
L’endemà de la inauguració, 
els primers vols de Vueling 
exhaureixen tots els bitllets. 
La companyia ofereix dos vols 
setmanals a París i a Palma. 
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Alguaire
enlairar-se

Sis anys després de 
l’estrena, l’aeròdrom 
no ha assolit les 
expectatives de 
passatgers. Tot i això, 
el dèficit s’ha reduït 
a la meitat i els seus 
artífexs defensen la 
inversió

Així mateix, a l’abril comen-
ça a operar Ryanair, també 
anuncia vols la companyia Air 
Nostrum (filial de baix cost 
d’Ibèria) a Eivissa i Menorca 
i Pyrenair estrena noves rutes 
per a la temporada de neu. 
Paral·lelament, la Generalitat 
firma un acord amb Neilson 
Active Holidays per portar 
40.000 passatgers britànics 
cada temporada d’hivern. 
En el primer any de funcio-
nament, la valoració de l’ae-
roport d’Alguaire és positiva. 
Ofereix 6 destinacions i 22 
vols setmanals. En compara-
ció amb els dinou aeroports 
espanyols amb un trànsit in-
ferior als 400.000 passatgers, 
Alguaire ocupa la vuitena po-
sició, per darrere de Badajoz 
i davant de l’aeroport de Sa-
lamanca. De moment, però, 
segons el director de Ports i 
Aeroports de Catalunya, Ori-
ol Balaguer, l’aeròdrom no 
acollirà vols de mercaderies, 
a l’espera d’un estudi econò-
mic. 

Marxa de línies low cost
Poc abans de celebrar-se un 
any de l’entrada en funciona-

ment de l’aeròdrom, la Ge-
neralitat anuncia per al març 
la suspensió, de mutu acord, 
del vol setmanal de Vueling 
Lleida-Barcelona per la bai-
xa ocupació (només s’om-
plia un 3-4% de la capacitat). 
Poc després, l’empresa deixa 
d’operar a l’aeroport i supri-
meix també la ruta de Palma 
cancel·lant els últims vols pre-
vistos. No passa gaire temps 
que Pyrenair comunica la pa-
ralització de la venda de bit-
llets entre Alguaire i Vigo per 
a la resta de temporada, ja 
que la previsió de passatgers 
tampoc arriba al llindar espe-
rat, i deixa d’operar per la in-
viabilitat econòmica de man-
tenir només la ruta a Madrid, 
tot i tenir una bona ocupació.  
Ryanar s’apunta al carro i in-
forma que no prestarà més 
serveis a l’aeroport d’Alguaire 
si la Generalitat no augmenta 
la subvenció. 
El president de la Generalitat, 
Artur Mas, declara que rebut-
ja “les pressions poc presen-
tables de determinades com-
panyies”  i l’”amenaça” de 
Ryanair es confirma.  
Davant de la pèrdua de líni-

es, la Paeria aprova una mo-
ció unànime per demanar al 
Govern un suport efectiu i 
explícit al futur de l’aeroport 
i el president de la Diputació, 
Jaume Gilabert, reclama que 
la Generalitat busqui nous 
operadors i que es millorin les 
negociacions amb Ryanair.
El conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Lluís Recoder, 
declara que el futur de l’ae-
roport no pot dependre de 
les subvencions en funció de 
cada passatger i Àngel Ros 
exigeix un tracte igualitari 
amb els aeroports de Reus i 
Girona. 

Vies de promoció 
El 2011 es crea una taula 
estratègica per buscar vies 
de promoció de l’aeroport 
i redactar un pla de negoci. 
S’aprofiten les instal·lacions 
per celebrar el Campionat 
d’Espanya de Vols Acrobàtics 
durant tres anys consecutius i 
acollir la celebració de l’Octo-
bertairfest l’octubre del 2013 
i el LleidaAirChallenge, les 
curses d’AirRace que atreuran 
unes 6.000 persones a l’aero-
port el juny del 2014. A més, 

l’aeròdrom ocupa el panora-
ma mediàtic per ser l’escenari 
de diversos espots publicita-
ris, principalment d’automò-
bils i, en una ocasió, se’l ba-
teja com l’aeroport de l’amor.
Actualment, l’aviació general 
pot utilitzar aquest aeroport 
cada dia de la setmana com a 
punt de sortida i entrada per 
a activitats d’escoles de vol i 
trobades d’aviació general, 
entre d’altres. 

El transport de mercaderies
Al llarg d’aquests cinc anys, 
malgrat l’interès del sector 
agropecuari, no s’ha desen-
volupat el transport de mer-
caderies, una de les vies de 
negoci que es plantejava ini-
cialment. A més, també falta 
consolidar la idea que l’aero-
port funcioni com un centre 
d’emmagatzematge, mante-
niment i reparació d’avions. 
D’altra banda, un dels proble-
mes és la falta d’una política 
comercial i turística més acti-
va per atreure nous tour ope-
radors més enllà de les curses 
i dels festivals aeris. Cal tenir 
en compte que molts dels 
passatgers que aterren a l’ae-
roport tenen Andorra com a 
principal destinació turística. 

En defensa 
Jaume Gilabert, president de 
la Diputació de Lleida durant 
la inauguració de l’aeròdrom, 
considera que és un gran en-
cert perquè situa Lleida al 
món i, juntament amb el ca-
nal Segarra-Garrigues, és una 
de les dues grans construcci-
ons del territori. Gilabert creu 

que ha tingut un cost econò-
mic raonable en comparació 
a altres aeroports com el de 
Màlaga o Ciudad Real però 
que necessita temps per créi-
xer i consolidar-se, ja que va 
arribar en plena crisi econò-
mica. L’aleshores delegat del 
Govern, Miquel Pueyo, tam-
bé es mostra convençut que 
“era necessari un aeroport 
petit-mitjà perquè el reclama-
ven l’Ajuntament de Lleida, 
la Cambra de Comerç, l’hos-
taleria, interessava al Princi-
pat d’Andorra, i el seu cost 
(construcció, equipament i 
manteniment) era moderat en 
relació amb estructures com 
l’AVE o les autopistes”. 
Tot i que no s’han complert 
les expectatives de passat-
gers, el president de la Cam-
bra de Comerç, Joan Simó, 
es mostra convençut que la 
infraestructura era necessària  
i que “avui en dia no s’hagués 
pogut construir”. Per Simó, si 
volem millorar-ne la rendibili-
tat “cal apostar per les mer-
caderies i per afavorir que les 
exportacions dels productes 
agrícoles s’obrin pas a d’al-
tres països des d’Alguaire”.
Amb la problemàtica de la 
boira, l’expresident de la Di-
putació i l’actual delegat del 
Govern de la Generalitat, Ra-
mon Farré, consideren que, 
ara per ara, “és de somiatrui-
tes pensar en inversions mul-
timilionàries pel rendiment 
que se’n pot treure, ja que el 
problema de la boira afecta 
dos o tres diumenge l’any”.
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L’exdiputada d’ICV-EUiA per 
la demarcació de Lleida, Sara 
Vilà, va portar a la Fiscalia l’in-
forme de la Sindicatura de 
Comptes relatiu als comptes 
de Regsega entre els anys 
2010 i 2011, on es van apre-
ciar registres incorrectes en 
la liquidació del pressupost, i 
un informe jurídic realitzat per 
advocats independents de la 
Segarra davant d’una possi-
ble “xarxa clientelar” entorn 
de la infraestructura delatada 
pels contractes que havien de 
fer-se per concurs públic i que 
“han estat adjudicats a dit”. 
“Diferents informes ja han 
constatat la inviabilitat del ca-
nal, mentre el Govern i altres 
partits semblen xiular i mirar 
cap a una altra banda, ocul-
tant aquests informes”, afir-
ma Vilà en clara referència a 
l’actitud del fins ara conseller 
d’Agricultura, Josep Maria Pe-
legrí, que, al seu torn, destaca 
el compromís ferm del Go-
vern amb l’impuls dels rega-
dius en general, i del Segarra-
Garrigues en particular, com a 
infraestructures estratègiques 
de país “essencials per al des-
envolupament socioeconòmic 
del territori i per a la cura i 
gestió del paisatge. L’aigua és 
essencial per a la sostenibilitat 
del territori, tant a nivell am-
biental com econòmic i social, 
i per a les activitats que s’hi 
desenvolupen”. En resposta, 
Vilà exposa que la ciutadania 

Segarra-Garrigues
Clar com l’aigua

de la zona de la Segarra, de 
l’Urgell, de les Garrigues i del 
Segrià i els pagesos “van ser 
enganyats a consciència quan 
se’ls va prometre reg de trans-
formació arreu”, és a dir, que 
allò que era secà es converti-
ria tot en regadiu “per art de 
màgia” i sense tenir en comp-
te l’impacte ambiental ni les 
directives que ja existeixen a 
Europa. El Ple del Parlament 
acordava quinze dies després 
de les denúncies d’ICV-EUiA 
fer una auditoria indepen-
dent sobre el cost del canal 
Segarra-Garrigues per avalu-
ar la gestió d’aquest projecte 
amb els vots a favor de tots 
els grups a excepció del PSC.
Inicialment, el projecte del 
canal Segarra-Garrigues es 
va dividir en dues parts: la 
construcció dels 85 quilòme-
tres del canal principal, que 
va quedar a càrrec de l’Estat 
per valor de 444,75 milions, 
a repartir en un 50% entre el 
Ministeri d’Agricultura i els re-
gants a mesura que s’anessin 
incorporant al regadiu, i la cre-
ació de la xarxa secundària de 
regadius, és a dir, les conne-
xions entre el canal principal i 
les finques que es transforma-
ran en regadiu (70.000 hec-
tàrees en el projecte inicial), 
que va recaure en la Genera-
litat. És justament en aquesta 
part on  s’estan generant més 
problemes. De fet, el pro-
jecte es va adjudicar el 2002 
per 1.100 milions d’euros i el 
2013 havia d’estar enllestit. En 
canvi, el 31 de desembre de 
2012 l’empresa concessionà-
ria havia gastat 677 milions i 

només havia aconseguit posar 
a disposició de regadiu 5.532 
hectàrees, molt lluny de les 
70.000 inicials i de les 68.200 
projectades finalment arran 
de l’obligació europea de res-
pectar les zones de protecció 
d’aus (ZEPA). Així, doncs, amb 
més del 50% gastat només 
s’havia aconseguit sotmetre a 
algun tipus de reg un 7% dels 
terrenys. Aigües del Segarra-
Garrigues (ASG), l’empresa 
concessionària, advertia el 
2012 que, amb els diners de 
l’adjudicació inicial, 1.100 mi-
lions d’euros, i amb les correc-
cions introduïdes per la UE, 
només seria possible dur a 
terme el 34% del projecte. Un 
informe posterior de l’empre-
sa pública que va encarregar 
l’obra, Gisa, apuntava que, en 
el pitjor escenari, el sobrecost 
de l’obra podria elevar-se al 
81% respecte de l’adjudica-
ció.
Amb l’objectiu d’estalviar 9 
milions d’euros a les arques 
públiques, la Generalitat va 
fusionar la seva empresa de 
gestió d’infraestructures, 
Gisa, amb Regs de Catalunya 
(Regsa), empresa pública vin-
culada al Govern que s’havia 
constituït el 1991 per realitzar 
actuacions de promoció i exe-
cució de reg, i  Reg Sistema 
Segarra-Garrigues (Regsega), 
empresa dependent d’Agri-
cultura i encarregada de la 
construcció de les obres se-
cundàries del canal.
Poc després, però, la direc-
ció de Gisa (actualment Infra-
estructures.cat) va fer oficial 
l’acomiadament de 100 dels 

seus 211 empleats, segons els 
sindicats una privatització en-
coberta de la gestió de l’obra 
pública de la Generalitat, atès 
que la reducció d’un terç del 
personal “convertirà la socie-
tat en totalment inoperativa 
i es derivarà bona part de la 
seva escomesa a l’àmbit pri-
vat”. Les paraules dels repre-
sentants sindicats feien re-
ferència directa a ASG, grup 
empresarial adjudicatari del 
contracte per a l’execució 
de les obres de concentració 
parcel·lària i per a la redacció 
dels projectes, execució, ex-
plotació i manteniment de la 
xarxa de distribució del siste-
ma Segarra-Garrigues.
El president d’Infraestructu-
res.cat, Josep Antoni Rosell, 

