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editorial
Quan la policia menteix
Els articles 37.3 de la Llei 30/92, 37 
de la LO 1/92 i 75 del RDL 339/90 
amparen l’autoritat davant de la jus-
tícia. Sempre. Fins i tot quan men-
teix, heus aquí la problemàtica de 
tot plegat. És paraula de déu, però 
els déus del món real, almenys els 
que s’hi consideren, ens rememo-
ren dictadures passades en lloc de 
fer-nos partícips de la (maldestra) 
democràcia actual. Que la parau-
la, per exemple, d’un marrec amb 
menys pèls al pit que neurones al 
cap tingui més valor que la paraula 
de la resta de mortals pel simple fet 
de posseir una placa esdevé arcaic, 
obsolet, abusiu i totalment injust. 
Així, quan la policia menteix, que 

ho fa, com qualsevol ésser humà, 
estem ben fotuts. La llei matisa 
que qualsevol agent de l’autoritat 
posseeix la veritat absoluta sempre 
que no existeixin proves del contra-
ri, les quals acostumen a ser difícils 
d’aconseguir. Casos com el dels 
propietaris de la benzinera Repsol 
Colomé de Lleida acusats d’atemp-
tar contra l’autoritat palesen l’alt 
grau d’injustícia que té la justícia, 
ja que sense l’existència d’un vídeo 
de l’agressió de tres membres de la 
Guàrdia Urbana al pare i el fill que 
regenten la citada gasolinera amb-
dós haurien estat inculpats i, conse-
güentment, castigats.
La pèrdua d’un ull per part d’Ester 

Quintana o el suïcidi de Patricia He-
ras passaran a la història amb més 
ombres que llums justament per la 
deïtat que s’atorga a la paraula de 
l’autoritat respecte de les declara-
cions de les “víctimes”. En canvi, 
la mort de l’empresari Juan Andrés 
Benítez ha acabat amb sis mossos 
condemnats a dos anys per homici-
di imprudent gràcies a una gravació 
en què es veuen fins a vuit policies 
immobilitzant Benítez a puntades 
de peu i cops de puny i de genoll 
i en què s’escolten els crits agònics 
de l’empresari. Abans de reconèixer 
els fets, els agents imputats havien 
defensat la seva actuació explicant 
que els cops s’havien fet seguint els 

protocols i assegurant que l’empre-
sari s’havia donat ell mateix cops al 
cap contra el terra. Mentides i false-
dats que, sortosament, han quedat 
invalidades per l’aparició d’unes 
imatges esclaridores sobre la bai-
xesa moral d’alguns dels represen-
tants de l’autoritat legal (i moral?).
Què passa, doncs, amb el concepte 
quasi diví de la paraula de l’autori-
tat? És possible que un mosso pu-
gui mentir? Poden dir mentides els 
urbans? Potser no són les pregun-
tes adequades, perquè no es trac-
ta tant de devaluar la paraula de la 
policia com de revalorar la paraula 
del ciutadà. I és que quan la policia 
menteix el ciutadà diu la veritat.
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Uns 300 aficionats 
van acompanyar 
el Lleida Espor-
tiu a Barakaldo 
per presenciar el 
passi a la segona 
ronda de la fase 
d’ascens. Reviu la 
seva experiència 
en terres basques

La marea blava 
triomfa a Barakaldo

 MARC
RETAMERO

 LLEIDA/BARAKALDO
www.7accents.cat

Tot just són les set del matí, 
però la il·lusió pot més que la 
son i la mandra de llevar-se tan 
d’hora un diumenge. El Lleida 
Esportiu es juga a Barakaldo 
l’accés a la segona eliminatò-
ria del play-off d’ascens i els 
aficionats blaus no pensem 
deixar sol el nostre equip. 
Són molts els que viatjaran a 
terres biscaïnes amb els seus 
vehicles particulars. Fins i tot 
en un Seat 600, com és el 
cas de l’Antonio Martín i el 
Francesc Falcón. Altres, però, 
preferim no haver de conduir 
i optem per desplaçar-nos en 
els autocars organitzats per 
les penyes del club. Enguany 
l’entitat del Camp d’Esports 

