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editorial
La Costa Sagrada
Talment com un grup de cre-
ients que van en pelegrinatge 
cap a un santuari, els lleidatans 
aprofitem els dies lliures esquit-
xats de bon temps per fer el 
nostre particular viatge sagrat 
cap a la terra promesa, un tem-
ple a l’aire lliure que admirem 
amb devoció quasi bíblica. Par-
lem, és clar, de la Costa Dau-
rada, concretament de Salou i 
Cambrils, localitats insígnia per 
a qualsevol veí de Lleida que es 

preuï. A diferència de Moisès, el 
lleidatà de a peu no parteix les 
aigües -d’això ja se n’encarrega 
el complex petroquímic de Tar-
ragona-, sinó que estira la to-
vallola, planta el para-sol, treu 
un cèlebre best-seller ponentí 
-escrit per un paio que porta 
una màscara d’Spiderman- i 
deixa córrer les hores fins que 
les San Miguel de la seva neve-
ra portàtil s’han exhaurit. Men-
trestant, ha tingut temps de 

saludar la caixera del Plus que 
hi ha al costat de casa, d’evitar 
l’odiós company de feina que 
galleja del seu tors perfecte al 
descobert, de recuperar el gos 
perdut de la veïna del quart 
-que s’havia extraviat a Lleida- i 
de parlar sobre els problemes 
econòmics del Lleida Esportiu 
amb el president del Lleida Es-
portiu. Lleida es trasllada a la 
Costa Daurada cada festiu as-
solellat a mode de ramat que 

actua sota els designis d’un 
experimentat pastor. L’èxode 
del poble lleidatà passarà a la 
història com el trajecte que fe-
ien una sèrie de persones que 
volien desconnectar del seu dia 
a dia connectant de nou amb 
el mateix dia a dia però en un 
altre indret. No ho critiquem 
pas; en els lleidatans, com en la 
religió, hi creus o no hi creus. 
I la Costa Daurada és la nostra 
Costa Sagrada.

l’Accent Gràfic Paraules màgiques
Lupe Ribot
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Sant tor-
nem-hi: 
el 26 de 
juny vo-
tem de 
nou. I la 
nostra 
província 
és clau 
per a tots

26-J
La Batalla 
per Lleida

 L. A. PÉREZ 
DE LA PINTA

 LLEIDA
www.7accents.cat

El desembre eren set però 
enguany seran sis perquè 
Unió ha caigut pel camí. Els 
mals resultats i els problemes 
econòmics que han provocat 
aquests a la formació demo-
cristiana deixen fora de la car-
rera pels escons a Miquel Pa-
dilla, un clàssic de la política 
lleidatana. Per triar, ens que-
den ara sis opcions i són les 
que representen José Ignacio 
Llorens (PP); qui feia públic 
el mateix dia del tancament 
d’aquesta edició que torna a 
encapçalar la llista pel Con-
grès dels populars a Lleida; 
Mònica Lafuente (PSC), qui va 
entrar per molt poc al Con-
grès el desembre -Democrà-
cia i Llibertat es va quedar no-
més a 1.296 vots d’aconseguir 
el segon escó i el PP a 2.390-; 
Jaume Moya (En Comú Po-
dem); qui tot i ser novençà 
es va convertir en una de les 
sorpreses de la campanya; 
Toni Postius, portaveu de CiU 
a la Paeria i previssible -al tan-
cament d’aquesta edició no 
estava confirmat- candidat 
d’una formació que tornarà 
a presentar-se amb el nom 

24.640 vots

Mònica Lafuente Jaume Moya
30.329 vots

Huesca (1973) És advocada, va ser diputada 
al Parlament de Catalunya i cap de gabinet 
del conseller d’Agricultura Joaquim Llena. Va 
aconseguir l’acta de diputada a les eleccions 
del 20-D

Barcelona (1972) És llicenciat en Dret i pro-
curador a Cervera. Viu a Florejacs (Segarra) i 
ha estat un dels quatre diputats que han re-
presentat la província de Lleida durant la XI 
Legislatura.

PSC En Comú

Convergència i; finalment, 
Òscar Uceda; qui repeteix 
com a candidat de Ciutadans 
després de quedar-se fora del 
Congrès el desembre i haver 
estat l’ùnic cap de llista de C’s  
a una província catalana que 
va quedar darrera el candi-
dat del PP; i Xavier Eritja, qui 

diuen els qui mouen els fils a 
Ponent que té molts números 
per convertir-se en el guanya-
dor dels comicis a Ponent. La 
diferent manera com juguen 
les seves cartes ERC i CDC 
dins de la coalició instrumen-
tal Junts pel Sí podrien pas-
sar factura a un Postius qui va 

superar Eritja -de lluny qui va 
fer la campanya més discreta, 
fins i tot amb dos dies fora 
de joc per un accident- per 
4.003 vots. Tots dos, encara 
es mantenen dins de la dinà-
mica de desconnexió amb la 
resta d’Espanya que propug-
nen els seus partits, justifi-

quen la presència de les seves 
formacions com a “garants” 
dels interessos de Catalunya. 
“Mentre es gestioni un sol 
euro dels lleidatans a Madrid, 
hi serem allà”, diu Postius. Els 
4.839 vots d’Unió han quedat 
sense amo i, tot i que des de 
la direcció de la formació Es-

http://www.7accents.cat
http://www.unio.cat/politic/miquel-padilla-i-d%C3%ADaz
http://www.unio.cat/politic/miquel-padilla-i-d%C3%ADaz
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-26j-jorge-fernandez-diaz-volvera-ser-candidato-pp-catalan-20160517131448.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-26j-jorge-fernandez-diaz-volvera-ser-candidato-pp-catalan-20160517131448.html
http://www.socialistes.cat/es/directori/monica-lafuente#tabs-1
https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES/CA09/25?siteLanguage=es_ES
https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES/CA09/25?siteLanguage=es_ES
https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES/CA09/25?siteLanguage=es_ES
https://resultadosgenerales2015.interior.es/congreso/#/ES201512-CON-ES/ES/CA09/25?siteLanguage=es_ES
http://www.tonipostius.cat/
http://lleida.ciudadanos-cs.org/2016/05/17/oscar-uceda-lleida-necesita-un-representante-en-el-congreso-que-defienda-los-intereses-de-la-provincia/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Xavier_Eritja_i_Ciur%C3%B3
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/encuesta-elecciones-catalunya-erc-gana-cdc-tercera-fuerza-5104426
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/encuesta-elecciones-catalunya-erc-gana-cdc-tercera-fuerza-5104426
http://www.7accents.cat/noticia/4358/el-cap-de-llista-derc-per-lleida-ferit-lleu-en-un-accident-de-transit-quan-es-dirigia-a-la
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/convergencia-partit-popular-ciutadans-disputen-vots-unio-eleccions-generals-5127332
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/convergencia-partit-popular-ciutadans-disputen-vots-unio-eleccions-generals-5127332
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/966863-unio-capitula-pel-26-j-i-fara-campanya-pel-vot-en-blanc.html
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22.260 vots

Jose Ignacio Llorens Óscar Uceda
17.770 vots

Lleida (1943) Enginyer Agrònom, ha estat di-
putat durant set legislatures i, també, ha es-
tat diputat al Parlament. Vol aconseguir ara 
l’acta de diputat després de quedar-se a 1,2 
punts del PSC el 20-D

Lleida (1969) Historiador, treballa com a di-
rectiu a una empresa de pintures i és respon-
sable de Societat Civil Catalana a Lleida. Re-
peteix com a cap de llista de Ciutadans a la 
província.

PP C’s

48.005 vots

Toni Postius Xavier Eritja
44.002  vots

Lleida (1984) És informàtic, va ser candidat 
de CiU a les darreres Municipals, és el porta-
veu convergent a la Paeria i també ha estat 
un dels quatre diputats lleidatans de la XI Le-
gislatura

Sallent (1970) historiador i polític, a més de 
ser de la mateixa vila minera que Anna Ga-
briel, ha estat president de l’Ateneu Popular 
de Ponent i d’Òmnium Cultural a la demarca-
ció. Diputat de la XI legislatura

DiL ERC-CATSI

ELECCIONS
ANTERIORS

PARTIT diputat VOTS %

DL 1 48005 24.28

ERC-CATSI 1 44002 22.26

EN COMÚ 1 30329 15.34

PSC 1 24650 12.47

PP 0 22260 11.26

C’s 0 17770 8.99

LLEIDA PROVÍNCIA

PARTIT  VOTS %

EN COMÚ  11672 19.12 

ERC-CATSI  9648 15.8

PSC  9381 15.37

PP  9248 15.15

DL  9076 14.87

C’s  8142 13.34

LLEIDA CIUTAT

padaler aconsella els militants 
votar en blanc i aquí Padilla fa 
el mateix, Partit Popular, Ciu-
tadans i Convergència volen 
repartir-se les restes d’un par-
tit que sembla ara ja sí no tor-
narà a aixecar cap malgrat ser 
juntament amb Esquerra (tots 
dos es van fundar el 1931) el 

degà de les formacions polí-
tiques que van concòrrer als 
darrers comicis generals.
Així les coses, les eleccions 
del proper 26 de juny es pre-
senten amb moltes incógnites 
dins d’una demarcació per la 
qual els dos grans partits del, 
diuen, que extint bipartidisme 

juguen una de les batalles més 
interessants del tauler polític 
dels propers mesos. La set-
mana pasada i a la Vanguar-
dia, la vicepresidenta Soraya 
Sàenz de Santamaría deia que 
per ells l’escó de Lleida és fo-
namental i Llorens afirmava 
també aquest dijous que, si el 

PP entra, serà treient la repre-
sentació al Partit Socialista. A 
més, que Mariano Rajoy visi-
tarà durant la campanya elec-
toral Lleida  per celebrar aquí 
el seu únic mítin programat a 
Catalunya. Pel que fa al Partit 
dels Socialistes, val a dir que 
durant unes setmanes van 

sonar a Ponent tonades de 
relleu al capdvant de la can-
didatura al Congrès: el nom 
d’un pes pesat de la política 
nacional, va escoltar-se com 
a alternativa a Mònica Lafu-
ente. Al final, tot i els clarins, 
l’elefant blanc de la Pobla de 
Segur qui amenaçava la con-
tinuitat de Lafuente s’ha que-
dat com un dels integrants de 
l’anomenat govern a l’ombra 
amb el qual Pedro Sánchez 
sembla decidit a vendre cara 
la darrera de les vides que li 
queden. Val a dir que la prò-
pia Lafuente va estar present 
el passat dia 14 a Barcelona a 
la presentació d’aquest grup 
d’experts o govern a l’ombra 
i que Borrell, que es de qui 
palem no. Borrell estava de vi-
atje fora d’Espanya i el mateix 
14 de maig -dia en el qual es 
va presentar el grup d’experts 
que assessorarà Sánchez en el 
camí cap el 26-J. La ja candi-
data, assegura que encara la 
propera campanya “en posi-
tiu i amb les mateixes o enca-
ra més energies i ganes que a 
l’anterior per arribar a la gent, 
intentant conscienciar al mà-
xim de la importància de cada 
un dels vots”.  Les possibili-