va ser l’encarregat de presen-
tar l’ERO que afectava Gisa. 
Curiosament, l’any 2002 Ro-
sell era sotsdirector d’Infraes-
tructures i membre del consell 
d’administració de Regsega, 
empresa pública adjudicatària 
del contracte de 1.100 milions 
d’euros a l’empresa privada 
ASG. Quatre mesos abans de 
les eleccions que deixarien 
CiU fora del Govern, un cop el 
contracte amb ASG ja estava 
totalment tancat, Rosell aban-
donava el seu càrrec. Un mes 
després era contractat com a 
director general de la pròpia 
ASG, etapa durant la qual es 
va executar el 40% de l’obra 
amb el 70% del pressupost. 
D’aquesta manera, Rosell es 
convertia en el gerent d’ASG, 

http://www.7accents.cat


DIVENDRES 8 de GENER DE 2016 27

Segarra-Garrigues
Tot allò que envolta el 
canal Segarra-Garrigues 
no és clar com l’aigua, 
ni molt menys, i és que 
es tracta d’una obra 
caríssima que, ara per 
ara, no ha generat res 
més que despeses, però 
en cap cas beneficis per 
als pagesos, els grans 
perjudicats pels 
continus retards

encara que amb el retorn de 
CiU a la Generalitat, l’any 
2010, Rosell tornaria a l’em-
presa pública en qualitat de 
director general de Gestió 
d’Infraestructures (Gisa) per 
treure’s de la màniga un sis-
tema per tal que els pagesos 
es construïssin la seva part de 
l’obra, emparant-se en la Llei 
Òmnibus, segons la qual “el 
regant contribueix al finança-
ment de les obres de reg dins 
de la seva finca si les assumeix 
directament. Això permet a la 
Generalitat estalviar un per-
centatge del cost de les obres 
que realitza”, la qual cosa 
obligaria a aturar les obres.
Mentrestant, altres problemà-
tiques feien acte de presèn-
cia, i és que diversos mitjans 

d’aquella època afirmaven 
que el president i conseller 
delegat de Gisa, Joan Lluís 
Quer, tenia interessos eco-
nòmics en l’empresa d’en-
ginyeria Auding Intraesa. En 
aquest sentit, dies després de 
l’ERO un alt càrrec de Gisa es 
posava en contacte amb un 
diari digital per tal de donar 
a conèixer una sèrie d’irregu-
laritats que, en el seu parer, 
s’havien començat a produir 
amb l’entrada del nou equip 
l’abril de 2011. El treballador 
relatava que “un mes després 
només s’havia de mirar el web 
de Gisa per comprovar que 
l’empresa que més s’havia 
afavorit de contractes per la 
pròpia Gisa era precisament 
Auding Intraesa. A més, asse-

nyalava Tec 4, Inalba, Ayesa, 
GPO, Cicsa i, és clar Auding, 
“les enginyeries més afins a la 
direcció actual”, com les em-
preses que s’haurien endut 
més del 40% de l’import total 
de les adjudicacions.
D’altra banda, cal destacar 
que ASG, amb CiU al Govern i 
Rosell a Infrastructures, comp-
ta actualment amb el conver-
gent Josep Grau com a pre-
sident, després que exercís 
el càrrec de conseller d’Agri-
cultura de 1999 a 2003, etapa 
en què també formava part 
d’Agricultura Rossell i en què 
el mateix Grau anunciava la 
decisió del Govern d’adjudi-
car la construcció de la xarxa 
de regadiu del canal Segarra-
Garrigues al consorci de cons-

tructores Aigües del Segarra 
Garrigues (ASG) per un total 
de 1.102,6 milions d’euros. 
Que el mateix Grau presideixi 
ara aquest consorci presenta 
més incerteses sobre el futur 
d’aquesta obra milionària de 
la Generalitat pel que fa al seu 
finançament, el seu ús social 
i la seva gestió ambiental, tal 
com asseguren la Sindicatura 
de Comptes, els regants afec-
tats i la Unió Europea respec-
tivament. 
La Guàrdia Civil va detenir 
Rosell en el marc de la terce-
ra fase de l’operació Petrum, 
en què també es van fer una 
vintena de registres, entre els 
quals a la seu de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya, 
on buscaven documentació 

relacionada amb l’adjudicació 
d’obra pública. El jutge del 
Vendrell va decretar dos dies 
després llibertat amb càrrecs 
per al director general d’Infra-
estructures. Segons la Fiscalia, 
Rosell hauria influït en la con-
creció de les condicions dels 
concursos públics.
Així, doncs, el canal Segarra-
Garrigues continua represen-
tant una oportunitat de des-
envolupament per als secans 
ponentins, però la concepció 
del projecte planteja molts 
interrogants sobre els resul-
tats de la inversió dels milions 
d’euros d’infraestructura pre-
vista. Es pot dir més clar (que 
l’aigua), però no més alt. 
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Fa dos anys que els alcaldes 
de les localitats per on passa 
la carretera N-240, la Dipu-
tació de Lleida i la de Tarra-
gona, la Cambra de Comerç 
de Lleida i Reus i les entitats 
Ateneu Popular Garriguenc 
i el col·lectiu Conca 22 van 
signar la Declaració de Mont-
blanc, document on s’exigia 
l’alliberament de l’autopista 
AP-2 entre Montblanc i Lleida 
com a única solució per redu-
ir la sinistralitat de l’N-240. 
La que era considerada com 
la millor opció per unir Llei-
da i Tarragona s’ha trencat i 
el consens entre empresaris, 
polítics, cambres i societat ci-
vil ha quedat palès només en 
una fotografia. 
Els alcaldes lleidatans, lide-
rats pel de les Borges Blan-
ques, Enric Mir, i amb el 
suport del president de la 
Cambra de Comerç de Llei-
da, Joan Simó,  creuen que 
la millor solució per posar fi 
a l’alta sinistralitat de l’N-240 
és el desdoblament de l’ac-
tual carretera entre Lleida i 
Montblanc, que consistiria en 
una duplicació de l’actual via 
amb la construcció d’un mur 
que actuaria com a separa-
dor. “Portem deu anys dema-
nant una solució definitiva”, 
explica l’alcalde de les Borges 
Blanques, Enric Mir. Aquesta 
solució, que estaria pressu-
postada aproximadament per 
100 milions d’euros, no agra-
da ni al Ministeri de Foment, 
que és l’autoritat que ha de 
portar a terme l’execució, ni 
a l’entitat Ateneu Popular 

Garriguenc i el col·lectiu Con-
ca 22, que segons un estudi 
van avaluar que l’alliberament 
de l’AP-2 era el resultat més 
viable: “Farà que es reduei-
xi el trànsit de la carretera i 
augmenti la fluïdesa”. Amb-
dues entitats, que van ser 
les impulsores del Manifest 
de Montblanc, formen part 
de la plataforma Prou morts 
a l’N-240, de la qual també 
en formen part els edils de 
les Borges Blanques, Juneda, 
Puigverd de Lleida, Vinaixa, 
Torregrossa i Artesa de Llei-
da. 

Camions cap a l’AP-2
A causa de les contínues re-
clamacions, el conseller de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat, Santi Vila, va 
confirmar que els camions se-
rien derivats cap a l’AP-2 amb 
bonificacions en els peatges 
entre Lleida i Montblanc. Així, 
els transportistes es veurien 
obligats a deixar d’utilitzar 
l’N-240 i circular per l’auto-
pista, mesura que no ha agra-
dat als transportistes, ja que 
creuen que la utilització d’au-
topistes hauria de ser volun-
tari i no obligatori. Tampoc no 
consideren que les concessi-
onàries de les autopistes se 
suportin a través de l’econo-
mia dels transportistes, ja que 
aquesta “obligació” no seria 
gratuïta. Els camions que cir-

culin per l’AP-2 entre Lleida i 
Montblanc tindran una boni-
ficació del 50%, mentre que 
aquells que circulin per trams 
de major longitud tindran una 
bonificació del 35%. Amb 
aquesta mesura anunciada, 
l’Ateneu Popular Garriguenc 
i el col·lectiu Conca 22 es van 
mostrar satisfets; tot i així, 
continuen defensant l’allibe-
rament total dels peatges. 
El president de la Diputació, 
Joan Reñé, també va mostrar 
el seu rebuig i va reclamar la 
gratuïtat de l’AP-2, referint-se 
a l’N-240, com “la carrete-
ra de la vergonya”. Però qui 
continuen estant disconfor-
mes són els alcaldes de la pla-
taforma Prou morts a l’N-240, 
perquè creuen que és “una 
solució a mitges” i que des-
viant els camions no se soluci-
onarà l’elevada sinistralitat de 
l’N-240. Tot i així, el president 
de la Cambra de Comerç de 
Lleida, Joan Simó, opina que 
“ens hem d’acontentar per-
què val més això que res, 
encara que els demanem el 
compromís que s’acabi efec-
tuant el desdoblament”. 

Catorze morts en sis anys
Segons les dades, en els úl-
tims sis anys han perdut la 
vida catorze persones i una 
vintena des del 2009 en ac-
cidents de trànsit. Per aquest 
motiu, els alcaldes de l’N-

240, i el president de la Cam-
bra de Comerç es van reunir 
el passat 4 de març amb el 
conseller Santi Vila per fer un 
“front comú” i exigir millores 
a Foment. En aquest sentit, 
Vila es va comprometre a re-
clamar al Ministeri de Foment 
que redacti aquest mateix 
any els projectes necessaris 
per desdoblar el tram lleida-
tà. També exigirà que l’Estat 
es comprometi a executar les 
obres mentre apliqui la res-
tricció del trànsit de camions 
prevista entre Lleida i Mont-
blanc. També es va compro-
metre a portar davant de la 
Cambra una moció per re-
clamar l’autovia i a sol·licitar 
a Foment una reunió amb la 
plataforma de municipis. A 
banda, Enric Mir, alcalde de 
les Borges Blanques i presi-
dent de la plataforma Prou 
morts a l’N-240, demana un 
calendari en què, “el projecte 
es redacti en menys d’un any 
i que les obres finalitzin dintre 
de dos”. 
Professionals del sector de 
les infraestructures, com el 
director general de Cen-
trals i Infraestructures per a 
la Mobilitat i les Activitats 
Logístiques (CIMALSA) i an-
tic president de la Diputació 
de Lleida, Isidre Gavín, creu 
que el desdoblament és una 
bona solució, encara que opi-
na que fins que no s’aclareixi 

es podria arribar a un acord 
amb la concessionària de les 
autopistes perquè es con-
verteixi en una autovia. “Un 
rescat parcial podria ser una 
solució definitiva”, s’avança 
a dir. En aquest sentit, els al-
caldes de l’N-240 consideren 
que la possibilitat de fer gra-
tuït el peatge a l’AP-2 no és 
incompatible amb el desdo-
blament, ja que creuen que 
l’autopista no discorre paral-
lela, però opinen que aquesta 
mesura només beneficiaria el 
transport de llarg recorregut. 
La concessió de l’autopista 
s’acaba el 2019, però el pre-
sident d’Abertis, Salvador 
Alemany, ja va avançar que té 
la voluntat de continuar amb 
la gestió de l’autopista quan 
s’acabi la concessió, almenys 
referint-se a l’AP-7. Alemany 
va afirmar durant una entre-
vista al 3 24 que la seva em-
presa no entrarà en el debat 
sobre la gratuïtat de les auto-
pistes catalanes. 
El que va començar sent un 
projecte unitari s’ha anat 
trencant, encara que la lluita 
per trobar una solució al que 
havia de ser una gran infraes-
tructura que permetés unir la 
costa cantàbrica amb el port 
de Tarragona continua en 
peu. Es calcula que cada dia 
surten del Port de Tarragona 
més de 2.000 camions que es 
dirigeixen a l’interior del país. 