ha deixat en mans de l’afició 
l’organització del desplaça-
ment i aquesta, com no podia 
ser d’una altra manera, ha de-
mostrat estar a l’alçada de les 
circumstàncies. I és que tant 
els Rudes Lleida com la Penya 
Molo Esportiu han omplert 
els seus respectius autocars. 
En aquest darrer viatja qui 
escriu aquestes línies, com-
partint amb una cinquantena 
de passatgers més l’honor de 
formar part del primer auto-
car organitzat pel col·lectiu 
en les seves tres temporades 
d’existència. “Com a penya 
crec que ens hem d’implicar 
en moments com aquest i per 
això vaig proposar muntar 
un autocar per acompanyar 
l’equip a Barakaldo”, explica 
Silvia Hoyas, una dels mem-
bres fundacionals de la Penya 
Molo Esportiu. “El primer que 
vam fer va ser parlar amb el 
club per no solapar-nos. Ells 

ens van dir que no tenien in-
tenció d’organitzar el despla-
çament, però que ens ajudari-
en en la difusió i ens cedirien 
les instal·lacions”, detalla. 
Passen pocs minuts de les 
vuit quan arrenca el vehicle 
que ens ha de dur a terres 
basques. Només em cal girar 
el cap per comprovar que no 
resta ni un seient buit. “Primer 
vam fer un sondeig ja que és 
el nostre primer autocar i no 
sabíem com respondria la 
gent. Al final, però, hem ha-
gut de dir a alguna persona 
que no teníem més places”, 
comenta la Silvia. Les hores 
transcorren sense cap mena 
de pressa mentre els aficio-
nats deixem fluir la imagina-
ció per tal d’intuir que suc-
ceirà quan comenci a rodar 
la pilota. “Guanyarem 0-2”, 
pronostica una aficionada 
d’allò més optimista. “Signo 
l’empat amb els ulls tancats”, 



DIVENDRES 3 de JUNY DE 2016 5

verbalitza un seguidor menys 
agosarat mentre un altre re-
corda que “la clau serà mar-
car un gol. Perdre per 2-1 o 
per 3-2 també ens serveix per 
passar a la següent ronda”. Ja 
són les onze quan arribem a la 
localitat navarresa de Tudela, 
on decidim aturar-nos en una 
àrea de servei per fer un refri-
geri. Després de tres hores de 
viatge s’agraeix, i molt, poder 
estirar una mica les cames. 
Amb la panxa més plena i les 
piles carregades reprenem el 
camí que ens ha de dur a la 
glòria. O, si més no, això és 
el que esperem. Cada cop 

queda menys per arribar i els 
càntics espontanis dels aficio-
nats, que comencen a entonar 
l’himne del Lleida Esportiu, ho 
demostren inequívocament. 
Efectivament, ja ens trobem al 
País Basc. “Perdi o guanyi ani-
marem, perdi o guanyi excla-
marem, el Lleida, el Lleida és 
el millor”, repetim insistent-
ment. Tanmateix, de moral 
no ens en manca ni una gota 
i tenim clar que “avui guanya-
rem”. I tant que guanyarem!
Dos quarts de dues del mig-
dia. Travessant els verds pai-
satges que ens ofereix el 
territori biscaí, per fi arribem 

al darrer peatge abans de la 
meta. La coincidència amb 
uns aficionats lleidatans que 
es desplacen en cotxe trenca 
la tensa calma que ens embol-
calla i reactiva l’animació en el 
ja conegut com a “Bus Mo-
lón”, en un clar joc de parau-
les amb el nom de la penya, 
que al seu torn rep aquesta 
denominació en referència al 
carismàtic jugador del primer 
equip Manuel Casas “Molo”. 
L’autocar ens transporta fins 
a Bilbao, ciutat que tindrem 
el privilegi de gaudir fins 
que arribi el moment de diri-
gir-nos al Nuevo Lasesarre de 