http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/966863-unio-capitula-pel-26-j-i-fara-campanya-pel-vot-en-blanc.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160515/401801269567/la-debilidad-de-sanchez-ha-sido-una-dificultad-para-la-gran-coalicion.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160515/401801269567/la-debilidad-de-sanchez-ha-sido-una-dificultad-para-la-gran-coalicion.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20160506/401600309198/ppc-acto-rajoy-lleida-26j-sanez-de-santamaria-mitin-barcelona.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Borrell
https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Borrell
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-05-11/pedro-sanchez-gobierno-sombra-comite-expertos-josep-borrell-exteriores_1198821/
http://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2016-05-15/presentacion-gobierno-del-cambio-pedro-sanchez-barcelona_1200597/
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què en pensa... 26-J: Sense un centre catalanista
Unió no es presenta aquestes eleccions al Congrés i al 
Senat. Ramon Espadaler, secretari general del Comitè 
de Govern, màxima direcció nacional del Partit, ha ex-
plicat els motius d’aquesta decisió. Bàsicament,  que 
volem articular el centre polític catalanista, i que això 
toca fer-ho les properes eleccions al Parlament de Ca-
talunya, no ara. Ara no perquè no dóna temps i, a més, 
aquestes no són eleccions per aquesta noble lluita sinó 
per altres qüestions, com decidir si el radicalisme, d’una 
banda o de l’altra, s’instal·la en el Govern de Madrid.
Analitzo quin pot ser el meu vot les properes eleccions. 
Ara per ara, els candidats que es presenten a Lleida 
(i els que encapçalen les candidatures a nivell estatal) 
són, a priori, els mateixos que les anteriors eleccions, 
no fa més de cinc mesos. Ja és un motiu per no vo-
tar-los. L’espectacle -lamentable- dels partits reunits 
al Congrés per acordar una disminució de la despesa 
electoral i no acordar res em fa dubtar de totes les for-
macions polítiques amb representació parlamentària. Si 
li sumem el fracàs per arribar a un pacte de govern a 
l’Estat i que ha provocat una gran decepció entre els 
ciutadans, i a mi mateix, ja que veiem que els nostres 
representants incapaços d’arribar a una cosa tan impor-
tant en política com és un pacte, ja som a la punta del 
carrer. I quan veus que continua l’actitud “mai pactaré 
amb X” te n’adones que subsisteixen comportaments ir-
reconciliables que divideixen històricament, sense solu-
ció temporal, la societat espanyola (catalana, lleidatana 

també?). Així doncs, el meu vot se situaria en aquests 
moments, si la cosa no canvia molt, en el vot en blanc. 
Compromís amb la democràcia, sí, però sense trobar la 
formació política que em representi: la d’un catalanisme 
centrat, alternativa a l’actual esquerra governant a la 
ciutat de Barcelona i al centralisme que representa el 
Partit Popular i Ciutadans.
Demano als candidats de les Terres de Lleida dels di-
ferents partits que es presentaran aquestes eleccions 
generals al Congrés i el Senat un ferm compromís amb 
els interessos del nostre territori. Que, ni per pactes a 
una Cambra o a l’altra, Lleida en surti perjudicada. Exi-
geixo als nostres representants que votin, si convé, en 
contra de les seves formacions polítiques quan s’han de 
defensar les nostres terres. Aquesta és una bona ma-
nera d’apropar la política al ciutadà. De prestigiar-la. 
D’allunyar-la del partidisme que pren decisions al marge 
de la gent que viu al territori. 
Sinó em convencen més els candidats, el meu vot serà 
en blanc. Fins que a les properes eleccions al Parlament 
de Catalunya existeixi una formació política de centre 
catalanista, per la qual votaré. Perquè, ara per ara, cap 
formació de les que es presenten aquestes eleccions 
comparteixen aquest ideari centrat i catalanista. Això sí, 
votar és un dret i, per a mi, un deure. I la meva obligació 
com a representant d’un partit demòcrata és demanar 
als ciutadans i ciutadanes que vagin a votar. En blanc o 
a la formació que creguin més oportuna. 

Miquel 
Padilla

President de la 
Intercomarcal

d’Unió Democràtica de 
les Terres de Lleida

tats de Lafuente aquí i de Sán-
chez per arribar a la presidèn-
cia depenen, en bona part, 
de que se’n faci de la nova 
coalició Unidos Podemos ar-
reu d’Espanya. Aquí Lleida, la 
confluència En Comú Podem 
va funcionar de manera excel-
lent i a Lleida, també: van ser 
primera força a la capital. Per 
Moya, la darrera legislatura ha 
estat “curta i trepidant” i ha 
permès la seva formació  “tre-
ballar per dur a terme noves 
formes de fer política, seguint 
els compromisos del nostre 
programa malgrat els intents 
d’uns per bloquejar l’acció 
política del Congrés i les pres-
sions d’altres per abandonar 
l’anhel d’un govern pel canvi 
real”. Avaluar la tasca desen-
volupada durants aquesta le-
gislatura avortada de quatre 
mesos sembla difícil, ja que a 
banda d’enregistrar un 
seguit de pregun-
tes moltes de 
les quals han 
quedat sen-
se resposta 
i presentar 
algunes ini-
ciatives que 
van decaure 
en  disoldre 
Felip VI les cà-
meres, no n’hi 
ha hagut per gaire 

més. Dins dels moments es-
telars -per la postura segons 
El Intermedio- figura la inter-
venció de Moya al 
Congrès per de-
fensar la conveni-
ència d’atorgar el 
dret al vot als ma-
jors de setze anys 
i la proposta no de 
llei que, plegats, 
van presentar Lafu-
ente, Eritja, Postius 
i Moya per dema-
nar una solució pels 
camins propietat de 
la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre 
al Segrià Sud i el Baix 
Cinca. Llorens, qui tot i 
no aconseguir conver-
tir-se en diputat el de-
sembre no ha deixat 
de banda l’activi-
tat política durant 

aquests cinc 
m e s o s , 

va contraata-
car anant a 

veure a Sa-
ragossa el 
President 
de la Con-
federació 
Hidrogràfi-

ca de l’Ebre 
per dema-

nar-li una so-
lució pel mateix 

problema. 
El candidat de Ciutadans, 
Òscar Uceda, s’ha mantingut 
durant aquest 2016 en un dis-
cret segon pla, tot i que des 
de que el passat 17 de juny va 
ser ratificat com a candidat de 
la formació taronja, torna a la 
primera línea. Per Uceda, els 
quatre diputats  lleidatans tri-
ats el desembre “no sempre 
han defensat els interessos 

Avaluar els  
diputats
electes el 
20-D és 
difícil

dels veïns 
a q u e s t a 

legislatura”. 
Uceda 
p o s a 

e n 
valor la 

tasca que ell 
considera ha de-

senvolupat C’s des 
del desembre: “hem 

treballat per ar-
ribar a acords”. 
To i això, n’hi 
ha estudis 
que parlen 
de prop 
d’un 15% 
de transfe-
rència de 
vots entre la 
formació ta-

ronja i 
els po-
p u l a r s . 
Llorens, cap 

de llista del PP, posa 
igualment en entredit 

la tasca dels quatre diputats 
lleidatans i, de fet, no ha parat 
de dir-ho així a les succesives 
entrevistes que ha concedit 
a diferents mitjans de la de-
marcació aquests mesos: “És 
com si la província Lleida no 
hagués tingut diputats a Ma-
drid els darrers quatre mesos. 
Per mi, el més greu de tot ha 
estat l’actitud de tots quatre 

en relació al Pla Hidrològic de 
l’Ebre, que garanteix l’aigua 
pels regants de Lleida. Aquí, 
tots s’han ficat d’esquenes 
als interessos de la província, 
igual que una Generalitat de 
Catalunya que juga a favor 
del Delta de l’Ebre i s’oblida 
de Lleida”, deia fa unes set-
manes a RNE Lleida. La opi-
nió dels quatre al·ludits, però, 

és ben diferent. De 
fet, tots quatre  

empren amb 
el segell Llei-

da Power, 
amb el qual 
volen do-
nar nom 
a la mena 
d’entesa en 

favor dels 
i n t e r e s s o s 

dels lleidatans 
que asseguren ha-

ver teixit durant aquesta 
minsa legislatura. 
Tot plegat dibuixa un panora-
ma, com a mínim en termes 
informatius, apassionant per 
una demarcació la qual sem-
bla tindrà en aquestes elec-
cions un paper que mai no 
havia tingut fins ara. El proper 
dia 9, primer de la campanya 
electoral, comença la Batalla 
per Lleida, la qual no conclou-
rà fins finalitzar el recompte el 
proper 26-J. Veure’m llavors.

Lleida,
enguany, és 

una província 
totalment
decisiva

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidos_Podemos
http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/congreso/09/25/120.html
http://www.7accents.cat/canal/article/5571/jaume-moya-fa-el-falco-al-congres-dels-diputats
https://youtu.be/MaKqUTLwWYI
https://youtu.be/MaKqUTLwWYI
http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20160425/401359426565/catalunya-alcaldes-diputados-huesca-reclaman-traspasos-carreteras-che.html
http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20160425/401359426565/catalunya-alcaldes-diputados-huesca-reclaman-traspasos-carreteras-che.html
http://www.totlleida.cat/marisa-xandri-y-jose-ignacio-llorens-plantean-presidente-che-soluciones-para-los-caminos-competencia-entidad-segria-y-bajo-cinca/
http://www.totlleida.cat/marisa-xandri-y-jose-ignacio-llorens-plantean-presidente-che-soluciones-para-los-caminos-competencia-entidad-segria-y-bajo-cinca/
http://www.totlleida.cat/marisa-xandri-y-jose-ignacio-llorens-plantean-presidente-che-soluciones-para-los-caminos-competencia-entidad-segria-y-bajo-cinca/
http://www.elespanol.com/espana/20160514/124737671_0.html
https://www.facebook.com/JoseIgnacioLlorens2015/videos?ref=page_internal
https://www.facebook.com/JoseIgnacioLlorens2015/videos?ref=page_internal
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-govern-presentara-un-contencios-administratiu-contra-el-pla-hidrologic-de-lebre-2/
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-govern-presentara-un-contencios-administratiu-contra-el-pla-hidrologic-de-lebre-2/
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Set hores per descobrir el 
primer centre hoteler de 

Catalunya adaptat a 
persones amb minusvàlua

7 hores i
 JUDIT 

GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Localitzat al Parc Natural de 
Collserola, dins de Barcelona 
ciutat i amb més de 50.000 
metres quadrats de jardins, 
l’hostal Inout és un projecte 
social no lucratiu amb la mis-
sió d’integrar al món laboral 
persones amb discapacitat, 
els quals formen el 99% de la 
plantilla de professionals que 
hi treballen.

Ens trobem amb la Noemí Ca-
parrós, ella porta la direcció de 
serveis, restaurant, esdeveni-
ments i personal. Va començar 
a treballar a l’hostal des dels 
seus inicis. Sent que és casa 

seva, i tots, la seva família.

JUDIT GÓMEZ
Com neix Inout?

NOEMÍ CAPARRÓS
Inout existeix des de fa dotze 
anys. Ha sigut el primer hos-
tal on el 99% de les persones 
empleades tenen algun tipus 
de minusvàlua, sigui física, 
sensorial o orgànica. L’entitat 
en si fa més de 30 anys que 
existeix i neix per la necessi-
tat, de pares amb nens amb 
diversitat funcional, de donar 
-los-hi una educació i després 
una sortida professional.

J. G.
Com arriben fins aquí els 
treballadors?

N. C.

Els nois es formen a l’escola 
que tenim. Allà hi estan des 
dels 3 anys fins que assolei-
xen la maduresa, als 17 o 18 
anys. Un cop acabada l’esco-
la, un tribunal mèdic qualifi-

ca el grau d’incapacitat i en 
determina la possible sortida 
laboral de cadascun. Aquests 
poden anar a un centre de 
treball com el nostre, que 
simplement és un àmbit pro-
fessional però amb una sèrie 
de recursos i formació conti-
nua amb suport pedagògic i 
psicològic; o a una empresa 

externa. 

J. G.
Podríem dir que són treba-
lladors “diferents”?

N. C.
Els treballadors tenen algun 
tipus de minusvàlua. Tots 
som diferents però lluitem 
per eliminar l’expressió “dis-
capacitat intel·lectual” i ano-
menar-ho diversitat funcional. 
Ara mateix s’està treballant 
molt per fer que no es digui 
que no poden fer, i dir, que sí 
poden fer. Perquè sinó els es-
tem castrant abans de sortir, 
i això és el que volem evitar 
aquí.

J. G.
Sempre estaran aquí aquests 
nois?

N. C.
A nosaltres, ens agrada tenir 
el personal fix, que es formi i 
que creixi amb nosaltres, per-
què així tothom està interrela-
cionat. A vegades hem inserit 
a altres persones en empreses 
ordinàries però, a causa de la 
manca encara de sensibilitza-
ció, no sempre ha funcionat.