http://www.7accents.cat
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Fa deu anys que es 
demana una solució a l’alta sinis-
tralitat de la via que uneix Lleida 
i Montblanc, però alcaldes, Ge-
neralitat i  Foment no es posen 
d’acord, uns demanen el 
desdoblament de la carretera i 
els altres la conversió de 
l’AP-2 en autovia

Tallada l’AP-2 entre Aitona 
i les Borges Blanques per 
boira molt densa
La boira molt densa que afec-
tava aquell dimecres al matí 
algunes comarques de Lleida 
va obligar a interrompre la 
circulació de tots els vehicles 
a l’AP-2 entre Aitona (Segrià) 
i les Borges Blanques, concre-
tament el tram comprès entre 
els quilòmetres 120 i 161 per-
què la visibilitat era inferior 
als 75 metres. Els vehicles van 
ser desviats per l’A-2, en sen-
tit Barcelona, i per l’N-240, 
en sentit Saragossa, un pro-
tocol d’actuació pactat al no-
vembre pels Mossos i Abertis 
amb l’objectiu de reduir la si-

nistralitat a l’autopista en cas 
de manca de visibilitat.
Aquest acord va ser molt cri-
ticat pels alcaldes de la zona, 
que fa anys que alerten de 
la perillositat de l’N-240. El 
2 de desembre ha estat de 
moment l’única vegada que 
s’ha activat aquest protocol a 
l’AP-2, una via que des del 3 
de juliol i fins a finals de no-
vembre ha ofert bonificacions 
de fins al 50% en el peatge 
per als vehicles pesats de 
quatre o més eixos que es 
desviessin voluntàriament de 
l’N-240 a l’AP-2 en el tram 
Lleida-Montblanc.
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La cara

l’educació
de
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La mort del professor lleida-
tà, que impartia classes com 
a substitut a l’institut Joan 
Fuster de Barcelona, a mans 
d’un alumne de 13 anys, ha 
obert un debat fins ara inèdit 
a les aules del territori. El trà-
gic succés que va acabar amb 
la vida de l’Abel Martínez el 
passat 20 d’abril es tracta de 
la primera mort d’un profes-
sional en un centre educatiu i 
ha posat en evidència la falta 
de recursos socials i psicope-
dagògics que pateix el sis-
tema d’ensenyança pública. 
Són centenars els docents 
que han sortit al carrer recla-
mant a l’administració que 
treballi millor el pont entre 
els centres educatius i la soci-
etat perquè els alumnes rebin 
una millor educació. 
El passat dimarts 5 de maig, 
unes 400 persones van con-
centrar-se a la plaça de la 
Paeria de Lleida amb l’objec-
tiu que la mort de l’Abel no 
restés en l’oblit i van fer una 
crida perquè no es perdin els 
valors entre la família i l’esco-
la, ja que “el sistema educatiu 
–apuntaven– s’aguanta per la 
voluntat dels professors i de 
les professores” i “necessi-
tem l’impuls de les famílies”. 

Protocol de prevenció
El sindicat majoritari d’ense-
nyament a Catalunya, Ustec-
Stes, va reclamar un protocol 

d’actuació per prevenir la vi-
olència contra els professors 
a les aules. Exigeixen  més 
suport jurídic, psicològic i 
administratiu a tota la comu-
nitat educativa. La portaveu 
del sindicat, Ana Elvira Sán-
chez, va exigir, a més, que 
es reverteixin les retallades 
que afecten els docents des 
de l’any 2010 i va demanar la 
recuperació de les condicions 
laborals dels professors com 
ara les substitucions dels pro-
fessors des del primer dia de 
baixa, la reducció de les rà-
tios i la contractació de nou 
professorat de suport psico-
lògic. No obstant això, el sin-
dicat va voler deixar clar que 
no volen establir una relació 
directa entre l’agressió mor-
tal i les retallades, tot i que sí 
que van incidir en la idea que 
la convivència escolar s’ha 
vist cada cop més afectada 
pels ajustos econòmics. 

Un fet aïllat
Després de conèixer la trà-
gica notícia, la consellera 
catalana d’Educació, Irene 
Rigau, va atribuir l’acció a un 
brot psicòtic que hauria patit 
el jove estudiant de segon 
d’ESO autor dels fets. Així 
mateix, Rigau va sortir al pas 
i va detallar que a l’expedient 
de l’alumne no hi constava 
cap problema de salut men-
tal que hagués pogut pre-
veure el desenllaç. Ara bé, la 
pregunta que hom es plante-
ja és: és possible que ningú 
pugui detectar un compor-
tament estrany, susceptible 

de desencadenar un acte de 
violència com aquest?
En aquest sentit, la comunitat 
educativa consultada opina 
que sí que és possible. Per 
aquest motiu, el reclam ma-
joritari no és perquè s’imposi 
més vigilància policial, sinó 
perquè es dotin de més re-
cursos i personal especialista 
per poder detectar proble-
mes que podrien afectar el 
desenvolupament de l’alum-
nat.  El sindicat Ustec-Stes 
denuncia la mala gestió de 
la consellera Rigau i demana 
una millora de la convivència 
escolar amb més recursos per 
garantir l’atenció a la diversi-
tat, el model inclusiu i l’aten-
ció personalitzada; recursos 
que  –remarquen–  han estat 
els més perjudicats per les re-
tallades. 

Concentració del 20 de maig
Conjuntament amb la resta 
de sindicats (CCOO, ASPEC-
SPS i FETE-UGT), Ustec-Stes 
reclama una negociació per 
abordar tots aquests punts i 
proposava que el dia 20 de 
maig es realitzessin concen-
tracions i/o aturades per ex-
pressar el rebuig a la violèn-
cia i es fes el possible perquè 
situacions com aquesta no 
tornin a produir-se. 
Héctor Hernández és profes-
sor de Filosofia al Màrius Tor-
res de Lleida. Porta onze anys 
de docent i destaca que el 
problema és que “des de fa 
dècades l’educació fluctua en 
funció dels interessos i neces-
sitats del mercat i de les em-

preses” i no hauria de ser així. 
Hernández considera que fa 
molt temps que urgeix un de-
bat que afronti la qüestió de 
com formar persones cultes, 
ja que “s’imparteixen moltes 
hores lectives però hi ha poc 
espai per al debat”. De fet, el 
professor fins i tot confessa 
que s’ha plantejat deixar la 
vocació, ja que “no vull aca-
bar fent de peó del sistema”.
El fet que l’educació estigui 
tant lligada a la política és un 
impediment per aconseguir 
aquesta millora de l’ensenya-
ment públic, apunta el pro-
fessor: “Cada cop que hi ha 
un petit moviment polític, els 
canvis que es produeixen són 
interessats o de maquillatge 
i no compten amb l’opinió 
dels pedagogs”. 

Violència en el consum d’oci
Segons el professor del Mà-
rius, és difícil establir una re-
lació causal entre certs hàbits 
d’oci com els videojocs vio-
lents i la conducta dels alum-
nes: “Jo no he vist situacions 
que em cridessin especial-
ment l’atenció”. Ara bé, Her-
nández considera que sí que 
ha detectat que als alumnes 
els costa confiar en les seves 
capacitats i la seva creativitat, 
i això és una qüestió d’auto-
estima que caldria estudiar 
en profunditat. En aquesta 
línia, el docent apunta que 
falta fer més inclusió ja que, 
a vegades,  “hi ha pressa a 
l’hora d’ubicar i seleccionar 
l’alumnat en funció de les 
seves capacitats” i es fa amb 

“certa frivolitat”. Un proble-
ma que atribueix als diversos 
sistemes educatius, ja que 
“sembla que l’únic objectiu 
sigui l’excel·lència, oblidant 
per complet la inclusió”. 
“Sembla que hi hagi la inten-
ció de degradar la qualitat de 
l’educació pública en favor 
de l’elitisme i marcar les car-
tes que estan privilegiades”, 
apunta.
 
Depressió 
L’exercici docent comporta 
un desgast emocional impor-
tant. Hi ha diversos factors 
que hi influeixen com ara el 
canviant marc legislatiu amb 
les contínues reformes del 
sistema educatiu; la caiguda 
del prestigi social de la figura 
del professor, les conductes 
antisocials d’alguns alumnes, 
el sistema de promoció i re-
muneració i la sensació que 
falta més formació psicope-
dagògica. Hugo Alarcón és 
professor de Música a l’Ins-
titut d’Agramunt. Alarcón va 
ser un dels organitzadors de 
l’acte en homenatge a l’Abel 
i apunta que falta més aten-
ció social i psicopedagogia: 
“Sense caure en l’alarmisme, 
hi ha casos en què els alum-
nes tenen dificultats econò-
miques i socials, problemà-
tiques que excedeixen els 
límits del centre i necessiten 
de suport exterior”. 
Alarcón denuncia que, al fi-
nal, l’escola acaba sent un ca-
laix de sastre que, mentre no 
passa res, ningú no actua.  En 
aquest sentit, apunta que “in-
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La mort d’un 
professor de 
secundària a mans 
d’un alumne en un 
institut de
Barcelona posa en 
evidència la falta 
de recursos socials 
i psicopedagògics 
que pateix el
sistema educatiu

Imatge de la concentració a Lleida en homenatge a l’Abel Martínez. 
Fotos: Carlos Bonfill i Judit Gómez

tentarem que hi hagi un canvi 
perquè, fins ara, només hem 
vist actuacions cosmètiques”. 

La culpa
Quan es busca l’origen de la 
violència a les aules, tots els 
professors consultats apun-
ten que cal fer una mirada re-
trospectiva i tenir en compte 
que no hi ha un factor deter-
minant. Això sí, la precarietat 
laboral i econòmica ha agreu-
jat les situacions i l’escola 
només conforma “una de les 
cares d’una societat que pa-
teix”. En aquest sentit, són 
molts els que opinen que els 
psicòlegs podrien fer molta 
més feina a les aules de se-
cundària. A més, quan hi ha 
un mal comportament de 
l’alumnat, Hernández apunta 
que està cansat de veure pro-
fessors que imprimeixen fu-
lles de conducta quan, en re-
alitat, “potser l’únic que falta 
és, simplement, una conver-
sa”. Ivan Corbella és llicenci-
at en Psicologia i, tot i que el 
cas de Barcelona és aïllat, la 
percepció és que la violència 
a les aules ha augmentat. A 
nivell de salut mental –apunta 
Corbella– el sistema públic es 
basa en un model psiquiàtric 
basat en la medicació i potser 

s’hauria d’ampliar a altres as-
pectes psicològics més inte-
grals”. En tot cas, “la idea de 
l’escola inclusiva mai podrà 
funcionar bé sense recursos”. 
I aquest és el gran reclam.

Càtedra Abel Martínez
La consellera d’Ensenyament 
en funcions, Irene Rigau, i el 
rector de la Universitat de 
Lleida (UdL), Roberto Fer-
nández, van signar el conveni 
per a la creació de la Càtedra 
Abel Martínez, en record del 
professor mort l’abril passat 
per l’agressió d’un alumne a 
l’institut Joan Fuster de Bar-
celona. La Càtedra Educació 
i Adolescència Abel Martínez 
neix amb l’objectiu d’esde-
venir un espai de reflexió i 
anàlisi interdisciplinari sobre 
l’educació i l’adolescència. 
Entre d’ altres qüestions, per-
metrà establir línies de tre-
ball conjuntes per estudiar 
el paper i el comportament 
de l’adolescència dins del 
sistema educatiu, coordinar 
projectes d’investigació o bé 
oferir seminaris, conferències 
o jornades.
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“Quan van aparèixer els al-
tres dos per darrere i em van 
començar a increpar, ja sabia 
que anaven per mi. Em van 
donar un fort cop a la boca 
amb un mosquetó i vaig co-
mençar a córrer. Em vaig tro-
bar un home i li vaig dema-
nar ajuda, però en veure que 
quatre nois venien per mi, no 
va voler ajudar-me. Finalment 
em van agafar i em van con-
tinuar pegant mentre m’in-
sultaven a pocs metres de 
casa”. Aquest és l’esgarrifós 
relat d’una víctima del neo-
nazisme. Es tracta d’un jove 
de només 18 anys que quan 
tornava a casa un dimarts a 
les deu de la nit va ser agre-
dit per quatre neonazis, tots 
ells de Lleida, per ser partida-
ri de la independència de Ca-
talunya al barri de la Bordeta. 
Els Mossos d’Esquadra defi-
neixen aquest tipus de casos 
com “anecdòtics”, ja que “es 
tracten de fets molt puntuals 
i molt aïllats”, segons explica 
un dels portaveus dels Mos-
sos d’Esquadra de Lleida. 
El cos policial assegura que 
aquest hauria estat el primer 
cas d’aquestes característi-
ques en els últims tres anys. 
Tot i que no va ser un atac 
similar, Lleida encara recorda 
la persecució d’un jove de 
Logronyo i estudiant de Me-
dicina a la UdL, que va per-
seguir i atacar cinc persones 

Lleida torna a 
ser escenari 
d’una agressió

amb un ganivet el passat mes 
de setembre. El cas d’Alejan-
dro R.V. va ser considerat un 
atac racista i d’ideologia ne-
onazi. Actualment es troba 
tancat a la presó de Ponent 
de forma provisional després 
d’haver confessat ser l’autor 
de l’apunyalament de cinc 
persones el 21 de setembre 
del 2014.  El Jutjat penal nú-
mero 2 de Logronyo el jutja-
rà el pròxim 22 de juny per 
un altre delicte de lesions i 
agreujant racista i xenòfob 
pel qual el fiscal demana  tres 
anys i sis mesos. 