Barakaldo, que es troba a tan 
sols un quart d’hora de dis-
tància. Malgrat la idea inicial 
de moure’ns pel bonic casc 
antic de la capital biscaïna, no 
triguem en canviar d’opinió 
i decidim visitar la zona del 
Guggenheim, un dels museus 
més importants d’Espanya, 
així com un dels monuments 
més recognoscibles de la ciu-
tat. Engalanats amb samarre-
tes i bufandes del Lleida Es-
portiu, recorrem els carrers de 
Bilbao a la recerca d’un lloc 
econòmic per dinar. Més enllà 
de l’estrambòtica figura del 
Guggenheim, ens crida l’aten-

ció l’escultura que presideix la 
plaça, un cadell de gos cons-
truït amb diferents flors que 
rep el nom de Puppy. Mentre 
discutim de quin tipus de ma-
mífer es tracta (reconec que 
pensava que era un gat), ens 
endinsem amb la gent de la 
Penya Molo Esportiu en l’únic 
bar de la zona que s’ajus-
ta a les nostres butxaques i 
disposa de taules lliures per 
acollir-nos a tots. Per comen-
çar demanem unes patates 
braves que, tot just tastar-les, 
ens recorden que estem al 
País Basc. Déu n’hi do com 
piquen! En acabar l’àpat, que 

Aficionats del Lleida, molts d’ells de la Penya Molo Esportiu, abans del partit al Nuevo Lasesarre. Foto: Jordi Echevarria
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no decep en absolut les ex-
pectatives, encara ens queda 
temps per fer una mica més 
de turisme mentre passegem 
els nostres distintius blaus. 
Són molts els bilbaïns que ens 
identifiquen com a aficionats 
del Lleida i alguns, fins i tot, 
ens desitgen sort en l’enfron-
tament contra el Barakaldo.
Els nervis van in crescendo a 
mesura que s’acosta el matx. 
Tots desitgem arribar a l’esta-
di quan abans millor i per això 
no triguem en dirigir-nos al 
punt acordat per reprendre el 
nostre viatge. L’ambient que 
es respira ara a l’autocar de 
la Molo Esportiu alerta que 
ens trobem ja en les hores 
prèvies al partit. Són les sis 
de la tarda quan trepitgem 
per primera vegada Barakal-
do, on ens esperen altres se-
guidors blaus que han viatjat 
per compte propi. “Me l’es-
perava més gran”, reconeix 
un aficionat en veure des de 
fora el Nuevo Lasesarre. “Jo 
també. Per televisió impressi-
ona més”, li respon un altre. 
L’expedició del Lleida Espor-
tiu encara no ha arribat al feu 
groc-i-negre, de manera que 
tindrem l’oportunitat de rebre 
els jugadors com es mereixen. 
L’aparició de l’autocar oficial 
del club desencadena l’eufò-
ria entre la marea blava, que 
s’aplega per inundar de bo-
nes vibracions els seus ídols. 
El tècnic Imanol Idiakez és el 
primer en baixar del vehicle. 
La concentració en el repte 
que ha d’afrontar el seu equip 
li impedeix aturar-se, però la 
seva expressió facial denota 
agraïment. El mateix succeeix 
amb els futbolistes que, un 
per un, es van deixant veure 
amb un sincer gest d’admi-
ració envers la càlida rebuda 
proporcionada pels lleidatans 