J. G.
Els clients, quan vénen, sa-
ben com són ells?

N. C.
No tenen per què. Sí que és 
veritat que en un primer mo-
ment vam dubtar, no sabíem 
si havíem de dir que som 
quelcom diferent o no. Però 
vam decidir no dir-ho perquè 
no volem etiquetar a ningú. 
No volem fer llàstima perquè 

Noemí Caparrós 
“Sense aquesta 
vessant social, 

Inout no existiria”

http://www.7accents.cat
http://http://www.inouthostel.com/
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l’hostal 
més social
no volem que sigui així. Aquí 
estem per treballar i inten-
tem ser molt puristes. Som 
un centre hoteler que, com 
qualsevol altre, tenim valo-
racions positives i negatives. 
Hi ha gent que sap que som 
un centre social i altres que 
no ho saben, però del que es 
tracta és de normalitzar-ho. 

L’Anna, una de les treballado-
res, es reuneix amb nosaltres 

i abraça a la Noemí, somrient. 

J. G.
Com ho fas per què t’esti-
min tant?

N. C.
Estimant-los, no té cap se-
cret. No s’ha de buscar cap 
fórmula. Jo he crescut amb 
ells i quan vénen m’abracen. 
M’emociono molt però em 
fan ser la millor persona que 
sóc. És una sensació molt 
maca i ells són molt sincers. 

El sopar ens recorda a un 
campament d’estiu. Macar-
rons casolans i hamburguesa 

amb patates. Diuen que no 
destaquen la gastronomia 
com el punt fort de l’hostal, 
però el que sí ofereixen són 
productes casolans que re-
corden estar a casa però amb 
un entorn natural i agradable.

El Daniel Rozas és el director 
de l’Inout. Com diu la Noemí, 
ell sap més de números i ex-
plota la seva raó d’existir.

J. G.
Quants visitants rebeu du-
rant l’any?

DANIEL ROZAS
De persones arribades parla-

Anna, treballadora 
“M’agrada molt 
estar aquí, estic 
molt contenta”
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ríem d’unes 15.000 o 18.000  
anuals més o menys. I d’over-
nights, que són les persones 
que vénen a passar la nit, 
dependria una mica de la 
temporada, unes 1.500 en 
temporada baixa i 6.000 en 
temporada alta, aproximada-
ment sempre. 

J. G.
I quin és el target d’aquests 
visitants?

D. R.
En principi són backpackers  
o el que anomenaríem com 
“mochileros”. Tenim grups 
escolars, grups de treballa-
dors, equips d’algun esport, 
famílies... És un target molt 
extens perquè tenim mol-
tes tipologies d’habitacions 
i d’espais. Tenim des d’ha-
bitacions familiars de quatre 
llits, fins a habitacions de 14 
persones amb bany privat. El 
mateix passa amb les edats 
dels nostres clients. Així que 
podríem dir que no tenim i 
tampoc ens adrecem a un pú-
blic concret.

J. G.
Com es finança l’hostal?

D. R.
La principal unitat de negoci 
d’Inout és l’hostal que inclou 
el servei de restaurant, el 
manteniment, la jardineria, la 
neteja i la recepció. Després 
tenim una segona unitat de 
negoci que són els serveis 
directes pels allotjats, com 

podrien ser-ho els dinars i els 
sopars, que es paguen a part. 
I per últim, la tercera unitat de 
negoci, tot i que últimament 
no l’estem explotant tant a 
causa del volum de feina de 
l’hostal, és el de càtering ex-
terior i el servei de cambrers.

J. G.
Organitzeu esdeveniments?

D. R.
Tot això va lligat al tema de la 
responsabilitat social corpo-
rativa, on les empreses con-
tracten els nostres serveis per 
poder desgravar aquest 2% 
de la Llei Lismi, en cas que no 
tinguin el mínim de gent con-
tractada dins de la seva plan-
tilla. Com el charity day, que 
són unes jornades destinades 
al personal d’una empresa 
per motivar-los. Per exemple, 
una empresa de Sant Cugat 
ens contracta cada any per fer 
una paella popular.

J. G.
La Noemí ens comentava 
que han passat diversos 
directors per aquesta en-
titat, és difícil ser director 
d’Inout?

D. R.
El 2008 l’hostal va tenir una 

davallada molt important de-
gut a la forta crisi i la desubi-
cació d’Inout. Va baixar la fac-
turació i l’eficiència, així com 
la cura de les instal·lacions i la 
manca de professionalització, 
perquè fins al seu moment es 
vivia de les subvencions. Del 
2008 al 2014, van ser anys di-

fícils. Hi van passar diversos 
directors però no hi encaixa-
ven. No és fàcil ni tampoc difí-
cil, però s’ha de ser conscient 
que s’està treballant amb 
personess amb algun tipus de 
discapacitat i alhora s’ha de 
donar un servei professional 
ben donat. És més, ens qual-
sevol opinió d’Internet ja ens 
col·loquen una puntuació su-
perior al 8 i, al mateix temps, 
busquen una professionalitat 
que abans no teníem però 
que ara l’hem assolit.

J. G.
Quina és la vostra perspecti-
va de futur?

D. R.
L’any passat vam créixer un 
17% quant a reserves i aquest 
any preveiem créixer un 8% 
més. Tal com està el mercat 
internacional del turisme, 
amb atemptats i conflictes 
bèl·lics, la gent no té tantes 
opcions i ara mateix, Barce-
lona està dins de les 5 ciutats 
més visitades del món.

Així doncs, l’hostal Inout no 
deixa de ser un alberg més 
en el camí de molts viatgers. 
Però la seva gent i els seus 
treballadors, el converteixen 
en l’hostal més social i el mi-
llor lloc per connectar amb la 
naturalesa.

Noemí Caparrós 
“Es tracta de 
potenciar què 

poden fer 
en lloc de què no 

poden fer”

Albert, treballador
“Ser cambrer era 
el meu somni de 
petit. Porto les 

taules importants”

http://http://www.lismi.es/
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 Estudiants de la UdL es 
tanquen al despatx del rector
19·05 13

19
del  al

Ataquen contra Inma Manso i la presència policial
 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Més d’una vintena d’estudi-
ants es concentraven dimarts 
a la tarda davant la biblioteca 
de l’edifici del Rectorat de la 
Universitat de Lleida per de-
nunciar la presència policial 
de les darreres setmanes a 
la Universitat. Amb el lema 
“Feixistes i policies fora de la 
UdL!”, l’Assemblea de Lletres 
i altres estudiants van ser par-
tícips d’un enfrontament amb 
els Mossos d’Esquadra, que va 
acabar amb la detenció d’una 
alumna de 21 anys de Comu-
nicació Audiovisual i Periodis-
me. Arran dels fets, i després 
que la subdelegada del go-
vern abandonés l’edifici, una 
quarantena d’alumnes i com-
panys de la detinguda ocupa-
ven el despatx del rector, Ro-
berto Fernández, per passar-hi 
la nit i reclamar la retirada dels 
càrrecs de l’alumna -acusada 
d’atemptat contra l’autoritat- i 
també que cap d’ells tingues 
represàlies. Durant la nit van 
aprofitar per barrar amb bancs 
l’entrada del darrere del rec-
torat, per la qual s’accedeix 
al pàrquing. L’endemà, di-
mecres, l’equip directiu de la 
UdL, amb el rector Roberto 
Fernández al capdavant, es 
reunia al Campus de Cappont 
per abandonar la situació i in-
tentar aturar l’ocupació dels 
estudiants. Paral·lelament els 
estudiants tancats organitza-

ven diversos debats per expli-
car els fets. Al mateix temps la 
subdelegada del govern, Inma 
Manso, compareixia als mitjans 
de comunicació qualificant de 
“lamentables” els fets ocorre-
guts dimarts a la tarda. També 
aprofitava per defensar el seu 
“dret” de poder impartit l’as-
signatura de Gestió del Co-
neixement en la llicenciatura 
de Comunicació Audiovisual 
i Periodisme, assegurant que 
les classes que fa no tenen “res 
a veure” amb la seva activitat 

Els alumnes, manifestant-se amb un cartell pels passadissos de la UdL. 
Foto: ACN

política. El grup municipal del 
PP també expressava el seu 
desacord i condemnava els 
fets d’”inacceptables” i “to-
talitaris”. La Crida per Lleida-
Cup era l’únic grup municipal 
que se solidaritzava amb els 
estudiants. El rector, tot i que 
no va parlar directament amb 
els estudiants tancats, dema-
nava que aquests empressin 
els mecanismes de diàleg i de 
participació democràtics es-
tablerts als estatuts i utilitzats 
per la comunitat universitària. 

Així mateix, va enviar a dos vi-
cerectors i la degana de la Fa-
cultat de Lletres a parlar amb 
els estudiants i a demanar-los 
que abandonessin l’ocupació.
Malgrat les negociacions amb 
l’equip rectoral, prop d’un 
centenar de persones tallaven 
dimecres al vespre la rambla 
d’Aragó en suport als estu-
diants tancats a la Universi-
tat des de dimarts a la tarda. 
Després es van tornar a tancar 
al despatx del rector per pas-
sar la segona nit consecutiva, 

CIUTADANS

Óscar Uceda: “Lleida necessita un representant al 
Congrés que defensi els interessos de la província”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Així ho ha declarat el candi-
dat de Ciutadans per Lleida 
al Congrés dels Diputats, 
Óscar Uceda, després ser 
ratificat com a cap de llista 
per a les eleccions del 26 de 
juny. Uceda ha criticat que 
“els quatre diputats provin-
cials no sempre han defen-

sat els interessos reals dels 
veïns en l’última legislatura”. 
Pel que s’ha compromès a 
“treballar dins d’unes pos-
sibilitats reals, amb serietat 
i amb rigor” i ha assegurat 
que la formació taronja “serà 
el motor del canvi”. El candi-
dat, lamenta els nous comi-
cis i ha manifestat que “l’únic 
partit que realment ha tre-
ballat per arribar a acords, 

aliances i solucions reals ha 
estat Ciutadans”. Per això, 
ha recordat que “C’s segui-
rà apostant pel diàleg entre 
els partits constitucionalistes 
per aconseguir un govern 
estable”. Per això, ha asse-
gurat que la formació taron-
ja és “l’única opció capaç de 
liderar els canvis de regene-
ració política i democràti-
ca que Espanya necessita”.

SOCIETAT

Un ferit greu en una explosió 
en un bar de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un home va resultar ferit de 
poca gravetat aquest dissabte 
a la tarda a causa d’una explo-
sió en un bar situat al número 
12 del carrer Pere Cabrera de 
Lleida. Els Bombers de la Ge-
neralitat van rebre l’avís de la 
deflagració a les 18.41 hores 
i fins al lloc hi van enviar set 

dotacions terrestres. Un cop 
al lloc, els efectius van eva-
cuar una òptica ubicada al 
costat de la planta baixa on  
es va produir l’explosió i van 
confinar els clients d’un altre 
bar contigu. A conseqüència 
de la deflagració,provocada 
per una fregidora, el cuiner 
va patir cremades a la cara de 
segon grau i va ser evacuat a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron. 