Dos germans a la presó
Els quatre neonazis van ser 
detinguts pels Mossos d’Es-
quadra per un delicte de le-
sions i temptativa de robatori 
amb violència i motivació 
ideològica, després que la 
víctima denunciés els fets. El 
jove de 18 anys va haver de 
ser operat a l’Hospital Arnau 
de Vilanova després que els 
agressors li destrossessin la 
mandíbula. Actualment, dos 
dels quatre neonazis es tro-
ben a presó sota una fiança 
de 3.000 euros, després que 
el jutge de guàrdia ordenés 

l’ingrés el dia després a la 
detenció. Concretament, els 
dos detinguts són germans 
de la família Priego, Damián 
i Andrés, nois que la víctima 
coneixia per haver estat ve-
ïns quan eren petits, els quals 
se’ls considera els autors ma-
terials de l’agressió. El tercer 
va quedar en llibertat amb 
una ordre d’allunyament res-
pecte a la víctima i la quarta 
persona implicada en l’agres-
sió és un menor d’edat, que 
no es va arribar a detenir però 
que està imputat com els al-
tres tres. Segons va informar 
la policia, un dels germans 
empresonats ja va ser detin-
gut l’any 2013 per un delicte 
d’incitació a l’odi i la discrimi-
nació. La policia autonòmica 
investiga ara si els sospitosos 
pertanyen al partit d’extrema 
dreta Democracia Nacional 
Joven, ja que els tres van 
negar que en formessin part 
però van afirmar que n’eren 
simpatitzants. A més, el Jut-
jat d’instrucció número 1 de 
Lleida està investigant si els 
arrestats van introduir a la 
bústia d’un amic de la víctima 
una llista amb els seus possi-
bles objectius amb taques de 

sang. Uns dies després de la 
detenció, diversos carrers de 
Lleida van aparèixer amb pin-
tades on es podia llegir “Cap 
agressió sense resposta. Na-
zis fora de Lleida” i “Feixis-
me mai més, enlloc contra 
ningú.”
A banda de les lesions pro-
vocades i la por cap a una 
possible represàlia, el jove 
agredit ha hagut d’ajornar els 
seus exàmens de la selectivi-
tat. En el moment dels fets, el 
jove es trobava estudiant els 
pertinents exàmens de segon 
de batxillerat per poder fer la 
selectivitat la següent setma-
na. “Els professors estan fent 
ara els exàmens, per la qual 
cosa no em podré presentar 
a la selectivitat fins al setem-
bre”, explica el jove, al qual li 
costa parlar per les molèsties 
que encara sofreix a la boca. 
Fa quinze dies que ha tornat 
a “fer vida normal”, però la 
preocupació no desapareix. 
L’únic que vol la família és 
que es faci justícia i “s’oblidi” 
el més aviat possible.

Concentració de rebuig a 
les agressions feixistes
Tot i així, institucions, agru-

pacions i el conjunt de la so-
cietat demanen que es con-
demnin aquest tipus d’atacs 
feixistes i xenòfobs. Per això, 
la Unitat contra el Feixisme i 
el Racisme i la Coordinadora 
Antifeixista de Lleida van or-
ganitzar una concentració a 
la plaça Paeria per condem-
nar l’atac, sota el lema “No 
volem nazis! Ni a Lleida ni en-
lloc i cap agressió sense res-
posta!”. Des d’Arran i des del 
Sindicat d’Estudiants dels Pa-
ïsos Catalans (SEPC) també 
han volgut mostra la seva so-
lidaritat tot recordant altres 
víctimes contra el feixisme, 
per la qual cosa denuncien 
també “la tolerància dels po-
ders polítics amb l’extrema 
dreta quan permeten que es 
passegin pels carrers de les 
nostres viles”. 
També ho va fer l’Ajuntament 
de Lleida amb la lectura d’un 
manifest elaborat per totes 
les formacions polítiques, en 
què es condemnaven tots els 
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La pallissa a un jove
independentista a
la Bordeta per
part de quatre
neonazis posa en 
alerta la societat i les 
institucions, que es 
manifesten per 
mostrar el seu 
rebuig

atacs de caràcter ideològic. 
L’alcalde en funcions, Àngel 
Ros, va transmetre el seu su-
port en solidaritat a la famí-
lia del noi, oferint també su-
port econòmic: “Li donarem 
el suport que calgui i, si cal, 
aquest també serà econòmic, 
a banda d’oferir suport mo-
ral”. En aquest sentit, tota la 
corporació municipal donarà 
el suport necessari a les ac-
cions judicials endegades i a 
l’acusació particular de la fa-
mília “per tal que siguin con-
siderats i jutjats com a delic-
tes molt greus, més enllà del 
propi delicte de lesions”. En 
aquest sentit, consideren que 
no és només un atemptat 
contra un noi, “sinó contra 
tota la ciutadania, contra la 
mateixa democràcia i contra 
els valors que la sostenen”. 
L’Ajuntament no es presenta-
rà com a acusació particular, 
“ja que sempre hem cregut 
que la Fiscalia ja fa la seva 
tasca”, va declarar l’alcalde 

en funcions, després que di-
verses formacions polítiques 
demanessin que es presentés 
com acusació particular. 

El gran tabú
Tot i la informació esdevingu-
da, el neonazisme continua 
sent un tabú per la societat. 
Segons Arran i SEPC, el fei-
xisme està agafant ales en el 
context socioeconòmic actu-
al. De la mateixa manera pen-
sen des de la Unitat contra el 
Feixisme i el Racisme (UCFR), 
que asseguren que, tot i que 
no hi ha gaires feixistes, es 
fan sentir i donar a conèixer 
a través de les ajudes, ma-
joritàriament de menjar, que 
ofereixen a famílies espanyo-
les sense recursos. “Recorren 
al discurs fàcil i enreden la 
realitat per aquella gent que 
no està informada”, explica 
l’actual responsable d’UCFR 
a Lleida. Només cal recordar 
que els neonazis del partit 
Amanecer Dorado de Grècia 

es van convertir en el tercer 
partit més votat en les elecci-
ons  parlamentàries del pas-
sat gener, assentant disset di-
putats  al Parlament, tot i que 
la majoria dels seus líders es 
troben a la presó a l’espera 
del litigi. En aquest sentit, 
des del moviment d’UCFR 
celebren “que el partit Plata-
forma per Catalunya no hagi 
aconseguit regidors a Catalu-
nya”. La plataforma assegura 
també que a Lleida no hi ha 
molts neonazis, però que els 
que hi ha es reuneixen al Ca-
sal  Gaspar de Portolá. “Mal-
grat tot, encara hi ha grups 
feixistes. Veiem agressions, 
comentaris i actituds racistes 
i xenòfobes i no ho podem 
permetre”, comenta el Ximi. 
En un temps no molt llunyà, 
es va aconseguir acabar amb 
el nazisme. Veurem ara que 
passa amb el neonazisme. 
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Alba
#SempreAmbTu

 ARES VALDÉS
 LLEIDA
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“Si fos per mi no el deixaria 
sortir mai de la presó. Va tan-
car la meva filla en un forat 
del qual no podrà sortir mai 
i ara es mereix estar tancat 
també”. No hi ha paraules 
per descriure el que sent una 
mare a qui li han destruït la 
vida i li han pres el que més 
estimava, la seva filla. L’Alba 
Martí, amb 14 anys, va ser 
assassinada per la seva expa-
rella de 18 el passat 7 d’oc-
tubre de 2013 a Tàrrega. Els 
pèrits van declarar en una de 
les jornades del judici que 
es va celebrar a l’Audiència 
de Lleida durant el mes de 
març que la víctima va rebre 
fins a 34 ganivetades amb 
un ganivet de pesca subma-
rina d’11,5 centímetres i di-
versos cops. Després de ser 
condemnat a 25 anys per 

La mare de la nena 
assassinada a 
Tàrrega per la seva 
exparella afronta
l’última batalla,
l’apel·lació de 
la condemna de 
l’acusat, i denuncia 
les “injustícies 
comeses per part de 
l’Ajuntament”

un cas d’assassinat amb tra-
ïdoria i acarnissament i amb 
l’agreujant de parentesc, ara 
la defensa de Míchel de los 
Ángeles ha decidit recórrer la 
condemna al Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 
(TSJC).
“Si li redueixen la pena, ja no 
volem fer res més. No puc 
tenir la dona sofrint cinc anys 
més. Tenim un nen que ha 
complert els 14 anys i el que 
està veient a casa no està 
bé”, lamenta la parella de la 
mare de la nena, Toni Garro-
fé. La sentència va prohibir al 
noi comunicar-se o acostar-se 
menys de 200 metres als pa-
res i als germans de la víctima 
durant trenta anys i establia 
que indemnitzés els pares  de 
la nena amb 120.000 euros 
per a cadascun i amb 60.000 
euros per a cadascun dels dos 
germans. La defensa del jove 
ha decidit apel·lar la sentèn-
cia, acció que suposa el pa-
ralitzament de la condemna. 

“Això ens suposa una despe-
sa de 30.000 euros, perquè 
l’advocada s’haurà de traslla-
dar a Barcelona”, lamenta el 
Toni. La família denúncia que 
no rep cap ajuda i, per tant, 
afrontar aquest gran cop els 
suposa una gran dificultat, 
tant moral com econòmica. 
“A ell no li suposa res, ja que 
té un advocat d’ofici, però a 
nosaltres se’ns va denegar en 
el seu moment perquè tant 
el pare de l’Alba com jo tre-
ballàvem i vam haver de bus-
car-ne un, però que treballés 

en el seu moment no signifi-
ca que ho faci ara”, declara la 
mare de la nena, Maite Egea, 
a qui li van diagnosticar una 
depressió greu i li han conce-
dit la invalidesa. 
A la família Martí li han des-
trossat la vida i ara la mare 
només demana que la família 
del noi accepti el que va fer 
el seu fill i la pena imposada, 
“perquè ells tenen la  sort de 
tenir-lo, cosa que jo no puc 
dir”, narra entre llàgrimes la 
Maite. Si el Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya 

li donés la raó al jove acu-
sat, la Maite i el Toni podri-
en recórrer de nou el cas al 
Tribunal Suprem de Madrid, 
“però ja és allargar-ho massa, 
sobretot per la salut d’ella”, 
comenta el Toni referint-se a 
la seva parella mentre li agafa 
la mà. 