més fidels. Urko Arroyo i Ju-
len Colinas, dos dels últims 
en comparèixer, són dels més 
aclamats en una cita de ben 
segur molt especial per a ells. 
I és que el seu origen basc 
propicia que les seves famílies 
i amics els puguin veure jugar 
in situ en un dels dies 
més importants de 
les seves carre-
res esportives.
A l’exterior 
de l’estadi 
de Lase-
sarre coin-
cidim amb 
molts afi-
cionats del 
B a r a k a l d o , 
que conviuen 
amb nosaltres en-
mig d’un clima de to-
tal germanor. De fet, diversos 
lleidatans, molts d’ells de la 
penya Rudes, ja fa estona que 
comparteixen cerveses amb 
els bascos. Com ja va ocórrer 
una setmana enrere en l’en-
contre d’anada disputat a la 
capital del Segrià, el groc i 
el negre es barregen amb el 
blau amb absoluta normalitat. 
“He fet molts desplaçaments 
i en cap lloc m’han tractat tan 
bé com a Lleida”, reconeix 
un veterà seguidor del Ba-
rakaldo. Evidentment, anhela 
que el seu equip aconseguei-
xi remuntar l’1-0 advers que 
es va endur del Camp d’Es-
ports, però “si no pot passar 
el Baraka, tan de bo pugeu 
vosaltres a Segona”, assegu-
ra abans de recordar la mala 
sort que ha acompanyat al 
quadre ferroviari en anteriors 
fases d’ascens. La cordialitat 
entre les aficions és exemplar, 
un reflex del que hauria de ser 
sempre l’esport. Resta menys 
d’una hora pel xiulet inicial de 
l’àrbitre i ja podem accedir al 

camp. Els aficionats lleidatans 
ho hem de fer per la porta 13, 
però no som supersticiosos. 
Ans al contrari.
La tribuna est del Nuevo Lase-
sarre va adquirint color blau a 
mesura que passen els minuts. 
Els càntics, iniciats per les pe-

nyes, són incessants i els 
jugadors del Llei-

da Esportiu ho 
agraeixen tot 

just trepitjar 
el camp. 
Som gai-
rebé 300 i 
ens sentim 
invencibles. 

Ni tan sols la 
lesió durant 

l’escalfament 
del màxim goleja-

dor de l’equip, Manu 
Onwu, fa decaure un ambient 
digne d’admiració. I és que ni 
l’eixordadora megafonia de 
l’estadi és capaç d’apagar les 
nostres veus. Amb els nervis a 
flor de pell, comença el partit. 
El conjunt d’Imanol Idiakez es 

mostra molt segur i domina el 
joc durant els primers com-
passos. Fins i tot té l’opció 
d’inaugurar el marcador en un 
xut de Julen Colinas. Tanma-
teix, tot canvia quan en una 
de les primeres aproximaci-
ons locals l’àrbitre li xiula un 
discutible penal a Albístegui. 
Ens quedem tan petrificats 
que gairebé ni tenim forces 
per protestar la decisió del 
col·legiat. El sofriment, però, 
de sobte es converteix en eu-
fòria quan Iván Crespo atura 
el llançament de Cerrajería. 
Sant Crespo! Tot i que poc a 
poc el Barakaldo va guanyant 
terreny, ens en anem al des-
cans amb les taules inicials. Els 
nervis van en augment, però 
el temps corre al nostre favor. 
I si marquem un gol, l’elimi-
natòria estarà pràcticament 
sentenciada. Dit i fet. Tot just 
arrencar la segona part, una 
gran combinació entre Diego 
Suárez i Colinas la culminava 
l’extrem basc al fons de la xar-
xa desfermant l’orgasme en-