14·0517·05
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considerant insuficients els 
compromisos que els oferien 
des de la Universitat. El porta-
veu de l’Assemblea explicava 
que per abandonar l’ocupació 
“és imprescindible un compro-
mís públic i per escrit perquè 
no hi hagi presència policial a 
la Universitat”. D’altra banda, 
onze professors feien arribar 
un escrit conjunt en què mos-
tren la seva preocupació per la 
continuada presència policial 
i demanant que les parts in-
volucrades trobin una solució 
negociada que permeti que 
tothom pugui expressar les se-
ves opinions, ja que la detenció 
d’una alumna dins del campus 
“és un fet que no havia succeït 
mai des de la constitució de la 
UdL”.
Cal recordar que aquesta po-
lèmica sorgeix a partir que, ja 
fa un parell de setmanes, un 
grup de joves van irrompre 
en una de les classes d’Inma 
Manso per fer una manifesta-
ció popular amb l’objectiu de 
denunciar-la públicament. Des-
prés d’aquests fets i coincidint 
amb l’horari lectiu de Manso, 
la Facultat de Lletres comptava 
amb la presència de dos guar-
des de seguretat de l’empresa 
Prosegur i fins a cinc policies 
de paisà. Els joves, doncs, se-
guiran tancats a la UdL, com 
ho estan des de dimarts a la 
tarda, arran d’un enfrontament 
amb els Mossos d’Esquadra, 
que va acabar amb la deten-
ció d’una alumna de 21 anys.

http://www.7accents.cat
http://lleida.ciudadanos-cs.org/
http://www.7accents.cat/#


Imatge de Lleida amb el turó de la Seu Vella de fons. Foto: Òscar Buetas

SOCIETAT

Detingut un home a Alfarràs per 
matar un altre home i ferir una dona 
en una baralla amb arma blanca

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ha mort l’home que ha re-
sultat ferit de gravetat per 
arma blanca aquest dijous a 
la tarda en un pis del carrer 
Enric Granados d’Alfarràs.
Segons els Mossos d’Es-
quadra, la dona que tam-
bé s’ha vist implicada en la 
baralla ha estat traslladada 
amb helicòpter a l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova de 
Lleida després de rebre 

7accents.cat
www.

CULTURA

El turó de la Seu Vella, 
monument favorit de Catalunya

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El turó de la Seu Vella ha 
aconseguit guanyar la final 
del concurs per triar el mo-
nument favorit de Catalunya, 
una iniciativa popular orga-
nitzada per les revistes Des-
cobrir i Sàpiens i el suport 
de Catalunya Ràdio que es 
va posar en marxa el passat 
mes de març amb l’objectiu 
que els catalans puguin votar, 
a través del seu web, el seu 
element patrimonial preferit. 
Després de nou setmanes de 
concurs, la Seu Vella de Lleida 
s’ha proclamat el monument 
favorit dels catalans. El monu-
ment ha superat Sant Climent 
de Taüll en la final del concurs. 
Una votació de rècord, ja que 
hi ha hagut 118.830 vots. La 
icona de Lleida n’ha sumat 
60.017 al seu favor, davant 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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dels 58.813 vots que ha reco-
llit l’església de la Vall de Boí.
Els dos finalistes arribaven a 
aquesta última prova després 
d’haver superat el castell de 
Miravet i Sant Pere de Rodes. 
Abans ja s’havien enfrontat a 
Empúries i l’amfiteatre de Tar-
ragona en quarts de final. De 
fet, la Seu Vella ja va quedar 
en primera posició en la fase 
classificatòria amb Sant Cli-
ment de Taüll en segona posi-
ció. El monument del Segrià, 
doncs, s’ha mantingut imba-
tible des del començament.
Dimecres a la tarda, en directe 
a La tribu de Catalunya Ràdio, 
es coneixia el nom del monu-
ment guanyador. Una unitat 
mòbil del programa es va des-
plaçar fins a la ciutat de Lleida 
per donar en directe el resul-
tat de la gran final monumen-
tal. L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, es mostrava molt satisfet 
perquè el turó de la Seu Vella 

hagi guanyat el concurs, ara 
que el conjunt monumental 
està tramitant la seva candi-
datura per ser declarat Patri-
moni Mundial de la Unesco.
“És un monument molt lligat 
a la història del país, a la cre-
ació de la corona catalanoara-
gonesa, i s’hi va coronar com 
a rei un nen de 6 anys, el rei 
Jaume I el Conqueridor”, va 
afirmar Jordi Creus, director 
general de Sàpiens Publica-
cions, impulsora del concurs 
del monument favorit, en 
declaracions al programa. 
Àlex Susanna, director de 
l’Agència Catalana del Pa-
trimoni Cultural, va afirmar 
des de Lleida que el que 
més li ha agradat del con-
curs és que “ningú, a priori, 
no s’hagués inclinat pel turó 
de la Seu Vella, però això ha 
fet que el concurs hagi estat 
més interessant, perquè ha 
estat realment imprevisible”.

POLÍTICA

CiU, ERC, Crida i Comú 

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

CiU, ERC, el Comú i la Crida-
CUP segueixen defensant la 
necessitat d’emprendre un 
debat “obert, plural i par-
ticipatiu” que serveixi per 
definir el model comercial 
que ha de tenir la capital del 
Segrià en els pròxims anys. 
Amb aquest objectiu, han 
anunciat que forçaran la con-
vocatòria d’un Ple extraordi-
nari a l’Ajuntament de Lleida 
ja que els quatre grups su-
men més dels set regidors 
necessaris per poder fer la 
petició. Les quatre formaci-
ons han criticat que l’equip 
de govern decidís “tirar pel 
dret” després de l’aprovació 
en el darrer Ple municipal 
del projecte urbanístic per a 

la prolongació del vial Víctor 
Torres fins a la zona on s’ha 
previst el projecte comerci-
al de Torre Salses, així com 
el conveni amb l’empresa 
promotora perquè assumei-
xi part del cost. Després de 
l’anunci dels grups, el tinent 
Rafel Peris, ha qüestionat la 
necessitat que la Paeria hagi 
de dedicar “hores i més ho-
res a fer un debat de lluïment 
dels regidors i que ja s’ha fet 
en el Ple” i s’ha mostrat con-
vençut que un Ple extraordi-
nari “no aportarà res de nou 
que no s’hagi dit”. Per Peris, 
parlar de model comerci-
al és un concepte “caduc” 
ja que “no existeix un únic 
model comercial per a Llei-
da”, sinó que “hi ha diversos 
espais i formats comerci-
als que conviuen de mane-
ra directa en una ciutat”.
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demanen un Ple extraordinari 
sobre el model comercial

diverses ganivetades de 
l’agressor, un altre home 
que ja ha estat detingut.
Els serveis mèdics han acon-
seguit estabilitzar-la al lloc 
dels fets però se l’han en-
dut ferida de gravetat cap a 
l’hospital. No han pogut fer 
res però, per salvar la vida 
de l’altre home. Tot apunta 
a què el motiu de la bata-
lla és de tipus sentimental.
L’alerta dels fets s’ha do-
nat quan passaven fins 
a set minuts de les qua-
tre en punt de la tarda.

http://www.7accents.cat
http://www.7accents.cat
http://www.7accents.cat
http://www.7accents.cat
http://www.ccma.cat/catradio/la-tribu-de-catalunya-radio/
http://www.7accents.cat


 Saúl Craviotto es classifica 
pels seus tercers Jocs Olímpics
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El lleidatà s’ha imposat tant en K1 200 com en 
K2 200 en el Preolímpic disputat a de Duisburg

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

El palista lleidatà Saúl Cra-
viotto participarà en els 
Jocs Olímpics de Rio de 
Janeiro, els tercers de la 
seva brillant carrera espor-
tiva. Així doncs, tindrà una 
nova oportunitat d’aconse-
guir una medalla olímpica 
després de l’or de Pequín 
2008 en K2 500 i la plata 
de Londres 2012 en K1 200. 
Craviotto ha assolit la clas-
sificació en el Preolímpic 
europeu disputat a la loca-
litat alemanya de Duisburg, 
on ha realitzat una magnífi-
ca actuació tant en les ses-
sions classificatòries com 
en les finals. S’ha proclamat 
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campió en les dues moda-
litats en què participava, 

K1 200 i K2 200, de manera 
que a Rio de Janeiro podrà 

Saúl Craviotto i Cristian Toro celebren la victòria 
aconseguida en la modalitat de K2 200. Foto: RFEP

disputar ambdues proves.
Després de signar uns grans 
registres durant la jorna-
da de dimecres, el lleidatà 
s’ha assegurat la participa-
ció en els seus tercers Jocs 
en la final de K2 200, junta-
ment amb el gallec Cristian 
Toro. La parella espanyola 
ha marcat un temps de 32 
segons i 40 centèsimes, 
gairebé un segon més que 
la canoa bielorussa, clas-
sificada en segon lloc. Es 
tracta d’un gran èxit ja que 
només hi havia en joc una 
plaça olímpica, adjudica-
da a la parella campiona. 
El sistema de classificació 
del preolímpic feia que 
aquesta victòria garantís 
la presència de Craviotto 
també en la prova de K1 

200, independentment del 
resultat de la final que ha-
via de disputar unes hores 
més tard. Tanmateix, el pa-
lista pertanyent a l’UCAM 
Murcia no s’ha conformat 
amb això i ha demostrat el 
seu excel·lent estat de for-
ma amb un contundent tri-
omf en la final de K1 200. 
Ha aturat el cronòmetre 
en 34 segons i 61 centè-
simes, superant amb cla-
redat l’hongarès Horvath.
Saúl Craviotto és el segon 
esportista lleidatà que es 
classifica per la cita olímpica 
d’aquest estiu. El primer en 
aconseguir-ho va ser el ge-
net d’Os de Balaguer Albert 
Hermoso, que participarà 
en els Jocs en la modalitat 
hípica de concurs complet.

C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • info@opticabalafia.com • www.opticabalafia.com

http://www.7accents.cat


Què fem a l’AECC- Catalunya contra el càncer de Lleida?
Totes les activitats i prestacions que l’aecc ofereix són gratuïtes i no és necessari ser soci per poder gaudir-ne. 

L’aecc té la missió
d’informar i conscienciar

a la societat sobre totes les mesures i els mecanis-
mes possibles per prevenir la malaltia i influir en el 
seu comportament:
- Campanyes d’informació i conscienciació. 
- Programes d’hàbits de vida saludables 
  adreçats a joves.
- Conferències orientades a promoure la salut.

AECC- Catalunya contra el càncer – Lleida.  ·  C/ Pallars, 25 – 25004 Lleida  ·  Tel. 973 23 81 48  ·  lleida@aecc.es

truca’ns i t’informarem

L’aecc vol estar a prop dels malalts i 
les seves famílies, oferint-los 

per disminuir el seu sofriment de manera complemen-
tària al SNS, de forma totalment gratuïta. 
Aquestes es duen a terme a Lleida ciutat i comarques 

a través de les seves Juntes locals: Mollerussa, 
Tàrrega, Balaguer, Cervera, 
Les Borges Blanques, Vielha, Tremp, 
La Seu d’Urgell, El Pont de Suert, Sort.

acompanyament i suport 

- Atenció psicològica individual o en grup a pacients i familiars 
  en qualsevol moment de malaltia. Programa de deshabituació tabàquica.

- Atenció social: orientació, ajudes econòmiques i cessió de material 

  ortoprotèsic.

- Servei de fisioteràpia: prevenció i rehabilitació del limfedema, fisioteràpia   

  aquàtica i marxa nòrdica en càncer de mama. Fisioteràpia en laringectomitzats.

- Servei de voluntariat a l’hospital i a domicili i testimonial.

- Tallers i Programes d’ alimentació, cures estètiques, sexualitat, ioga....

- Colònies d’estiu per a nens amb càncer a la Val d’Aran. 

  Del 17 al 24 de juliol de 2016.

- Orientació medico sanitària. Servei d’Infocancer 900 100 036
  www.consultorio.aecc.es: ajuda i orientació mèdica psicològica i social online o 

per telèfon.