“L’Ajuntament de Tàrrega 
m’ha denegat tota l’ajuda”
Després de dos anys, la Mai-
te i el Toni han decidit parlar 
i trencar el silenci.  Ambdós 
denuncien la mala gestió de 
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Imatge de l’Alba 
Martí i de la seva 
mare, la Maite 
Egea.
Fotos: Dani 
Martínez i Maite 
Egea

l’Ajuntament de Tàrrega per 
no haver-los donat l’ajuda 
que reclamaven. “Fa més 
d’un any vaig anar a demanar 
ajuda a l’alcaldessa de Tàrre-
ga i me la va denegar. Primer 
no va voler fer-li un homenat-
ge a la meva filla per recaptar 
fons perquè deia que no es-
tàvem empadronats a Tàrre-
ga i el vam haver de celebrar 
a Balaguer, i quan mesos més 
tard vaig anar a demanar-li 
ajuda econòmica per poder 
fer front a l’advocada, ni es 
va dignar a respondre’m, em 
van dir que em trucarien i en-
cara espero resposta, quan 
encara tenim un pis a Tàrre-
ga que paguem i la nena està 
enterrada allà”, denúncia la 
Maite Egea. Lamenta també 
que les assistents socials del 

consistori estiguin ajudant la 
família de l’assassí de la seva 
filla, “i quan jo vaig voler em-
portar-me el meu fill petit a 
viure a Balaguer, vaig haver 
de batallar durant dos mesos 
i mig perquè van insinuar que 
la meva filla havia mort per-
què estava amb mi”. La Mai-
te es va separar del pare dels 
seus fills uns mesos abans 
que la seva filla fos assassina-
da. Actualment, l’exmarit viu 
a Tàrrega amb el fill gran de 
la família, mentre que la Mai-
te viu a Balaguer amb el seu 
altre fill petit i la seva parella.
Consideren que els tres mi-
nuts de silenci que va con-
vocar l’alcaldessa de Tàrrega 
en el moment dels fets va ser 
per fer “promoció”, però que 
passada la tragèdia, “ja no es 
va tornar a pronunciar”. En 
un principi, l’Ajuntament de 
Tàrrega va anunciar que es 
presentaria com acusació 
particular, però “de la nit al 
dia va dir que no”. A banda, 
la mare de l’Alba denúncia 
que s’ha fet ús del nom i del 
cas de la seva filla per posar 

nom a una campanya contra 
la violència masclista sense el 
seu consentiment. “O volen 
la nena per a tot o per a res”, 
denuncia. La Maite expli-
ca que el consistori va crear 
aquesta campanya sense de-
manar-los permís. “Quan vaig 
amenaçar que els denuncia-
ria em van prometre que mai 
més utilitzarien el nom de la 
nena”, narra el Toni.

Sense poder entrar al pis
Ja s’han complert dos anys 
de la tragèdia, la qual  podria 
ser la víctima de violència de 
gènere més jove de l’Estat, i 
a pesar de tot, la família in-
tenta tirar endavant. “Estic 
amb psiquiatres, psicòlegs i 
medicada. Aixeco el fill petit 
cada dia, em prenc la medi-
cació i molts dies em quedo 
adormida al sofà, sense sortir 
de casa”, narra la mare. Se-
gons el seu psicòleg, fins que 
no passés el judici la Maite no 
començaria el procés de dol. 
Tampoc no ha pogut tornar a 
entrar al pis on va ser assas-
sinada la seva filla. “D’ençà 

que vaig sortir el dilluns amb 
els Mossos d’Esquadra no 
he tornat a entrar”, confessa 
la Maite. Durant el judici, la 
mare de l’Alba va narrar que, 
com cada dia, va arribar a 
casa al voltant de les vuit de la 
tarda i es va posar el pijama. 
Va veure que la porta de casa 
estava oberta, però no li va 
donar importància, ja que el 
seu fill petit la hi deixava so-
vint. Va anar a recollir la taula 
del migdia sense adonar-se 
que el cos de la seva filla ja 
romania sense vida. En aquell 
moment, la mare de l’acusat 
la va trucar per telèfon i li va 
dir que el seu fill li havia fet 
alguna cosa a la nena. Quan 
es disposava a sortir, els Mos-
sos d’Esquadra trucaven a la 
porta. Actualment, el pis està 
en venda, ja que ni ells ni cap 
dels seus fills hi vol viure. 
Míchel de los Ángeles, que 
va confessar que volia matar 
la noia i que la va apunyalar 
fins que va pensar que esta-
va morta, es va entregar als 
Mossos d’Esquadra després 
d’assegurar que havia matat 

la seva exparella. Els pares 
continuen sense entendre 
què va passar, però assegu-
ren que el jove no va patir 
cap brot psicòtic. Els metges 
forenses van assegurar du-
rant el judici que l’acusat no 
tenia ni té cap malaltia men-
tal greu que li impedís saber 
què feia i que, per tant, dis-
tingia perfectament el bé del 
mal.
Els pares de l’Alba, que te-
nien bona relació amb l’as-
sassí, asseguren que no era 
una persona agressiva però 
que es va tornar “possessiu” 
quan l’Alba el va deixar de-
finitivament. “Una setmana 
abans la va començar a as-
setjar. El diumenge ella li va 
dir que no volia saber res més 
d’ell a través d’un missatge 
de Facebook. L’endemà la 
va matar”. L’Alba estaria ara 
acabant els exàmens de finals 
de curs i planejant les vacan-
ces d’estiu. 
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Pifarré:
Un camí sense 
sortida...?

 JOAN ROSINACH
 LLEIDA
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Ens remuntem uns cinc anys 
enrere. Ramaderia Pifarré 
seguia amb la seva activitat 
ramadera habitual, fent créi·
xer uns 300 vedells a la seva 
explotació situada enmig de 
l’Horta de Lleida. La tranquil·
litat regnava en el si d’una 
família que ha vist créixer 
quatre generacions envolta·
da de la calma que transmet 
el paisatge d’aquesta zona 
agrícola lleidatana. Només el 
pas del tren d’alta velocitat, 
que es pot veure –i sentir!– 
des del mateix balcó d’on els 
més grans de la família obser·
ven l’habilitat dels més petits 
amb una pilota, semblava 
poder interrompre en la pla·
cidesa de les llargues tardes 
de primavera. Avui les coses 
a Ramaderia Pifarré han can·
viat. I l’AVE, en aquest cas, 
no en té pas la culpa.
La història comença quan 
José Luis Plaza Tolosa deci·
deix comprar el terreny que 

Ramaderia Imagina’t que, 
d’un dia per l’altre, 
t’impedeixen entrar a 
casa teva per la porta 
per on ho havies fet 
sempre

col·lideix amb l’explotació de 
Ramaderia Pifarré. Presidit 
per un habitatge a mig camí 
entre una casa i un xalet, el 
propietari no sembla mirar 
amb bons ulls des del primer 
moment que la família Pifar·
ré faci ús d’uns 40 metres de 
camí situats a la seva propie·
tat que passa per davant de 
la porta de la seva nova se·
gona residència. Un trajecte 
que els Pifarré han fet tota la 
vida i que, segons la mateixa 
família, en els anys seixanta 
es va vendre la parcel·la a 
l’anterior propietari mitjan·
çant un pacte –no escrit– de 
servitud lícita del camí en 
qüestió. Sigui com sigui, la 
denúncia es porta a terme i 
el jutge dóna la raó al denun·
ciant. La primera sentència 
és un fet, però la família Pi·
farré no es queda de braços 
creuats. 
Un dels fonaments en què 
es basava aquesta primera 
sentència rau en l’existència 
d’un altre accés a l’explota·
ció ramadera. Concretament, 
es tracta d’un camí de servei 
propietat d’Adif, confeccio·

nat per la mateixa empresa 
d’infraestructures per dur a 
terme les faraòniques obres 
de l’alta velocitat espanyola. 
Un camí pel qual hem pas·
sat per arribar a la mateixa 
explotació i del que –sense 
necessitat de veure els estu·
dis fets per tècnics de l’Ajun·
tament de Lleida– podem 
constatar que és totalment 
inviable per a la circulació 
de vehicles de gran tonat·
ge. De fet, Adif ho confir·
ma en aquest comunicat, un 
document que havia estat 
totalment omès pel jutge a 
l’hora de dictar la sentència. 
Aquest descuit va permetre a 
l’advocat de la família Pifarré 
recórrer la sentència a l’Audi·
ència Nacional, on tres jutges 
decideixen reobrir el cas. A 
hores d’ara, doncs, la resolu·
ció final es troba en compàs 
d’espera.
Enmig d’aquesta tensa espe·
ra, la família Pifarré ha acon·
seguit que el cas arribi a la 
Paeria. El consistori ha deci·
dit prendre part en l’assump·
te però des d’una neutralitat 
administrativa que se’ls re·

crimina des de certs grups 
polítics municipal. Conside·
ren que l’Ajuntament, amb 
aquesta actitud, afavoreix la 
posició que ha adoptat Plaza 
i denuncia que aquest propi·
etari no faci cas del decret en 
què s’obligava a deixar pas 
per aquest camí a camions 
de gran tonatge amb desti·
nació a l’explotació durant 
unes hores al dia i uns dies 
concrets de la setmana. D’al·
tra banda, algunes formaci·
ons creuen que aquest cas 
tracta d’un litigi entre dos 
particulars i, per tant, l’Ajun·
tament hagués pogut inter·
venir, però mai havia hagut 
de prendre partit en un tema 
que depèn, únicament, de la 
decisió d’un jutge.
La partida s’està jugant en di·
versos camps i la complexitat 
de la qüestió porta a pensar 
que la resolució final s’esde·
vindrà per petits detalls. To·
tes les parts hi veuen certes 
estranyeses en el cas, però 
cap de les persones amb 
qui s’ha parlat no posa llum 
a la situació. Així doncs, en 
aquest camí –de més de 40 

metres– planegen certs dub·
tes als quals, a hores d’ara, 
ningú no ha estat capaç de 
donar·hi resposta. Entre d’al·
tres, els motius que han fet 
que hi hagi presentada una 
denúncia urbanística per la 
casa del José Luis Plaza des 
del juny i, a dia d’avui, enca·
ra cap tècnic de la Paeria s’hi 
hagi acostat per fer·ne un in·
forme.
En aquest context, sembla 
evident que cercar alternati·
ves al pas actual és una bona 
forma de guanyar temps. La 
proposta del camí propietat 
d’Adif resulta d’extremada 
dificultat, tant pel cost públic 
com també per la necessitat 
de canviar tota la ubicació de 
l’explotació, fet que donaria 
lloc al tancament ipso fac·
to de la Ramaderia. A més, 
aquest accés comportaria el 
pas pel mig del femer, una 
possibilitat totalment prohi·
bida per la llei, segons infor·
ma el mateix Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. D’altra 
banda, la família Pifarré ha 
proposat l’alternativa d’un 
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camí que porti a la mateixa 
zona actual de càrrega i des-
càrrega de l’explotació i que 
només requeriria d’una part 
del terreny de Plaza, situada 
al costat oposat de la casa. 
I mentre es dibuixen possi-
bles propostes alternatives 
per a un horitzó no molt llu-
nyà, els propietaris de Rama-
deria Pifarré han d’alimentar 
el seu bestiar amb l’esforç 
extra que suposa despla-
çar-se amb el propi tractor 
fins al lloc on poden accedir 
els camions de gran tonatge, 
a més de 2 quilòmetres de 
l’explotació. S’han resignat 
a esperar les hores concretes 
del dimarts per aprovisionar 
de menjar els seus animals, 
decebuts amb certes acti-
tuds dels que manen. Potser 
per això també han buscat 
l’escalf dels més propers per 
intentar passar aquest mal 

tràngol de la millor forma. 
Amics, veïns i associacions, 
tot fent costat la família, han 
participat en diverses mobi-
litzacions promogudes per 
Ramaderia Pifarré on el crit 
unànime de “Salvem la gran-
ja Pifarré” posa de manifest 
les possibilitats reals de per-
dre l’explotació. 

En definitiva, l’únic que sem-
bla clar a hores d’ara és que 
la situació ha entrat en un 
camí sense sortida. El xoc de 
trens entre les dues parts és 
evident i la solució final pas-
sa per la decisió d’un jutge 
que es basarà, només, en la 
fredor que aporten una sèrie 
de documents. Uns quants 

papers que el Joan Pifarré 
ens mostra rellegint-ne ca-
dascuna de les parts més 
significatives. Fa la sensació 
que té ganes que tot el món 
s’assabenti del que els està 
passant a la seva família, i així 
ho demostra en cada decla-
ració. En el seu rostre dibuixa 
la desesperació de qui se sap 

amb la raó però tem que no 
li donin. I és que, més enllà 
d’un negoci, a Ramaderia 
Pifarré hi ha coses molt més 
importants en joc. La família. 
Quatre generacions. 
Una vida.