tre la marea blava.
Ara el Barakaldo ha de marcar 
tres gols per superar l’elimina-
tòria i el patiment s’esvaeix. El 
sector d’aficionats lleidatans 
és una autèntica festa i, sense 
cap mena de dubte, se’ns es-
colta molt més que a una apa-
gada afició local. L’expulsió de 
Quintanilla per agredir a un 
inspiradíssim Colinas encara 
ens apropa més a l’objectiu. 
“Peña Baraka, Peña Baraka” 
comencen a entonar els Ru-
des en reconeixement al grup 
d’animació biscaí. Tots ens hi 
sumem amb crits de “Barakal-
do, Barakaldo” que els bascos 
premien amb un sonor aplau-
diment en uns instants de pell 
de gallina. El gol del local 
Aythami a dos minuts del final 
ja no té cap transcendència. 
Tampoc que Carlos Rodrí-
guez erri una clara ocasió en 
el descompte. L’empat a un 
definitiu posa el Lleida a la se-
güent eliminatòria del play-off 
d’ascens a Segona Divisió i ju-
gadors i aficionats ens fonem 
en una abraçada. Ningú pot 
impedir la invasió de camp 
d’alguns lleidatans desbor-
dats per l’eufòria, ni tampoc 
les felicitacions intercanvia-
des per ambdues aficions en 
una escena realment emotiva. 
“Sens dubte em quedo amb 
la comunió entre jugadors 
i afició, així com amb el bon 
rotllo amb els aficionats del 
Barakaldo. Molt emocionants 
els aplaudiments mutus”, diu 
la Silvia Hoyas quan li pregun-
to pel millor d’una jornada 
que esdevindrà inesborrable 
en les nostres memòries. La 
nit serà llarga i ens queden 
cinc hores d’autocar per en-
davant, però les farem de bon 
grat. Perquè a bon fi, tot li és 
camí. Tot sigui pel nostre Llei-
da.

Ambdues 
aficions van 

conviure amb 
germanor

Les dues jugades clau del partit: el gol de Julen Colinas i el penal aturat per Iván Crespo. Fotos: Jordi Echevarria
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Set hores per fer-nos Amics 
dels Animals del Segrià,  
una protectora on cada 

animal és un amic

7 hores i
 JUDIT

GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Més de 140.000 animals són 
abandonats cada any al nos-
tre Estat. L’abandonament i la 
pèrdua de gossos i gats cons-
titueix el principal problema 
de benestar dels animals de 
companyia. D’aquests aban-
donats, i segons la Fundació 
Affinity, el 12% són sacrificats, 
el 17% retornats al propietari, 
el 16% romanen en protecto-
res i el 44% són adoptats.  

La visita a una protectora 
d’animals esdevé quelcom ne-
cessari per conèixer aquests 
casos. A la porta ens esperen 
una trentena de gossos mo-

vent la cua. Vénen, s’apropen 
i es tiren al damunt.

JUDIT GÓMEZ
Quants animals teniu?

NOELIA ROJO
Actualment en tenim al vol-
tant de 120 a la protectora 
i entre 10 i 15 més en cases 
d’acollida.

J. G.
I quants en podeu trobar 
o donar en adopció durant 
una setmana?

N. R.
Depèn una mica de les set-
manes, hi ha setmanes que se 
n’adopten tres o quatre i n’hi 
ha d’altres que cap. Igual pas-
sa amb els animals que ens 
trobem.

J. G.
Heu de seguir algun proto-
col quan us arriba algun ani-
mal?

N. R.
Primer de tot hem de com-
provar si l’animal té xip. Si 
està malalt o ferit ens encar-
reguem nosaltres i el portem 
als nostres veterinaris. Un cop 
recuperat entra a la protecto-
ra, l’esterilitzem o el castrem i 
passa a estar en adopció. En 
el cas que el gos estigui amb 
unes bones condicions, els hi 
diem que el portin a la canera 
on estarà uns dies per espe-
rar si apareix l’amo, en el cas 
que no aparegui, passa a ser 
adoptable.

Una família s’adreça a la por-
ta de la protectora, vénen a 

veure un gos per adoptar. Els 
voluntaris estan contents.

J. G.
I per adoptar?

N. R.
El primer que fem és explicar 
a la persona les nostres con-
dicions. Demanem 160 euros 
per l’adopció, la qual inclou 
les vacunes pertinents, la des-
parasitació, l’esterilització o 
castració i el canvi de xip. Pos-
teriorment l’adoptant passa 
un qüestionari per conèixer la 
família. Si aquest és correcte, 
el gos marxa amb la família 
uns dies en procés d’acollida 
amb dret d’adopció per veure 
si el gos s’adapta a la família i 
aquests a ell. Si passa aquests 
dies, es procedeix a l’adopció 
i al canvi de xip.