- Servei d’orientació i suport a persones portadores d’estoma digestiu 

  i/o urològic.

serveis que oferim

Des de l’aecc promovem 
i financem 
una 

recerca oncològica 
excel·lent

servint de pont entre la societat i la 
recerca científica.
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Joan Rosinach Bonet directorentre ( )
El melic
Porto des dels 12 anys de-
ambulant per aquesta ciutat. 
És cert que la proximitat del 
meu poble natal, impregnat a 
la meva pell com un tatuatge 
que es dilueix amb el temps 
però que mai s’esborra, havia 
fet possible la meva presència 
aquí des que (pràcticament) 
en tinc ús de raó. En aquella 
època, gran part de les visites 
es restringien a les tardes de 
dissabte i la zona de confort 
s’establia en uns límits fronte-
rers imaginaris situats a banda 
i banda de l’eix comercial. Per 
a mi tot allò havia estat des de 
sempre el carrer Major però un 
dia, algú que ara no recordo, 
em va fer un (petit) incís en 
unes innocents declaracions 
que m’ha quedat gravat per 
sempre més. Abans d’això, hi 
havia passejat perfectament 

custodiat pels meus pares i el 
meu germà en uns temps on 
les llaminadures – les xuxes de 
tota la vida- ja es compraven a 
pes però (encara) es pagaven 
amb pessetes.
A partir dels 12 la cosa va can-
viar. Els ponts que travessen 
el (nostre) riu mentre donen la 
benvinguda a la ciutat es van 
convertir en la porta d’entrada 
diària a una nova jornada (aca-
dèmica). Ben aviat comença-
ren a quedar enrere els límits 
fronterers imaginaris i la rea-
litat s’expandia irremeiable-
ment per barris perifèrics que 
m’eren totalment (des)cone-
guts fins al moment. Ara ma-
teix no sabria dir si és així com 
es va confeccionar la meva 
primera estima (especial) cap 
a aquesta ciutat o si fou una 
mica més tard, quan uns ulls 

(mig) porucs es van quedar fi-
xats en el somriure que dibui-
xava aquella lleidatana sota un 
rostre culminat per uns rínxols 
d’or impecables. Curiosament, 
la vergonyosa mirada ha pas-
sat a formar part de la (meva) 
història transformant aquell 
instant en un moment etern 
per als nostres dies. Potser per 
això m’agrada tant. I ella tam-
bé, és clar.
Avui han passat gairebé dues 
dècades d’aquell debut oficial 
en aquest poble (gran). Ara les 
xuxes se segueixen comprant 
a pes però ja fa temps que no 
es paguen amb pessetes. La 
ciutat continua al mateix lloc 
i jo no m’he pogut escapar 
d’ella, encara que en el fons 
mai no ho hagi intentat. Me la 
sento tan meva que m’atrevei-
xo a explicar-li allò que ni se 

m’acut contar a ningú i, pro-
bablement per això, quan algú 
intenta deixar-la com un drap 
brut m’afanyo a netejar-li la 
cara amb la mateixa celeritat 
que altres intenten tapar-li les 
vergonyes. No puc evitar de-
fensar el (meu) territori allà a 
on vaig, tot i ser conscient que 
a molts dels qui l’ataquen no 
els hi falta raó per fer-ho quan 
escolto impertèrrit el seu ser-
mó a base de pomes, boira i 
caragols. Unes etiquetes que 
encara pengen amb massa 
contundència des d’una ban-
dera que marca l’oest amb 
més timidesa que convicció. 
I ja no em val això de donar 
(sempre) la culpa als demés 
per seguir mirant-nos el melic. 
Mentre veiem passar aquells 
que es volen escapar. Encara 
que mai no ho havien intentat.

Fora els ineptes de la Universitat!
Ha tornat la policia a la Universi-
tat, i amb ella, les barricades. 
El clima de nova transició 
democràtica que propug-
na el candidat socialista 
Pedro Sánchez sembla 
que ha començat a qua-
llar a la ciutat de Lleida i els 
alumnes que assistim a l’edifici 
del Rectorat hem tingut l’opor-
tunitat de viatjar en el temps, a 
escenes més pròpies de princi-
pis dels anys setanta del segle 
passat, concretament. El conflic-
te obert entre l’Assemblea de 
Lletres, que defensa l’exclusió 
d’Imma Manso de la nòmina del 
professorat, i la Rectoria de la 
Universitat de Lleida, que no es 
planteja cap mesura en aquest 
sentit, ha desembocat en un en-
frontament violent entre alum-
nes i agents de l’ordre enmig 
dels passadissos de l’edifici. El 
resultat, una alumna del Grau 
de Comunicació i Periodisme 
detinguda i l’ocupació de l’ofi-
cina del rector com a resposta.
Resulta paradoxal que la prin-
cipal interessada, subdelegada 
del Govern a Lleida, imparteixi 

Abel Pujol
Frases no subordinades

no estem gens d’acord, per tal 
de culminar els seus objectius. 
Considero que, fins que l’òrgan 
estudiantil no canviï el seu nom 
a Assemblea dels Estudiants An-
ticonservadors i Procensura de 
Lletres, haurien de vetllar per-
què tots i cadascun dels alum-
nes s’hi sentissin més o menys 
representats.
D’altra banda, cal destacar la de-
sastrosa gestió que s’ha fet des 
de la Rectoria de la Universitat 
de Lleida en relació amb aquest 
assumpte. En primer lloc, per 
ignorar sistemàticament i des 
d’un principi les reclamacions de 
l’Assemblea; no s’hauria pogut 
plantejar un acord, per exem-
ple, en forma d’una consulta 
a l’alumnat sobre l’esdevenir 
d’aquesta professora de cara al 
curs vinent per tal de solucionar 
la contingència? També cal des-
tacar que Roberto Fernández ha 
estat el primer rector que ha au-
toritzat l’entrada de la policia a 
l’edifici, decisió que lògicament 
ha fet augmentar la tensió entre 
l’alumnat, que no entén que, de 
facto, haguéssim de ser sospito-

sos de res. Aquesta actitud bel-
ligerant cap a les demandes de 
l’alumnat per part del rector no-
més amaga una falta de previsió 
i una nul·la capacitat de reacció 
pel que fa als problemes que 
es plantegen i Fernández, un il-
lustrat en la tradició borbònica, 
ha decidit respondre mitjançant 
la força i la violència a aquest 
conflicte, carregant de raons a la 
majoria d’alumnes que pensen 
que només mitjançant l’acció 
directa es pot fer sentir la seva 
veu.
Dit això, caldria recordar que la 
majoria dels alumnes de la Fa-
cultat de Lletres hem de pagar 
per aparcar el nostre cotxe al 
pàrquing de la Universitat, que 
el mode en què es planteja la 
relació de crèdits per assigna-
tura fa que no tinguem marge 
d’error si volem aspirar a una 
beca del Ministeri i que hi ha 
professors que necessiten més 
de quatre mesos per corregir els 
nostres treballs, assumptes que 
potser ens importen més que 
no pas la ideologia política dels 
nostres professors.

Només cal repassar quin va ser 
el partit més votat en les ultimes 
eleccions generals per donar fe 
d’aquest plantejament. A més, 
pel que em consta, Manso no 
ha pronunciat mai cap discurs 
polític en les seves classes i en 
comptes de tenir certa tendèn-
cia cap a l’adoctrinament dels 
alumnes ha optat per realitzar 
classes més aviat relaxades o, 
en paraules d’una alumna seva, 
“una classe on no fotem res i 
aprovem igual”.
Així, l’Assemblea es posiciona 
clarament en contra d’una ide-
ologia política que, els agradi 
més o menys, comparteix certa 
part de l’alumnat i pretén utilit-
zar la censura directa, en la qual 
de ben segur molts alumnes 

una assignatura anomenada 
Gestió del Coneixement, doncs 
aquests dos conceptes han bri-
llat per la seva absència en tot 
el que ha implicat aquest afer. 
D’una banda, en el tipus de de-
manda que es fa des de l’Assem-
blea, que reclama l’expulsió d’un 
professor per les seves idees 
polítiques. Considero la Univer-
sitat, per damunt de tot, un es-
pai de debat, de qualsevol tipus 
de debat, també i de forma re-
llevant de debat polític. Per tant, 
em sembla del tot inadequat 
demanar la censura d’una de-
terminada ideologia, encarnada 
en aquest cas per Imma Manso, 
ja que seria d’il·lusos creure que 
no hi ha estudiants universitaris 
pròxims a idees conservadores. 
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NIÓ

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

Las Casas Regionales
Creo que ya lo he dicho 
por aquí alguna vez 
pero, por si acaso, 
volveré a repetirlo: la 
exaltación de lo pro-
pio, la exhibición de 
símbolos y la autoafir-
mación en lo grupal no 
van mucho conmigo. Por 
eso, supongo, casi siempre 
he huido de ferias, fiestas, 
festivales, aplecs, esplais, 
esbarts y romerías. Me pare-
ce bien que la gente disfrute 
con estas cosas pero a mí, 
personalmente, me cues-
ta encontrarle el qué. Con 
todo; este año, y por razo-
nes que no vienen al caso, 
tuve que estar en la verbena 
de Festa Major. Por trabajo; 
sí, y por la noche, además. 
Y con Lorena Gómez dan-
do un concierto, también. 
Y con gente pendiente de 
a qué hora llegaba a casa 
yo. Vamos, que la cosa pin-
taba mal, pero al final no 
fue para tanto. Y no lo fue; 
primero, porque el trabajo 
lo solventé rápido –no hay 
como trabajar con buena 
gente– y segundo, porque 
aquella noche, además de a 
Lorena con un vestido rojo 
la mar de mono cantando 
cosas que yo no conocía, 
me encontré allí unas barras 
montadas por las Casas Re-
gionales. Barras en las que 
se servían, entre otras cosas, 
calamares, cervezas, pesca-
do y chorizo frito y similares. 
Barras al cargo de las que, 
además, estaba gente de 
ésa a la que se le ve en los 
ojos que disfruta con lo que 
hace y que, por eso, atraía 
más público que cualquiera 
de los que actuaban en los 
escenarios habilitados en 
los Camps Elisis. En uno, ya 

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

digo que estaba Lorena Gó-
mez y, en el otro, no me acu-
erdo quien, pero vamos, que 
si allí había verbena era gra-
cias a los de las barras. Así, 
tal cual. Que las estrellas de 
la noche eran ellos, vamos.
De quien actuaba en el se-
gundo escenario ya digo que 
no me acuerdo, pero de ellos 
dos sí que me acordé. De los 
dos, claro. De sus caras, de 
su mala baba y, también, de 
sus tonterías. De la memez 
absoluta que los adorna y de 
la manera como, porque sí y 
sin más afán que el de hacer 
daño, habían insultado hacía 
bien poco a todos los que 
aquella noche estaban allí 
trabajando y consiguiendo 
algo tan importante como 
que diera igual quién canta-
ba. Consiguiendo eso y lo-
grando; además, que hasta 
alguien cenizo y más dado 
a las cenas con amigos o la 
señora, el ir al cine y los con-
ciertos de gente que no sale 
en Operación Triunfo y que 
estaba allí por trabajo se lo 
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pasase, si no bien, si al me-
nos nada mal. A ellos, a esa 
gente a la que me refiero y 
que –seguramente– te sirvió 
también a ti cervezas, vinos 
o cocacolas aquella noche o 
cualquier otra en alguna de 
las muchas actividades que 
organizan a lo largo del año 
–la semana antes me tocó 
también estar en la Feria de 
Abril, sin ir más lejos, y tam-
poco me lo pasé mal– les 
habían llamado franquistas 
estos dos a los que me re-
fiero. Bueno, directamente 
a ellos no, pero daba igual. 
Lo que dijeron, exactamen-
te, fue que las Casas Regi-
onales son entidades “amb 
un model franquista” y que, 
por eso, no deben recibir 
ningún tipo de subvención 
municipal. Pues bueno, allá 
ellos, pero lo que de verdad 
me revienta de todo esto es 
que, tras salidas de pata de 
banco como esa, lo que hay 
es una concepción de la his-
toria todavía más totalitaria 
que el franquismo mismo. 