La família Pifarré 
busca un camí 

alternatiu per tal 
que el transport de 
mercaderies pugui
accedir a la granja.

Fotos: Dani 
Martínez
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L’empresa Cryo Energy, an-
teriorment coneguda com a 
Incryen, més anteriorment 
encara coneguda com a 
Ros Roca Indox, es trobava 
immersa ara fa un any en 
un dramàtic ERO temporal 
i, consegüentment, en un 
també dramàtic preconcurs 
de creditors. De primeres, 
la situació no diferia en ex-
cés d’altres casos, però la 
qüestió és que aquesta em-
presa amb seu a Tàrrega, 
capital de l’Urgell, era pro-
pietat, en part, de Ramon 
Roca, un empresari el nom 
del qual ha esdevingut sinò-
nim d’èxit al llarg de la seva 
trajectòria al capdavant del 
grup d’empreses que aglu-
tinava Ros Roca. Tot ple-
gat l’ha dut, entre d’altres, 
a presidir el Consell Social 
de la UdL. Però ni l’espat-
lla dels gegants, com deia 
Isaac Newton, resulta prou 
estable. 
Així, doncs, l’antiga Indox 
va presentar finalment l’ex-
pedient concursal el passat 
mes de febrer, en el qual 
estimava els seus deutes o 
passiu en 46 milions d’eu-
ros. D’aquests, un total de 
21 milions d’euros corres-
pondrien a deutes amb di-
verses entitats bancàries. En 
el moment que va començar 

L’empresa catalana 
Spain Energy
compra l’antiga 
Indox Indox Cryo 
Energy, companyia 
del grup Ros Roca 
amb seu a Tàrrega. 
Està previst que es 
recuperi l’activitat 
‘’d’immediat’’ amb 
entre deu i dotze 
treballadors que 
s’havien quedat a 
l’atur

la crisi a Indox hi havia 186 
persones treballant-hi dis-
tribuïdes entre les plantes 
de Tàrrega, Anglesola i Sant 
Just Desvern.
Ramon Roca en persona, 
paradigma de l’empresa-
ri d’èxit, sempre perfecta-
ment engalanat, empolai-
nat i repentinat, va intentar 
apaivagar els ànims dels 
treballadors en diverses 
ocasions, però molts vivien 
atemorits en creure que es 
tractava d’un estratagema 
de l’empresa amb l’objectiu 
de superar el límit de temps 
per trobar capital i decla-
rar-se així insolvent. “Ens 
hauran mantingut callats 
durant mig any amb falses 
promeses perquè al final si-
gui el fons de compensació 
el que s’hagi de fer càrrec 
dels creditors i dels nos-
tres sous”, ens assegurava 
un empleat, conscient que 
si era així acabaria cobrant 
una part del deute d’aquí a 
dos o tres anys. “Mentre hi 
ha vida, hi ha esperança”, 
ens deia un altre treballa-
dor. I ara, amb l’entrada al 
2016, podem dir any nou, 
vida nova?

Un any després
El titular del Jutjat mercan-
til número 3 de Barcelona, 
José Maria Fernández Sei-
jó, ha autoritzat a l’empre-
sa catalana Spain Energy la 
compra de l’antiga Indox de 
Tàrrega, que estava en fase 
de liquidació des d’abans 
de l’estiu. Segons Seijó, 
els treballadors han ‘’infor-
mat favorablement’’ sobre 
aquesta oferta, descartant 
així les altres dues de ca-
pital xinès i holandès que 
s’havien presentat. Pel jut-
ge, una vegada autoritzada 
la venda, que suposarà una 
inversió de més de 3 milions 
d’euros, es podria repren-
dre ‘’d’immediat’’ l’activitat 
amb uns deu o dotze tre-
balladors que s’havien que-
dat a l’atur. L’expresident 
del comitè d’empresa de 
l’antiga Indox, Carles Asen-
sio, valora positivament 
la notícia i destaca que la 
d’aquests empresaris era 
l’única oferta ‘’amb cara i 
ulls’’.
L’empresa que s’ha quedat 
l’antiga Indox porta per 
nom Spain Energy Indox, 
amb aquest afegit perquè 
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la marca ja és molt conegu·
da i l’han volgut conservar. 
L’operació té un cost apro·
ximat superior als 3 milions 
d’euros que corresponen a 
2 milions per la subrogació 
hipotecària de les instal·
lacions i 1 milió que es des·
tina a la compra de material 
per tornar a posar en marxa 
la firma.

Satisfacció de la Generali-
tat de Catalunya
El conseller en funcions 
d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, s’ha mostrat confiat de 
la recuperació de l’activitat 
a l’antiga Ros Roca Indox de 
Tàrrega després de l’adjudi·
cació al grup d’empresaris 
català sota la firma Spain 
Energy SL. El conseller ha 

dit que la ‘’reindustrialitza·
ció’’ és un dels objectius del 
Govern català per mirar de 
recuperar aquelles indústri·
es que s’han vist abocades 
al tancament o a la liquida·
ció, com és el cas d’Indox a 
la capital de l’Urgell, Tàrre·
ga. En aquest sentit, ha as·
segurat que el nou projecte 
arrencarà amb entre quinze 

i vint dels treballadors que 
s’havien quedat a l’atur a 
causa del tancament de 
l’empresa targarina i també 
ha assenyalat que bona part 
dels més de 180 empleats 
que tenia la firma havien 
trobat noves oportunitats 
laborals.

Els treballadors d’Indox 
van tallar l’antiga N-II al 
seu pas per Tàrrega amb 
l’objectiu de protestar 
per la seva situació 
laboral.
Font: www.tarrega.tv

http://www.tarrega.tv
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La Núria Solé, secretària ge-
neral de la UGT-Terres de Llei-
da, no s’imagina una societat 
sense sindicats. Opina el ma-
teix el seu homòleg a CCOO 
Lleida, el Jaume Sellés, que 
va més enllà: “Són tan impor-
tants que hem de treballar 
per a la confluència sindical, 
Junts seríem més forts”.
CCOO i UGT són els sindicats 
amb més afiliats a Ponent i la 
unitat d’acció entre ambdós 
esdevé bàsica cada Primer de 
Maig. Enguany, la manifesta-
ció va tenir lloc a Tàrrega en 
el marc de la crisi de l’antiga 
Indox, que ha acabat amb el 
seu tancament. Així, doncs, 
sota el lema “Precarietat és 
explotació”, CCOO i UGT 
reivindiquen més treball, uns 
salaris dignes i més protecció 
social. En relació amb aquesta 
manifestació, el Jaume decla-
ra que el problema de fons és 
que la societat s’empassi que 
realment ja no hi ha crisi: “La 
crisi, per als treballadors, no 
ha acabat”. En aquest sentit, 

La reforma laboral, les 
manifestacions contra 
el Consorci Sanitari, la 
crisi d’Indox Cryo 
Energy, els casos de 
corrupció...

argumenta que encara hi ha 
un 23% d’índex d’atur i que la 
hipotètica recuperació prové 
dels nous contractes tempo-
rals i “mal pagats”. D’altra 
banda, la Núria remarca que 
aquest Primer de Maig es 
compleixen 125 anys de la 
primera manifestació social i 
que, per aquest motiu, “com 
a hereus, hem de continuar 
reivindicant-nos”. 
“Esteu satisfets amb el segui-
ment de les manifestacions 
dels últims anys?”, els pre-
gunto. La Núria Solé ho té 
clar: “No estic gens contenta 
del seguiment que té el Pri-
mer de Maig. Hauríem d’aple-
gar moltes més persones, 
però no hi ha manera”. D’una 
banda, el desencantament 
general de la gent i, de l’altra, 
que es tracti d’un dia festiu, 
fins i tot de pont, es podrien 
trobar entre els motius de la 
falta de seguiment de les ma-
nifestacions convocades cada 
Primer de Maig. “La gent no-
més s’adreça a nosaltres quan 
ens necessita”, argumenta el 
Jaume, parafrasejant, sense 
saber-ho, el mateix que la Nú-
ria m’ha comentat fa tan sols 
uns minuts. “Pensa que hi ha 
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gent que ens veu de la ma-
teixa manera que els polítics, 
com uns corruptes. Ens posen 
a tots al mateix sac. Però jo 
crec tant en el sindicalisme 
com en la política”, sentencia 
la Núria, que, com el Jaume, 
no vol ni sentir la paraula cas-
ta: “M’emprenya. Jo no li he 
anat a donar mai la mà al rei i 
també he tingut l’oportunitat 
de fer-ho. Es molt fàcil posar 
adjectius i desqualificar tot 
fent discursos basats en la 
negativitat”. Per què Iglesi-
as, el líder de Podemos, titlla 
els sindicats de casta? Princi-
palment, per la mateixa raó 
de ser dels sindicats al nos-
tre país: si han de defensar 
tothom, tant els afiliats com 
els que no ho estan, aquest 
servei ha de ser sufragat per 
algú, en aquest cas per l’ad-
ministració. “Jo preferiria un 
model més saxó, en què els 
sindicats empresarials defen-
sessin els interessos només 
dels seus afiliats, la qual cosa 
obligaria tots els treballadors 
a afiliar-se i a no dependre 
de subvencions governamen-
tals”, afirma el secretari gene-

ral de CCOO Lleida, coinci-
dint de nou amb la secretària 
general de la UGT-Terres de 
Lleida: “Quan es qüestiona 
el tema de les subvencions, 
aleshores penso que haurí-
em d’optar per un altre sis-
tema, perquè és evident que 
rebre subvencions et pren 
una mica de llibertat”. Així, 
doncs, l’obligació dels sindi-
cats és defensar els interessos 
de tothom, independentment 
de qui pagui i qui no, al con-
trari d’altres països com ara 
Alemanya o Estats Units, on 
qualsevol empleat té l’obliga-
ció d’afiliar-se a un sindicat. 
Segons el Jaume, però, “el 
model mediterrani, amb tots 
els seus defectes, deguda-
ment perfeccionat s’adapta 
molt millor al nostre tarannà”.
Lògicament, el model sindi-
cal del nostre país ha d’anar 
evolucionant en consonància 
al model democràtic, encara 
a les beceroles si el compa-
rem amb altres països que 
tenen major recorregut de-
mocràtic. Això ha intentat la 
UGT apostant per formar part 
de plataformes com Lleida 