Es, exactamente, la que pal-
pita tras exabruptos como 
el que nos regaló la señora 
–por decir algo– Montserrat 
Carulla allá por 2014. Sí, a 
tipos como este par de dos 
que dicen -y lo dijeron en un 
Pleno Municipal, además- 
que las Casas Regionales 
son una cosa de franquis-
tas, la gente que se instaló 
en Cataluña en los 50, 60 y 
70 que venía desde otros 
sitios de España le molesta. 
Y le molesta porque, creen 
ellos, esa gente que vino y 
se quedó tenía como fin úl-
timo no el venir a ganarse la 
vida, si no el desnaturalizar 
Cataluña. A eso, y no a otra 
cosa, vinieron según estos 
individuos tus abuelos o tus 
padres y los míos. Y fíjate si 
lo tenían claro lo de desna-
turalizar que, aún hoy –ellos 
mismos o sus hijos o sus ni-
etos– continuamos intentán-
dolo por tierra, mar y aire y 
mediante tácticas de guerra 
sucia entre las que figuran, 
por ejemplo, el ser del Be-

tis o del Celta y el servir o 
comer tapas de morcilla de 
Burgos y pulpo gallego en 
la verbena de la Festa Major 
de Sant Anastasi. Menuda 
gentuza estamos hechos, de 
verdad..si es que este par al 
que me refiero tiene razón. 
Y hasta hay alguno, como 
el presidente de la Casa de 
Andalucía en Lleida, que 
tiene la desfachatez de lla-
marse Jordi. Ah, y por si a 
alguien no le ha quedado 
claro, el par de dos del que 
hablo lo forman Pau Juvillà 
y Francesc Gabarrell, los dos 
concejales de la CUP en el 
Ayuntamiento de Lleida. La 
próxima vez que los vea, me 
los llevo a tomar algo al bar 
del Centro Galego si lo pillo 
abierto. Y mientras como 
pulpo –ellos no querrán, que 
igual se desnaturalizan– que 
ellos canten “L’Estaca”, ex-
pliquen lo majo que es Car-
les Sastre, desglosen a los 
parroquianos los beneficios 
de la educación en tribu o 
repartan copas menstruales.

http://www.lleidaparticipa.cat/index_web.php?ap=czo3OiJhcGFydGF0Ijs=&id=757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293&idw=czoyOiIzMiI7&idi=czozOiJlc3AiOw==
http://www.lleidaparticipa.cat/index_web.php?ap=czo3OiJhcGFydGF0Ijs=&id=757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293&idw=czoyOiIzMiI7&idi=czozOiJlc3AiOw==
http://www.lorenagomez.com/2016/04/lorena-dia-7-de-mayo-concierto-en-lleida.html
http://www.lorenagomez.com/2016/04/lorena-dia-7-de-mayo-concierto-en-lleida.html
https://www.youtube.com/watch?v=J3mvsBjGr_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J3mvsBjGr_o&feature=youtu.be
http://www.casaandalucialleida.com/cas/index.htm
http://www.casaandalucialleida.com/cas/index.htm
https://www.facebook.com/jordi.solanaaguilera
http://lleida.salir.com/restaurante_centro_galego_de_lerida
http://www.7accents.cat/opinio/article/4511/no-todo-vale
http://www.elmundo.es/loc/2016/05/14/5735e497e5fdea1f468b4690.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/29/actualidad/1461955430_127512.html
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Amb l’aprovació del Reglament 
Europeu 1169/2011 i el Reial De·
cret 126/2015 es va generar un 
nou repte per a tots aquells que 
serveixen aliments sense envasar, 
per l’obligació d’informar sobre els 
que provoquen al·lèrgies i intole·
ràncies alimentàries. 
El Parlament Europeu va decidir 
una llista d’al·lèrgens que inclou els 
cereals amb gluten, el peix, els làc·
tics, l’api, el sèsam, els fruits amb 
closca, els cacauets, els mariscs, els 
mol·luscs, els sulfits, la mostassa, 
l’ou, la soja i els tramussos. 
I la resta? Se n’han deixat! L’al·
lèrgia als llegums i la intolerància a 
la fructosa estan classificades com 
algunes de les reaccions adverses 
més comunes provocades per ali·
ments, i no s’han inclòs en aquesta 
llista. 
Aquestes lleis, es van publicar amb 

l’objectiu de protegir i facilitar la 
ingesta de productes no envasats 
a les persones que tenen al·lèrgies 
i intoleràncies alimentàries però 
només si la causa és un d’aquests 
catorze. I amb la dificultat que això 
comporta per als restauradors i pe·
tits comer·
ços potser 
s’hauria po·
gut pensar 
d’una mane·
ra més glo·
bal. 
Fer una selecció dels aliments que 
han de declarar·se segons aquesta 
llista implica revisar de forma acu·
rada tots els ingredients. No hagu·
és estat més fàcil demanar, doncs, 
per a cada producte una llista de 
tots els ingredients que s’utilitzen 
per a l’elaboració? O potser això 
dificultaria més la tasca dels restau·

radors que tindrien més limitades 
les seves receptes? I si així es ga·
rantís el control total dels proveï·
dors i productes?  
El mal de cap pels que han d’in·
formar seria semblant, però per 
als consumidors amb al·lèrgies tot 

seria més fàcil. Revisant els ingre·
dients ja estaria tot dit. I és que la 
llei així ho obliga per als productes 
envasats i amb etiqueta.  
O potser és un tema de pressió 
social? Alguns d’aquests al·lèrgens 
tenen la sort de tenir associacions 
d’afectats al darrere, amb mol·
ta força, que lluiten per la causa 

i aconsegueixen grans avenços. 
Però seria molt demanar que 
aquests avenços afectessin a la 
resta d’aliments? Aconseguir, per 
exemple, que en els prospectes de 
medicines no només sigui obliga·
tori declarar sucres, gluten, alguns 

olis (cacauet, soja o sèsam), midó 
de patata o d’alguns cereals? 
En un moment en què els polítics 
del país tornen a presentar projec·
tes i propostes electorals no es·
taria de més que algú es fixés en 
aquests temes que afecten a més 
de 2 milions de persones a l’Estat 
espanyol. 

    La mossadeta Laura Obea

La llista dels 14

Marc Retamero
Temps mort

El moment de la veritat
Ha arribat el moment, 
el moment de la veritat. 
Aquell instant pel qual 
tot aficionat de pedra 
picada sospira. També 
aquell que molta gent 
aprofita per pujar a un 
carro que ha navegat buit 
durant tot l’any. Sigui com 
sigui, arriba aquell perío·
de en què els somnis i la 
realitat conflueixen amb 
més proximitat que mai. És 
l’hora del play·off d’ascens 
a Segona Divisió i el Lleida 
Esportiu, per tercera ve·
gada en els darrers quatre 
anys, hi prendrà part. Sens 
dubte, es tracta d’un pre·
mi més que merescut per 
una plantilla que ha hagut 
de conviure amb moltes 
dificultats en el seu dia a 
dia, especialment per la 
problemàtica dels impaga·
ments que tantes pàgines 
ha omplert en els darrers 
mesos. I que, malgrat tot, 
ha demostrat una pro·
fessionalitat exemplar en 
tot moment. Òbviament, 
també és un premi ben 
gros pel club, doncs entre 
d’altres coses proporcio·
narà uns ingressos extra 
més que necessaris. I, per 
descomptat, és un premi 
enorme per una afició que 

l’esmentat Barakaldo). No 
pas perquè el consideri 
un equip accessible, ans 
al contrari, sinó perquè el 
desplaçament és el més 
proper dels tres i permetrà 
que la marea blava pugui 
viatjar a terres basques en 
la seva màxima esplendor. 
Esportivament, tots tres 
possibles adversaris eren 
d’allò més complicats, 
com ho demostra que fins 
al darrer moment van tenir 
opcions de proclamar·se 
campions dels seus res·
pectius grups. El conjunt 
biscaí, de fet, arribava com 
a primer a l’última jornada 
i va deixar escapar aquesta 
privilegiada posició, que 
l’hagués deixat a una úni·
ca eliminatòria de l’ascens, 
amb un empat al camp 
d’un Arenas de Getxo que 
ja no s’hi jugava res. Per 
tant, el factor anímic serà 
favorable a un Lleida que 
aquesta temporada, a di·
ferència de l’anterior, ha 
anat clarament de menys 
a més. Tanmateix, no ens 
enganyem, el Barakaldo 
és el favorit es miri com 
es miri. Per alguna cosa ha 
aconseguit 80 punts en la 
fase regular, una xifra que 
en qualsevol altra campa·

nya li hauria permès ser 
primer. A més, disposarà 
del matx de tornada al seu 
estadi, Lasesarre. I és que 
els lleidatans, com a quarts 
classificats, mai disposaran 
del factor camp en aquest 
play·off. Tot i que cada 
vegada crec menys en el 
teòric avantatge de jugar 
la tornada a casa, sempre 
és un valor afegit poder 
resoldre l’entrellat amb el 
suport de la teva gent. En 
qualsevol cas, més enllà 
de la diferència de punts 
sumats entre un equip i 
l’altre, penso que serà 
una eliminatòria igualada, 
d’aquelles que es deci·
deixen per petits detalls. 
Ambdós conjunts presen·
ten uns números força si·
milars pel que fa a gols 
encaixats i rebuts, essent 
els equips menys golejats 
dels seus respectius grups. 
No són, però, formacions 
ultradefensives, ni molt 
menys, doncs els agrada 
tractar bé la pilota i dur 
la iniciativa del joc. També 
s’assemblen en què no de·
penen d’un sol home, com 
ho demostra que els seus 
màxims golejadors, Manu 
Onwu i Alain Arroyo (cosí 
del blau Urko Arroyo, per 

cert), no han passat dels 
deu gols aquesta tempo·
rada.
El Lleida Esportiu ens ne·
cessita i no dubto que el 
Camp d’Esports presenta·
rà una gran entrada aquest 
dissabte en l’encontre 
d’anada. És el play·off i és 
l’Aplec del Caragol, quel·
com que els més habitu·
als sabem que acostuma a 
traduir·se en una massiva 
assistència a l’estadi. Cert 
exjugador recordava l’any 
passat que “El Lleida no 
només juga per l’Aplec”. 
Tenia la seva part de raó, 
sí, però també és cert que 
el curs passat el conjunt 
lleidatà no va arribar a ju·
gar durant la tradicional 
festivitat gastronòmica. I 
va ser així perquè els juga·
dors no van fer bé la seva 
feina, no pas perquè l’afi·
ció no els recolzés prou. 
Enguany tornem a gaudir 
de la fase d’ascens i cal 
que els seguidors blaus 
estiguin a l’alçada, tam·
bé en el desplaçament de 
la setmana vinent al País 
Basc. Però no avancem es·
deveniments, primer toca 
omplir el Camp d’Esports. 
Superarem els 10.000 es·
pectadors? Per què no?

podrà il·lusionar·se amb 
l’anhelat retorn al futbol 
professional mentre gau·
deix dels partits més bo·
nics de la temporada.
El primer rival del Lleida, i 
tant de bo no l’últim, serà 
el Barakaldo. Tot un clàs·
sic de la categoria que ens 
proporcionarà una elimi·
natòria amb tints històrics, 
d’aquelles en què l’olor 
a gespa es desprèn pels 
quatre costats. Personal·
ment, era el rival que de·
sitjava entre els tres que 
ens podien tocar (Racing 
de Ferrol, Reial Murcia i 
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OPI
NIÓ

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

Respecte
Un grup d’estudiants de la 
Universitat de Lleida es 
va presentar dimarts al 
Rectorat de la UdL de-
manant l’expulsió de la 
subdelegada del Go-
vern espanyol a Lleida, 
Imma Manso, que hi im-
parteix classes, després que 
aquesta aparegués a les seves 
classes acompanyada de pre-
sència policial. La manifestació 
va acabar amb un enfronta-
ment entre agents de paisà i 
els estudiants, que titllaven a 
Manso de “racista”, i amb una 
de les estudiants detinguda. 
Com a reacció, els estudiants 
han convocat una acampada 
per exigir que alliberin sense 

Ares Valdés
Coma i Punt

cap tipus de càrrec l’estudiant 
detinguda. 
Segons les últimes reaccions 
publicades, va ser el rector ma-
teix de la UdL qui va ordenar 
la presència policial, fet que 
va provocar que l’Assemblea 
d’Estudiants de la Facultat de 
Lletres es posés en peu de 
guerra. Desconec les causes 
i els motius que han portat a 
aquesta situació, però davant 
de qualsevol acció o reivindi-
cació el respecte ha de ser-hi 
present, per ambdues parts. 
I en aquesta ocasió, l’esperit 
revolucionari ha sobrepassat 
la realitat. Estic segura que els 
estudiants no volien arribar fins 
aquesta situació, com tampoc 

ho pretenia la subdelegada, 
que ha hagut de sortir prote-
gida pels agents de seguretat.
Cap persona es mereix ser 
atacada d’aquesta manera, si-
gui del color polític que sigui. 
Cap persona ni cap institució 
es mereix ser l’escenari d’una 
batalla campal entre policia i 
civils. Cap persona es mereix 
ser detinguda tampoc per ma-
nifestar-se. Som éssers reivin-
dicatius, però també pacífics. 
Esperem que aquesta situació 
no es torni a repetir i que la 
comunitat educativa torni a ser 
notícia per tots aquells guanys 
que l’honoren i no per enfron-
taments entre estudiants i po-
licia.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

 En qualsevol 
reivindicació, el 
respecte ha de 
ser-hi present per 
ambdues parts

 Cap institució
es mereix ser 
l’esceari d’una 
batalla entre 
policia i civils
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Heroisolímpics
El triomf de la 
força de voluntat

Károly 
Takács

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els Jocs Paralímpics, encara 
coneguts llavors com els Jocs 
Internacionals en Cadira de 
Rodes, van inaugurar-se ofi-
cialment a Roma’60, encara 
que ja al final de la II Guerra 
Mundial, a Londres’48, va ce-
lebrar-se una competició per 
als soldats ferits que va ser la 
llavor del gran esdeveniment 
que és avui. 
L’organitzador va ser Ludwig 
Guttmann, un neuròleg ale-
many que va haver de fugir 
dels nazis, i estava dirigida 
–i fins a 1976– només a paci-
ents amb lesions medul·lars. 
Quatre anys més tard va fer-se 
internacional i a la capital itali-
ana va donar-se a conèixer al 
món.
Fins llavors, tothom participa-
va en la mateixa cita olímpica. 
Hi ha casos famosos, com el 
gimnasta pioner George Ey-
ser, que el 1904 a Sant Luis 
va guanyar sis medalles en 
un dia, tres d’elles d’or, amb 
una pròtesi de fusta en lloc de 
cama esquerra. Un dels títols 
olímpics el va aconseguir en 
la prova de pujar a la corda. 
Quins temps! 
Un altre dels exemples para-
digmàtics, i anem ja al tema, 
va viure’s precisament en els 
Jocs de Londres el 1948, on 
un tirador de l’exèrcit honga-
rès va acomplir el seu somni 
de ser olímpic després d’una 
espera agònica. Ningú sap el 
que va haver de patir aquell 
home, però va arribar i va pas-
sar a la història. No hi ha per 
menys.
Károly Takács, nascut a Buda-
pest el 1910, va allistar-se de 

molt jove a l’exèrcit. Allà va 
descobrir la seva passió pel 
tir esportiu, en la modalitat 
de pistola de velocitat a 25 
metres, i no va trigar massa 
temps a ser dels millors tira-
dors del seu país. 
El desig olímpic va anar crei-
xent dins seu a mesura que 
augmentava el seu nivell, gua-
nyant gairebé totes les proves 
que es feien a Hongria, i se 
sentia preparat per defensar 
al seu país en els Jocs de Ber-
lín’36. 
No obstant això, el que va arri-
bar fou el primer revés. El seu 
grau militar era el de sergent 
i a les Olimpíades només po-
dien anar els oficials, així que 
es va quedar amb les ganes. 
En fi, seguiria entrenant i fent 
mèrits per pujar en l’escala 
jeràrquica de cara als Jocs de 
1940, concedits a Tòquio.
Però el destí no semblava es-
tar amb ell. A la primavera 
de 1938, el món que Károly 
coneixia va desplomar-se. 
Durant unes maniobres amb 
l’exèrcit, va patir un accident 
que va trencar la seva vida en 
dos; una granada defectuosa li 
va explotar abans de ser llan-
çada i la seva mà dreta, aque-
lla mà prodigiosa que anava 
camí de la llegenda, va haver 
de ser amputada.
Imaginin aquell mes que va 
passar a l’hospital per recupe-
rar-se de les ferides i la tragè-
dia que suposava la sortida de 
nou al món sense poder fer el 
que més desitjava, disparar a 
la diana. 
Però, a més d’una voluntat de 
ferro, tenia l’ajuda de Laszlo 
Torok, un entrenador molt per-
suasiu que va deixar passar els 
dies més depressius i llavors 
va ‘atacar’ al ferit. Podries dis-

parar amb l’esquerra, li va dir, 
Sóc dretà, no puc, li va contes-
tar. No tens mà dreta, Károly, 
aquesta és ara la teva realitat, 
intenta preparar el campionat 
nacional.
El va convèncer. Takács va re-
unir tot el valor que va poder 
i va començar assajant el gest 
davant d’un mirall per adqui-
rir la resistència necessària i 
crear una nova relació ull-mà. 
Va passar després 
a la pistola i va 
entrenar-se en 
secret durant 
hores fins a 
l’extenuació. 
Es deia que 
e n t r e n a v a 
molts cops 
fins que els 
cartutxos li en-
terraven els genolls. 
I es va fer el miracle. 
El 1939 va anar al campionat 
nacional i quan el van veure, 
els seus rivals van apropar-se 
per agrair-li i admirar-lo pel va-
lor que tenia d’anar a veure’ls. 
“No he vingut a veure-us, he 
vingut a competir”, va respon-
dre. 
Tots van quedar perplexos en 
veure-li alçar la pistola amb la 
mà esquerra, però gens com-
parat amb el moment en què 
anaven comprovant que els 
seus trets assolien, en la seva 
gran majoria, el centre de la 
diana. Va endur-se el títol de 
campió, amb això va gua-
nyar-se el dret a disputar el 
primer Mundial de Tir i al cos-
tat de quatre companys hon-
garesos, Károly va endur-se 
la medalla d’or per equips. 
Increïble.
El somni olímpic, no obstant 
això, se li va escapar una al-
tra vegada. Ja saben, Guerra 

Mundial, Jocs sus-
pesos fins a 1948, 

… Va seguir a l’exèr-
cit però, almenys el cos-

tat positiu de ser manxol, és 
que va lliurar-se de la guerra 
al front. Aquells vuit anys van 
ser eterns, però els va dedicar 
a seguir perfeccionant la seva 
tècnica i quan per fi va acabar 
el conflicte i els Jocs van tor-
nar, Károly estava a punt per 
competir, malgrat tenir ja 38 
anys. 
A la capital anglesa, el vigent 
campió mundial del moment, 
l’argentí Carlos Enrique Díaz, 
també va quedar sorprès en 
veure’l i li va preguntar què 
feia allà. Vinc a aprendre, va 
respondre l’hongarès.
Després d’una dècada de 
lluita contra l’adversitat i en 
contra de qualsevol lògica, 
amb la seva mà -podríem dir 
en aquestes alçades, menys 
bona- Károly Takács va pro-
clamar-se campió olímpic i 
va afegir el rècord mundial. 
Va ser rebut a Budapest com 

l’heroi que era i llavors sí que 
va pujar esglaons en el món 
militar. El tir esportiu havia 
estat la seva passió i malgrat 
apropar-se als quaranta no 
veia motius per deixar-ho, 
així que va continuar dispa-
rant milers de trets fins que 
van arribar els Jocs d’Hèlsinki 
el 1952. A la capital finesa ja 
era una autèntica celebritat i 
un dels grans favorits i no va 
fallar. 
En una fita inèdita llavors, va 
guanyar la seva segona meda-
lla d’or consecutiva; la segona 
posició va ser pel seu alumne 
Szilárd Kun. Carlos Enrique 
Díaz, que s’havia endut la 
plata a Londres i que va ser 
quart a Hèlsinki li va dir, Ca-
pità Takács, ha après de vostè 
moltíssim, és hora que es retiri 
i m’ensenyi a mi. 
No li va fer cas; va arribar fins 
a Melbourne’56, on va ser vui-
tè als 46 anys i llavors sí, va re-
tirar-se per dedicar-se a entre-
nar a temps complet fins que 
va morir molts anys després.

http://www.7accents.cat
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Com no es va fer ‘The man 
who killed Don Quixote’, 
del director Terry Gilliam
Gilliam intentarà tirar endavant el film per setena vegada

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA
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No han estat poques les ve-
gades que el setè art s’ha 
deixat seduir per les parau-
les de Cervantes. Per ser més 
exactes, i segons el nostre 
amic Google, unes 35. Enca-
ra que si de totes elles em 
demanessin que en destaqu-
és una, sens dubte seria The 
man who killed Don Quixote. 
I no pel seu bon fer, sinó per 
tot el contrari. I és que el que 
havia començat sent el pro-
jecte més ambiciós del direc-
tor Terry Gilliam, aviat doaria 
senyals de convertint-se en 
un dels pitjors malsons de la 
seva carrera. Després de més 
d’una dècada desenvolupant 
la història, una vegada troba-
da la financiació i comptant 
amb un repartiment excepci-
onal entre el qual es trobava 
Jonny Deep en la seva millor 
època, tot semblava estar 
sota un aparent halo de con-
trol. Què va ocórrer llavors 
perquè aquesta producció 
mai arribés a realitzar-se?
Hi havia una vegada l’any 
2000... o millor dit, en un lloc 
de La Manxa el nom del qual 
no vull recordar-me... encara 
que, en aquest cas, aquest 
lloc era a Navarra (tot és men-
tida al cinema), Gilliam co-
mença a rodar la seva pròpia 
i eixelebrada adaptació del 
clàssic de Cervantes, El Qui-
xot.

Terry Gilliam i Jean 
Rochefort, durant el 
rodatge de ‘The man 
who killed Don Quixot’ 
l’any 2000.

Adam
Driver i

Michael Palin
seran Sancho i 

Quixot 

En la boja versió de Gilliam, la 
trama gira entorn a Toni Gri-
soni, un executiu de publicitat 
que viatja en el temps des de 
la Londres d’avui dia fins a La 
Manxa de Cervantes, en la 
qual es topa amb El Quixot, 
qui confon al publicitari amb 
Sancho Panza i acaba conven-
cent-lo perquè li faci compa-
nyia en les seves aventures.
Així, a l’agost de 2000, el 
membre americà dels Monty 
Phyton aterra a Madrid, on es 
reuneix amb part de l’equip 
que ja es troba treballant 
en la preparació del film. Els 
decorats pràcticament estan 
acabats i l’equip d’art avan-
ça a passos de gegant en el 
desenvolupament del ves-
tuari i l’atrezzo. És llavors 
quan Gilliam s’enfronta a 
la primera de les pegues 
de la producció. Un dels 
principals inversors de la 
pel·lícula s’ha tirat enrere a 

l’últim moment, i el pressu-
post del film es veu reduït de 
40 a 32 milions de dòlars. Raó 

per la qual el director de 12 
Monkeys es va veure obligat a 
simplificar molts aspectes de 
la seva nova producció.
Sis dies després de comen-
çar el rodatge en el desert de 
Bárdenas Reales, a Navarra, 
l’equip va haver de fer front 
a una forta inundació que va 

inutilitzar gran part de l’equip 
tècnic, a més de modificar per 
complet l’aparença àrida de la 
zona, la qual cosa feia inutilit-
zables les preses que s’havien 
fet fins al moment. A més, no 
gaire lluny del set de rodatge 
hi havia una base militar de 
la qual cada dia s’enlairaven 

caces aeris que arruïnaven les 
preses amb so de la pel·lícula 
en sobrevolar la zona on s’es-
tava rodant.
Per si això fos poc, l’actor 
que interpretava a El Quixot, 
Jean Rochefort, va començar 
a sentir un fort dolor que l’im-
pedia muntar a cavall, per la 
qual cosa va ser enviat al seu 
metge a París. Mentrestant, 
l’equip va continuar amb al-
tres escenes en les quals el 
personatge no intervenia, en-
tre elles una amb Jonny Deep 
en el Monasterio de Piedra, 
també a Navarra. Uns dies 
més tard, Rochefort va ser 
diagnosticat d’una doble hèr-
nia discal i la producció va ser 
cancel·lada, ja que l’actor no 
podria tornar a rodar.
Setze anys després d’allò i 
per setena vegada, Gilliam 
començarà a rodar de nou 
el film al setembre d’aquest 
mateix any, amb Adam Driver 
i Michael Palin al capdavant. 