Social, treballant temes com 
la pobresa energètica, pro-
movent la ILP per la dació en 
pagament de l’habitatge o 
ajudant la PAH “sempre que 
ens ha demanat col·laboració 
per parar un desnonament”. 
“Cal reconnectar el temes 
laborals i els socials de nou 
per tal d’avançar”, apunta la 
Núria Solé.  “Una cosa va lli-
gada amb l’altra”, afegeix el 
Jaume Sellés, ja que “aquesta 
reforma laboral, que ens ha-
via de salvar a tots, ha acabat 
portant més gent a les llistes 
d’atur i creant llocs de treball 
que, en general, són pitjors a 
nivell salarial i, a més, a temps 
parcial”. “La Generalitat de 
Catalunya es queixa que a 
causa de la reforma laboral 
s’ha quedat sense competèn-
cies”, explica la Núria de la 
UGT, “però prou que hi van 
votar a favor, no? Doncs ara 
que no busquin excuses!”. 
L’última sentència al respec-
te d’això és del Jaume de 
CCOO: “Els que parlen de 
recuperació potser es referei-
xen a com els va a ells, però 
pel que fa als treballadors i 

des del punt de vista social 
aquesta recuperació portarà 
incorporats canvis recessius, 
com estem veient al nostre 
territori en el cas del Consorci 
Sanitari”. De fet, aquest és un 
dels temes que més preocu-
pen a ambdós sindicats, com 
explica el Jaume a l’hora de 
lloar l’actitud de la societat 
lleidatana:  “La tenacitat i les 
ganes de no modificar el que 
es presenta com una moder-
nització i un apoderament pa-
triòtic dels lleidatans respec-
te de la seva salut”. Segons 
CCOO, “qui el planteja és el 
polític català amb menys cre-
dibilitat, Boi Ruiz, que venia 
de presidir, sense possibilitat 
de continuació, la patronal 
hospitalària i el mateix que 
es va passar els dos primers 
anys recomanant-nos que ens 
féssim d’una mútua per si de 
cas”. Pel Jaume, la resolució 
d’aquest assumpte és bàsica, 
perquè “es tracta d’un tema 
de qualitat democràtica del 
nostre territori, que s’ha ex-
pressat amb prou contundèn-
cia i suficient nombre”. L’altre 
gran conflicte que ocupa el 

dia a dia d’ambdós sindicats 
és el tancament d’Indox Cryo 
Energy, i és que, com reconeix 
la Núria, “no anem sobrats 
d’empreses: Tradema, Lear, 
els Condes... Parlem de la 
deixadesa i la incapacitat de 
certs empresaris que no saber 
fer-ho millor”. Tot i això, em-
preses com Neoelectra, Car-
boneco o Caviar Nacarii han 
pogut reconduir finalment la 
seva situació, encara que no 
és el més habitual. “El perill de 
desertització industrial de les 
nostres comarques s’exempli-
fica amb Indox, que en el fons 
no té res a veure amb cap 
altra  crisi empresarial de les 
nostres comarques”, afirma el 
secretari general de CCOO. 
De fet, la majoria d’empre-
ses que desapareixen són de 
capital estranger que marxen 
buscant condicions salarials i 
econòmiques millors que les 
que pot oferir el nostre país. 
En canvi, Indox representava 
una de les poques multinaci-
onals catalanes amb capital 
lleidatà, tecnologia pròpia, 
patents que li permetien fer 
la feina millor que la resta i 
mà d’obra qualificada. “Hi 
ha inversors interessats, però 
quedar-se l’empresa abans de 
la liquidació significaria assu-
mir tot el deute. A posteriori, 
algun inversor comprarà part 
dels actius dins del pla de ne-
goci aprovat i s’haurà de dei-
xar estar de grans inversions 
per tornar al que era l’esce-
na d’Incryen, és a dir, el gas 
liquat”, explicava la Núria. 
“Això desembocaria en una 
empresa més petita, 70 tre-
balladors, 115 com a molt”, 
concloïa el Jaume.
Una foto de família del Jau-
me Sellés i la Núria Solé pre-
sentant la manifestació del 
Primer de Maig visualitza la 
bona relació entre ambdós 
líders sindicals: “La nostra 
energia l’hem de gastar amb 
la patronal, no entre nosal-
tres”, diuen. La unió fa la for-
ça. I ells són (o haurien de ser) 
la força de tots.

Els sindicats 
CCOO i UGT, 
encapçalant la 
manifestació de 
2014.
Fotos: UGT
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El mercat d’hivern torna a 
deixar xifres d’escàndol pel 
que fa a fitxatges mediàtics. 
Malgrat tot, lluny dels focus 
i les televisions s’amaga una 
realitat, la dels futbolistes de 
Segona Divisió B que somien 
triomfar a nivell professional 
gràcies al teu talent. Però 
aquesta categoria també s’ha 
vist afectada per la crisi eco-
nòmica que afecta la societat 
espanyola. Les fitxes ja no re-
flecteixen les nòmines que hi 
havia fa una dècada i els sous 
s’han arribat a reduir en més 
d’un 50%. D’aquesta manera, 
el futbol modest ha passat 
a ser auster i realista, ja que 
s’assimila al de molts treballa-
dors.
“Els clubs estan més limitats 
econòmicament. A tots els 
equips els costa trobar patro-
cinadors. Per sort, els pressu-
postos s’han ajustat i les enti-
tats ja no es volen endeutar”, 
explica el futbolista lleidatà 
Jofre Mateu, un jugador que 
amb 35 anys té un gran cur-

La crisi ha 
afectat de 
manera directa la 
Segona Divisió B, on 
el sou dels
futbolistes s’ha
reduït més d’un 50% 
en els últims anys

rículum, on figuren equips 
de Primera Divisió com el Le-
vante UD o l’Espanyol, sen-
se oblidar que va debutar la 
temporada 1997-1998 en el 
FC Barcelona. En aquest sen-
tit, argumenta que “encara 
que ara es promet menys i els 
sous són inferiors, hem gua-
nyat en seguretat”.
D’altra banda, el director es-
portiu del Lleida Esportiu, 
Jordi Esteve, explica que les 
ofertes econòmiques actuals 
són més austeres, però “són 
una realitat social. Els clubs 
ara estan més a prop del món 
real ja que, anys enrere, es pa-
gaven quantitats per damunt 
de la realitat”. A més, afegeix 
que les entitats esportives 
“hem arribat a la conclusió 
que hem d’adaptar-nos i limi-
tar-nos a incorporar jugadors 
que estiguin dintre de la ca-
pacitat econòmica del club”.
De la mateixa manera, Anto-
nio Sanz, el director de comu-
nicació de Bahía Internacional, 
considerada una de les millors 
agències de representació de 
futbolistes, ha reconegut que 
“els clubs s’han hagut d’es-
trènyer el cinturó i abaixar 
els sous”, però afegeix que 

aquesta situació també es viu 
a Primera Divisió i Segona Di-
visió, ja que “de jugadors ben 
pagats n’hi ha pocs. Va arri-
bar un moment en el qual els 
clubs  esportius es van trobar 
amb dificultats de pagament, 
una qüestió que va afectar de 
manera directa els jugadors. 
Així, s’ha posat en relleu que 
la Segona Divisió B és un mi-
rall de Segona Divisió i Prime-
ra Divisió”.

Una cura d’humilitat 
Gairebé en l’oblit queden 
aquells anys en els quals un 
jugador de Segona Divisió B 
podia estalviar de tal manera 
que es podia garantir una ju-
bilació, tenint present que la 
carrera d’un esportista dedi-
cat al món del futbol acostu-
ma a ser curta.
El futbolista balear Didac 
Devesa, ex del Lleida Espor-
tiu i actualment a les files de 
l’Aiginiakos FC de la Segona 
Divisió grega, explica que 

“abans es pagava molt i qui 
ho ha sabut aprofitar pot viu-
re de rendes. Però, està clar 
que quan comences a jugar 
de manera professional la 
teva família t’ha d’ensenyar 
que el futbol acostuma a ser 
per uns anys i que durant més 
de mitja vida treballadora no 
podràs jugar. Llavors, t’has de 
plantejar què fer i has d’estar 
preparat”.
Per aquesta raó, Sanz mani-
festa que en aquestes cate-
gories “cada cop és més di-
fícil viure exclusivament del 
futbol. Aquest panorama ha 
fet que s’obrin els ulls i es miri 
d’una altra manera el fet de 
continuar estudiant i tenir una 
formació acadèmica major”.
En aquesta línia es mostra 
Jofre Mateu quan afirma que 
cada vegada és més impres-
cindible tenir una preparació. 
“Abans, si gestionaves bé el 
que guanyaves podies viure 
tranquil·lament. Ara, jugar a 
Segona Divisió B no et per-

met tenir un coixí econòmic. 
En l’actualitat, es pot afirmar 
que és una feina que et per-
met formar-te mentre vius dia 
a dia, però sense poder estal-
viar”. Devesa apunta que hi 
ha pocs futbolistes que real-
ment puguin viure sobrada-
ment, ja que per a la majoria 
“el sou et dóna per viure dià-
riament i cobrir les despeses 
més importants, per res més”.
De fet, segons Esteve, “els ju-
gadors valoren cada cop més 
estar formats. La vida d’un 
futbolista dura uns deu o dot-
ze anys i després arriba una 
etapa en la qual ha d’entrar 
en el món laboral, que és més 
exigent que el mateix futbol”.

Estabilitat i projecció
Dos conceptes bàsics que 
busca un futbolista a l’hora de 
triar un club de Segona Divi-
sió B són l’estabilitat i la pro-
jecció. Així va quedar demos-
trat en les presentacions dels 
jugadors que va incorporar en 
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el mercat d’hivern de 2014 el 
Lleida Esportiu, Miguel Ángel 
Nieto i Javier Rami. Són dos 
perfils de jugadors diferents, 
ja que el madrileny és un es-
portista experimentat que ha 
aconseguit jugar a Primera 
Divisió, mentre que l’arago-
nès somia ascendir i despun-
tar en categories superiors.
“De Segona Divisió B cap a 
baix, és un reflex molt clar 
que l’economia s’ha de trac-
tar amb delicadesa, austeritat 
i responsabilitat, ja que no 
pots jugar amb les famílies. 
Quan portes un jugador al teu 
club li has d’oferir unes quan-
titats amb les quals puguin 
viure, però també que co-
brin”, explica Esteve. A més, 
afegeix que, “avui, els juga-
dors busquen anar a clubs on 
hi hagi un bon projecte espor-
tiu, amb possibilitats d’optar 
a la categoria superior i, a la 
vegada, que l’entitat tingui 
una estabilitat econòmica i 
social que li permeti desen-

volupar la seva feina sense 
problemes. Tots valoren molt 
l’estabilitat”.
En aquest sentit, Devesa re-
flexiona que “abans es gasta-
va sense límit ni coneixement, 
deixant deutes milionaris”, 
i Jofre Mateu afegeix que, 
després d’això, “hi ha hagut 
molta precarietat, fins al punt 
que no s’han pagat sous i els 
clubs no han complert la seva 
paraula”.
D’altra banda, també està 
el paper dels representants 
dels futbolistes, encarregats 
de les negociacions. El direc-
tor de comunicació de Ba-
hía Internacional explica que 
“nosaltres no tenim la sensa-
ció que el paper de l’agent 
estigui desapareixent, ja que 
els jugadors el busquen per 
poder acabar jugant, gràcies 
a les seves influències”. Però 
hi ha veus que discrepen. Ma-
teu assenyala que “els repre-
sentants cada cop tenen un 
paper menys rellevant. Són 

Els jugadors del 
Lleida Esportiu 
entrenen a un 
camp annex al 
seu estadi.
Foto: Òscar 
Buetas

intermediaris i en molts casos 
se’ls salten per aconseguir 
un benefici major, tret de les 
categories grans”. De la ma-
teixa manera opina el director 
esportiu del Lleida Esportiu, 
ja que reconeix que “cada 
cop detectem menys repre-
sentants. Tot i així, i malgrat 
que contactem directament 
amb el jugador, ell parla amb 
l’agent, al qual li paga una 
comissió, i així ens estalviem 
haver de tenir una negociació 
enrevessada”, matisa.

La possibilitat d’anar fora
Gairebé tothom coneix algú 
que ha marxat a l’estranger 
per fer realitat el seu somni, 
que no és cap altre que tre-
ballar d’allò que li agrada o 
ha estudiat. El món del futbol 
no n’és una excepció, ja que 
cada cop són més els futbolis-
tes espanyols que decideixen 
fer les maletes i emprendre 
una nova aventura, lluny de 
casa.