realitzadorDani MartínezOPiNiÓ
‘High Rise’: el descontrol desmesurat
Poc sabia de High Rise abans que em 
convertís en presa del seu desconcert 
i el lluïment personal del seu director. 
Diversos mesos abans, un breu teaser 
em revelava la promesa d’un film ben 
lligat en forma i amb la premissa d’algu-
na cosa desconcertant a prop del qual 
semblava ser el seu protagonista: un 
edifici de formigó de 40 metres d’alt. 
Bé, vaig pensar. Pot ser interessant.
Ben Wheatley s’atreveix amb una adap-
tació de la novel·la homònima James 
Graham Ballard, i ho fa a través d’un 

Tom Hiddleston i un Luke Evans en es-
tat de gràcia que, malgrat els seus es-
forços, no aconsegueixen mantenir el 
nostre interès, degut, en gran part, a 
l’ombra d’aquesta fastuosa forma de la 
qual fa ús el director.
High Rise ens ofereix un festí de deca-
dència en excés, així com el retrat d’una 
societat que sofreix una forta divisió de 
classes al més pur estil de Snowpiercer, 
però en vertical. Un suposat tiberi de 
dues hores que acaba conduint-nos a 
un caos que acaba cansant.
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El ‘teaser’ de ‘Trainspotting 2’ desvetlla la 
seva data d’estrena: 27 de gener de 2017

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Vint anys després de la gran 
Trainspotting, que sens 
dubte marcava un abans 
i un després en la carrera 
de Danny Boyle, l’equip al 
complet torna a reunir-se 
de nou a Edinburg per do-
nar el tret d’inici al rodat-
ge d’una seqüència. Ewan 
McGregor, Ewen Bremner, 
Jonny Lee Miller i Robert 
Carlyle junts una vegada 
més a les ordres del direc-

tor de Tomba oberta i amb 
el llibret que ha adaptat de 
la novel·la d’Irvine Welsh, 
Porno, ben après. La trama 
tindrà lloc 10 anys després 
de la primera part. Sick Boy 
està en decadència i deci-
deix començar el seu propi 
negoci dins de la indústria 
del porno clandestí. Per dur 
a terme el seu pla, comp-
tarà amb Renton, malgrat 
haver-lo traït amb anteri-
oritat. També apareixeran 
Spud i Begbie, a qui la seva 
estada a la presó sembla no 
l’hi ha assentat gaire bé.

Danny Boyle, dirigint Ewen Bremner durant 
el rodatge de ‘Traninspotting 2’.

Llum verda per ‘The Irishman’, 
el nou de Martin Scorsese

Robert de Niro i Al Pacino encapçalaran el repartiment d’‘Irishman’, la nova 
pel·lícula de Martin Scorsese, director de ‘Taxi Driver’.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

EL 2008, el director de ci-
nema Martin Scrosese es 
posava a la feina amb la 
finalitat de portar a la gran 
pantalla The Irishman, un 
projecte que adaptava la 
novel·la I Heard You Paint 
Houses de Charles Brandt. 
Vuit anys de lluita que per fi 
han aconseguit una desenllaç 
plaent en el marc del Festival 
de Cannes, gràcies a la com-
pra per part de STX Entertain-
ment dels drets internacionals 
de distribució del film. Para-
mount Pictures posseeix els 
drets a Estats Units.
I no solament això, sinó que 
a més, el director de la genial 

Taxi Driver tornarà a treballar 
al costat de Robert de Niro 
vint anys després d’haver-ho 
fet per última vegada a Casi-
no. Tot i que la cosa no acaba 
aquí, i és que encara quedaria 
per confirmar la presència de 
ls també veterans Al Pacino i 
Joe Pesci. 

Steve Zaillian signa el guió 
de The Irishman, la trama del 
qual se centra en Frank Shee-
ran, un veterà de la II Guer-
ra Mundial que portava una 
doble vida com a assassí a 
sou per a la màfia. Brandt 
es va basar en confessions 
de Sheeran, qui afirmava 

que va liquidar a importants 
figures com Jimmy Hoffa i 
Joe Gall. El títol fa referència 
a la primera frase que Hoffa 
li va dir a Sheeran: “He sentit 
que pintes cases”, una mane-
ra dissimulada de referir-se a 
l’assassinat.
Si tot segueix com s’espe-
ra, la pel·lícula començarà a 
rodar-se aquest mateix any. 
Mentrestant, podrem gaudir 
de Silence, l’últim que Scor-
sese està a punt d’estrenar.
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De Niro y Al 
Pacino, junts 
de nou a ‘The 

Irishman’
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VENDA i REPARACIÓ de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general  •

Electricitat  •

Diagnosi d’avaries  •

Climatització  •

Pneumàtics  •

Canvi de llunes  •

Regeneració de fars  •

Muntatge d’enganxalls  •
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Anna M. Llop
al contraatac

“Dinar fora ha de ser 
una experiència”

Van inaugurar el passat 11 
de maig com a un projecte 
nou dins d’un local que por-
tava anys funcionant  i dins 
del qual, ens explica ella, el 
que tothom qui s’acosti tro-
barà no tindrà a veure gens 
ni mica amb el que allà s’ofe-
ria abans. Ella té 32 anys, es 
diu Anna Maria i, tot i que la 
seva professió original fou la 
d’administrativa comptable, 
ara és al capdavant de la cui-
na d’un restaurant que aspira 
a convertir-se en referència 
obligada del bon menjar a 
Lleida capital.

A veure, us dieu La Cuina 
del País, però abans aquí 
hi havia un altre restaurant 
que es deia d’una altra ma-
nera.

Sí, el que n’hi havia aquí 
s’anomenava Nou Sant Ber-
nat, però aquest que ence-
tem ara és un nou projecte. 
Jo vaig formar part de l’ante-
rior projecte; també dins de 
la cuina; però ara, en concret 
des del passat dia 11 –el dia 
en el qual vam inaugurar- 
hem ficat un punt i a part en 
l’esdevenir d’aquest local 
per començar a escriure una 
nova història molt millor que 
l’anterior. Ens hem quedat 
tot allò que de bo tenia l’an-
tic projecte i hem corregit tot 
el que no funcionava. Oferim 
una nova experiència.

Vau inaugurar el dia 11, 
però aquest cap de setma-
na teniu la primera revàlida: 
ni més ni menys que l’Aplec 
del Caragol. Això aquí Llei-
da són paraules majors.

Sí, en som plenament consci-
ents i ho hem fet amb tota la 
intenció. Pensa que un dels 
nostres plats estrella son els 
caragols. Tenim, perquè els 
hem afegit ara a l’oferta, 
uns caragols a la gormanda 
excel·lents i mantenim tam-
bé els caragols fregits i els 
caragols a la llauna. Aquí, el 
que trobaràs són propostes 
senzilles; cuina de casa. Allò 
que des de sempre s’ha cui-
nat a les cases de Lleida. És la 
cuina de les àvies, de la teva i 
la meva. És el que jo he aprés 

des que vaig començar en el 
món de la cuina. I tot amanit 
amb ganes i carinyo, que  són 
els dos ingredients que per-
meten convertir un bon plat 
en un plat excel·lent. El que 
volem nosaltres és que dinar 
o sopar aquí esdevingui una 
experiència. Volem transpor-
tar tothom a través de les 
sensacions que genera un 
bon dinar i un ambient espe-
cial, perquè s’ha de reconèi-
xer que aquest local ho és. A 
Lleida penso que no n’hi ha 
cap espai que es pugui com-
parar amb el nostre. A més, 
aquí, ara sí, mimem al client 
com cal i com espera qual-
sevol qui decideixi confiar 
en nosaltres quan vol dinar, 
sopar, esmorzar o fer el ver-
mut fora de casa. I tampoc 
em vull oblidar dels dos forns 
castellans que tenim. Fem un 
lechazo excepcional.

No sempre has estat cui-
nera. La teva trajectòria és 
una mica singular

Sí que ho és. De fet, em vaig 
formar per ser administrativa 
comptable i en vaig treba-
llar un bon grapat d’anys. En 
concret, vaig treballar al diari 
La Mañana. Però per mi, la 
cuina ha estat des de sempre 
una passió, tot i que de bon 
inici no va ser la professió que 
vaig triar. Finalment, i n’es-
tic particularment orgullosa, 
s’ha convertit en totes dues 
coses. Jo sóc d’Almenar i a 
casa sempre he cuinat, però 
professionalment vaig tenir 
els primers contactes amb 
l’hostaleria al Club de Golf 
de Raimat com a cambrera. 
Conec, per això, la importàn-
cia d’un bon servei de sala a 
qualsevol restaurant. El client 
ha de sentir-se protagonista 

i per aconseguir això, l’aten-
ció ha de ser sempre la mi-
llor. A cuinar, perquè jo vinc 
d’una família d’hostalers, 
vaig començar de manera ja 
professional als 21 anys, tot i 
que des dels 17 ja havia de-
senvolupat tasques d’ajudant 
de cuina. Després, ja us dic, 
vaig formar-me per treballar 
com a administrativa i en vaig 
exercir uns anys, però la cui-
na era el que volia fer. Tot i 
que he fet moltíssims cursos, 
la meva formació inicial no va 
ser a una Escola de Cuina i no 
me n’amago, però la cuina, i 
així ho crec, és experiència.
El més important en aquesta 
feina és que t’agradi. I a mi, 
particularment, m’encanta el 
que faig. Ara mateix, et dic 
que no m’imagino fent altra 
cosa

Quanta gent hi treballa al 

restaurant? Sou molta co-
lla?

Els caps de setmana som un 
equip de deu persones –sis a 
cuina i quatre a sala- i, entre 
setmana, som sis. A la cuina, 
tots són més grans que jo i 
això implica un repte per a 
mi, perquè els cuiners som 
gent molt especial, però ens 
en sortim prou bé. Un restau-
rant és el resultat d’una bona 
feina d’equip. Tothom s’ha 
d’estimar el que fa, només 
llavors arriben els resultats. I 
ara estem en el bon camí.

M’han dit que un dels vos-
tres punts forts són els es-
morzars

Els esmorzars i un menú de 
diari de 12 euros. Abans 
només i havia un menú exe-
cutiu, però ara hem ampli-
at l’oferta perquè entenem 
que aquí Lleida cal poder 
dinar per un preu ajustat 
amb una oferta de qualitat i 
això sí que ho tenim. Els es-
morzars són, efectivament, 
un dels nostres punts forts, 
però tampoc em vull oblidar 
dels vermuts. Una bona bar-
reja dóna sovint la mesura 
de la qualitat i el servei d’un 
local. De vegades, les coses 
més senzilles són les que 
serveixen per demostrar qui 
ets. I aquí, en concret, parlo 
dels esmorzars. Aquí Llei-
da, parlar d’esmorzar no és 
parlar de qualsevol cosa. La 
gent d’aquestes contrades 
és molt d’esmorzar, però no 
serveix amb qualsevol cosa.  
El que oferim són esmorzars 
de forquilla i ganivet i ho 
fem ben conscients del que 
implica: Si surts de casa per 
esmorzar uns ous ferrats, han 
de ser uns ous ferrats excel-
lents. Ous d’aquests on pots 
trencar el rovell amb un bon 
tros del millor pa. La gent no 
surt de casa per menjar i ja...
surt de casa per convertir el 
simple fet de menjar en una 
experiència. Per gaudir. Això, 
humilment, és el que tractem 
d’oferir a la Cuina del País. 
Per això, us convido a tots a 
descobrir per vosaltres ma-
teixos aquest nou projecte 
que hem encetat.

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
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