Un bon exemple d’això el 
trobem en el Didac Devesa, 
qui després de jugar a Llei-
da va marxar cap a Grècia. 
“Tenia ofertes d’Espanya per 
jugar a Segona Divisió B que 
no em motivaven prou i des-
prés d’haver estat cinc anys 
en aquesta categoria buscava 
canviar una mica. Quan em 
van trucar de Grècia i em van 
fer una oferta econòmica i es-
portiva vaig dir que sí al mo-
ment”, explica. També sap el 
que és jugar fora Jofre Mateu, 
qui va estar jugant durant tres 
mesos a l’Atlético de Kolkata 
de l’Índia i amb la seva tor-
nada van sorgir rumors que 
podria fitxar pel conjunt de la 
capital del Segrià. “Sortir fora 
és una opció. Cal pensar que 
a l’estranger hi ha mercats 
que ofereixen més diners”, 
manifesta.
També a Bahía Internacional 
són conscients d’aquesta re-
alitat, ja que, tal com diu An-
tonio Sanz, “la crisi ha estat 

molt dura amb Espanya i, en 
canvi, altres països de la Unió 
Europea l’han portat d’una 
altra manera, la qual cosa 
els permet fer millors ofertes 
econòmiques. A això se li ha 
de sumar que hi ha menys por 
a sortir a l’estranger”.
Malgrat tot, també hi ha veus 
contràries a marxar i jugar en 
altres lligues. “No entenc el 
fet que un jugador marxi a un 
altre país. A l’estranger tam-
bé hi ha problemes i sortint 
desapareixen del futbol es-
panyol. La realitat és que un 
jugador que juga a les lligues 
de Xipre o Grècia, per posar 
dos exemples, aquí perd to-
talment el seu valor. Allà no hi 
ha el mateix nivell, nosaltres 
no el tenim controlat, i això fa 
que als clubs els hi costi tor-
nar a apostar per ells. Crec 
que, per desgràcia, els en-
ganyen per anar a països on 
poden tenir dificultats de co-
brament”, opina Esteve.

Un llarg camí per fer
És evident que la situació ha 
canviat i els despropòsits que 
es vivien fa una dècada ja no 
hi són presents en catego-
ries com la Segona Divisió 
B. “Quan veus el que alguns 
clubs es gasten en certs ju-
gadors o que el cobren, so-
bretot els més potents d’Es-
panya, penses que el futbol 
espanyol està mal repartit. 
S’ha de pensar que més de 
la meitat de jugadors de Pri-
mera Divisió i Segona Divisió 
han jugat a Segona Divisió B 
o en categories inferiors, com 
la Tercera Divisió, i aquestes 
categories s’han de cuidar”.
Encara queda molt camí per 
recórrer. “Els clubs hem de 
treballar millor i els futbolistes 
han de ser més responsables 
en les contractacions i amb el 
que se’ls exigeix. És un camí  
que han de fer conjuntament 
esportistes, federacions i 
clubs per aconseguir que el 
futbol sigui un esport viable”, 
conclou Jordi Esteve.
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El futbol modest està en pe-
rill. Les pressions fiscals que 
estan rebent els clubs per 
part del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), que ha 
imposat l’obligació de donar 
d’alta a la Seguretat Social 
totes aquelles persones que 
rebin una remuneració econò-
mica, així com la llei de trans-

La implantació d’una 
legislació fiscal i 
laboral que obliga els 
clubs a donar d’alta 
a la Seguretat Social 
tots els seus 
entrenadors, així
com la llei de 
transparència que 
es vol implantar, han 
portat a la vaga les 
entitats

parència que vol implantar el 
Govern de Mariano Rajoy per 
a qualsevol entitat que rebi 
diners de l’Estat, ofega les 
entitats sense ànim de lucre.
Aquesta situació podria pro-
vocar la desaparició de nom-
brosos clubs petits, a causa 
dels problemes que tindrien 
per subsistir. Per aquesta raó, 
la Federació Catalana de Fut-
bol (FCF), amb el suport de la 
UFEC (Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya) i de 
la Generalitat de Catalunya, 
va aturar el futbol català a 

partir de Tercera Divisió, així 
com el futbol sala, amb una 
vaga el cap de setmana de 
Carnestoltes. Aquesta acció 
plantejada amb la intenció 
de frenar un cop mortal per 
al futbol modest va tenir una 
resposta plenament favorable 
per part de les entitats espor-
tives tant lleidatanes com de 
la resta del territori català.
De fet, la mesura va ser ben 
rebuda per tots els clubs, que 
enfadats mostren les seves 
urpes per defensar els seus 
interessos. “La regularització 
no té ni cap ni peus i sem-
bla una broma. Hem arribat 
a un punt en el qual han de 
fer enrere el que han aprovat, 
ja que sinó molts estem con-
demnats a tancar”, manifesta 
el president del Bordeta CF, 
Bartolomé Ayora. El coordi-
nador administratiu del Bala-
guer CF, Jordi Tarrés, afegeix 
que “la vaga és positiva, ja 
que amb aquestes imposici-
ons els costos són molt més 

elevats i segurament desapa-
reixerem”. Per la seva banda, 
el vicepresident de l’Atlètic 
Segre, Josep Antoni Subirà, 
remarca que “el que ha plan-
tejat el Consejo Superior del 
Deporte suposa tenir un cost 
“excessiu i brutal”. El futbol 
s’encarirà i amb el tema la-
boral els clubs esportius sen-
se ànim de lucre passaran a 
ser empreses”. Per tant, com 
diu el president de l’AEM SE, 
Sergio González, “és lluitar o 
morir”.

Els números parlen 
La fiscalitat que vol imposar el 
Govern espanyol als clubs de 
futbol amateur i base es pot 
traduir en un augment impor-
tant de les despeses de les 
entitats i això podria afectar 
la seva futura viabilitat. Tarrés 
parla amb franquesa en ex-
plicar que “l’entrenador d’un 
dels nostres equips cobra uns 
200 euros, la qual cosa sig-
nifica que assegurar-lo ens 

costarà uns 80 euros més. 
Què  hem de fer? Pagar-li 120 
euros i que no tingui ni per 
cobrir les seves despeses? O 
pagar 280 euros amb Segu-
retat Social inclosa i haver de 
pujar la quota als nens? S’ha 
de pensar que els entrena-
dors i monitors només s’hi es-
tan unes cinc hores setmanals 
i no es pot fer pagar més a les 
famílies”.
En la mateixa línia es mostra 
Subirà quan diu que “la quo-
ta s’encarirà al voltant d’un 
40% i això és una autèntica 
barbaritat. El Govern de l’Es-
tat espanyol hauria de buscar 
recursos en altres llocs i no en 
clubs petits”. A més, Gonzá-
lez va més enllà: “S’ha impo-
sat aquesta situació, però si 
hi hagués una inspecció de 
treball, hi hauria sorpreses, 
perquè fins al moment ningú 
ens ha dit què hem de tenir. 
Som entitats sense ànim de 
lucre i, en moltes ocasions, 
els màxims dirigents hem de 

contraataca
El futbol modest
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posar diners de la nostra but-
xaca per acabar de cobrir les 
despeses al final de la tem-
porada. Per poc que sigui 
l’increment, amb cinquanta 
entrenadors, aquest és una 
bestialitat inviable”.
També Ayora mostra la seva 
indignació quan explica que 
“un entrenador cobra uns 200 
euros i ha de posar el seu cot-
xe per anar als partits, la qual 
cosa significa que aquest sou 
només cobreix la benzina i, a 
vegades, ha de posar diners 
seus, demostrant així la seva 
implicació. Als pares no se’ls 
pot estrènyer més, ja que fan 
el màxim esforç perquè el fill 
jugui a futbol i no estigui al 
carrer. A vegades, fins i tot els 
avis han d’ajudar”.
En definitiva, segons el mà-
xim dirigent de la Federació 
Catalana, “les obligacions 
fiscals i laborals que es volen 
imposar provocarien la desa-
parició de clubs, per les difi-
cultats que comportaria fer 

les coses amb normalitat”, i 
apunta que “anant més enllà 
també podrien desaparèixer 
altres tipus d’entitats”.

Una guerra oberta
La vaga va afectar uns 
100.000 jugadors d’uns 900 
equips catalans, i al voltant 
de 1.500 partits pendents, 
més 1.000 de la jornada cor-
responent en futbol i 700 de 
futbol sala. Però per aquell 
cap de setmana només esta-
ven programats a Catalunya 
els enfrontaments de Tercera 
Divisió i de la Lliga Nacional 
Juvenil, així com els ajornats 
en les últimes dates.
Tot i així, Andreu Subies co-
menta que, malgrat que es 
va dur a terme en un cap de 
setmana sense gaire activitat, 
“va ser un missatge al Govern 
de Mariano Rajoy. Creiem 
que era el cap de setmana 
idoni, perquè el més impor-
tant era reivindicar, mostrar 
les nostres protestes i fer-nos 

El futbol modest 
es troba al límit de 
les seves possibi-
litats.
Foto: Òscar Bue-
tas

notar”. “Cada cap de setma-
na, entre futbol i futbol sala, 
es disputen uns 5.000 enfron-
taments a Catalunya, i aques-
tes mesures són una empenta 
forta”, assegura el president 
de la Federació Catalana de 
Futbol.
Però, a l’altra cara de la mo-
neda, els clubs exposen que 
no va ser el millor cap de 
setmana per mostrar la seva 
repulsa. “Plantejar una vaga 
i portar-la a terme està molt 
bé, però no per Carnestoltes, 
quan la majoria d’equips no 
jugaven. Si cal, no es jugarà 
cap partit i un cop estigui tot 
solucionat ja els recuperarem. 
S’ha de pressionar aquells 
que han creat aquest males-
tar, els quals han de pensar 
què passarà amb els nens que 
acabaran al carrer sense po-
der jugar”, comenta Ayora.
Així doncs, tal com recorda 
Tarrés, “era una setmana en 
què la majoria d’equips teni-
en festa. A nosaltres només 

ens va afectar l’equip benjamí 
i al prebenjamí, i van haver 
de jugar més endavant. Però 
s’ha de reconèixer que és una 
bona iniciativa i no ha de ser 
l’última. S’han de fer més va-
gues per fer-nos escoltar. Ens 
hem de fer forts per sobreviu-
re”. També Subirà coincideix 
amb la resta a l’hora d’apun-
tar que “s’hauria d’haver fet 
una altra jornada per aconse-
guir més ressò”, mentre que 
González remarca que “la 
vaga ha de continuar i, si cal, 
aturar la competició un mes”.

A la recerca de solucions
És evident que les coses no 
es fan sense un motiu. Arri-
bats a aquest punt, totes les 
parts implicades mostren les 
seves cartes per trobar una 
millor solució. De fet, la FCF, 
la Generalitat i la UFEC van 
intentar en diverses reunions 
que el CSD posés un màxim 
econòmic a la regularització, 
però això no va quallar. A 

més, les mesures ja van arren-
car fa dos anys i la llei es va 
aprovar el desembre de 2014 
i va entrar en vigor el gener 
de 2015. Les federacions ca-
talanes es van mobilitzar per 
defensar els interessos dels 
clubs, ja que funcionen amb 
un model voluntari. Fins i tot 
s’ha arribat a denunciar que 
les mesures es van endu-
rir, produint-se un augment 
d’inspeccions. “Fa dos anys 
que existeix aquest proble-
ma amb la Seguretat Social i 
la normativa fiscal. Afecta tot 
l’Estat i hi ha una preocupació 
generalitzada. Les dates ens 
han obligat a actuar sense 
perdre el temps”, diu Subies.
Allò evident és que cap dels 
afectats vol que el futbol mo-
dest, aquell que educa els 
nens amb uns valors com la 
companyonia i el respecte, 
desaparegui. Per tant, les so-
lucions van sempre en el ma-
teix camí. “S’ha de deixar tal 
com estava. El Govern s’ha de 
fixar en els de dalt i no estrè-
nyer el cinturó als petits, que 
fem un gran esforç perquè els 
nens facin esport amb entre-
nadors preparats i sous ridí-
culs”, expressa Ayora.
Per la seva banda, Tarrés pun-
tualitza que “està bé que hi 
hagi un registre de control i 
de regularització, però amb 
sous de 200 euros és perju-
dicial. S’ha de fer un règim 
per a esportistes amb què pa-
gant 20 euros al mes ja esti-
guin cotitzant, a més d’aplicar 
transparència”. També Subies 
aposta per “un règim especial 
on s’indiqui que no es poden 
aplicar augments abusius als 
entrenadors ni pujar les quo-
tes als nens”.
En aquest sentit, Subirà asse-
nyala els “contractes de vo-
luntaris” com la solució, men-
tre que González indica que 
“potser sí que és necessari un 
control i mirar aquells clubs 
que guanyen més diners, 
però els modestos no en gua-
nyem. A més, els entrenadors 
ja estan coberts per la Fede-
ració amb les assegurances 
que té l’ens federatiu. En el 
futbol base no hi ha beneficis. 
No cal que ens tractin com a 
delinqüents”.
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