J. G.
Si és un cadell, també se-
gueix aquest procediment?

N. R.
És el mateix, sí, però com que 
no està esterilitzat ni castrat, 
el xip el posem a nom de la 
protectora fins que es realitza 
l’operació, ja que hem tingut 
casos que no ho han fet i la 
gosseta s’ha quedar embaras-
sada i després no han volgut 
ni la gossa ni els cadells. Si ho 
posem al nostre nom, és una 
forma fàcil de recuperar l’ani-
mal sense complicacions. Per 
aquests motius, la castració o 
l’esterilització és una de les 
obligacions en el contracte 
d’adopció.

En un primer moment, aquell 
indret semblava desolador i 

http://http://amicsdelsanimals.org/
http://http://amicsdelsanimals.org/
http://7accents.cat
http://http://www.fundacion-affinity.org/
http://http://www.fundacion-affinity.org/
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quatre potes 
en adopció

trist. Però una visita guiada 
a les instal·lacions canvien 
aquesta visió. Corren, juguen 
i inclús s’agrupen per caràc-
ters. Recorda un pati d’esco-
la on els nens són feliços i no 
paren de jugar. Ells, a quatre 
potes, fan el mateix.

J. G.
Us han tornat gossos un cop 
els han adoptat?

N. R.
Desgraciadament sí.

J. G.
És cert que a l’estiu és quan 

més gossos s’abandonen?

N. R.
No ben bé. Això passa uns 
mesos després de les festes 
de Nadal i fins abans de l’es-
tiu. Possiblement, molts són 
regals de Reis que no han tin-
gut un bon final.

Una nova visita. Aquesta ve-
gada amb pinso.

J. G.
Per mantenir tots aquests 
animals, rebeu algun ajut 
econòmic per part de les ad-
ministracions?

N. R.
No rebem cap ajuda i la veri-
tat és que els hi facilitem mol-
ta feina, ja que sinó aquests 
120 gossos que tenim nosal-
tres aquí estarien al carrer o 
acabarien morts. Tot ho pa-
guem nosaltres, tant el llo-
guer de les instal·lacions, el 
seu manteniment i el mante-
niment dels animals.

J. G.
I una persona aliena a vos-
altres, com pot col·laborar?

N. R.
Poden venir aquí a ser volun-
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taris com nosaltres i ajudar 
amb els animals. També po-
den venir a passejar gossos, 
donar-nos coses que necessi-
tem com pinso, mantes, me-
dicaments, ciment, pintura... 
Es poden fer socis i donar la 
quantitat econòmica que vul-
guin al mes o apadrinar un 
gos, que és el que nosaltres 
anomenem com adopcions 
virtuals.

J. G.
Adopcions virtuals?

N. R.
Fan de padrins dels gossos. 
És a dir, ells decideixen un 
gos, paguen una petita quo-
ta de manteniment i nosaltres 
els hi anem enviant fotos del 
seu progrés. Normalment ho 
fem amb gossos que tenen 
por de la gent o que tenen 
dificultats en adaptar-se a una 
família a causa del seu temps 
prolongat a la protectora. La 
persona, a part de finançar el 
seu manteniment, pot venir 
aquí a veure l’animal, passe-
jar-lo o acariciar-lo, si el seu 
cas ho permet.

J. G.
A part d’aquest, teniu algun 
altre projecte?

N. R.
Tenim diverses guardioles a 
botigues de Lleida on la gent 
pot fer el seu donatiu. A part, 
també tenim un projecte 
Cama Caliente o Cama Fres-
quita.

J. G.
Quants voluntaris feu possi-
ble tot aquest treball?

N. R.
Som entre els 50 i 55 volun-
taris, alguns només vénen els 
caps de setmana, altres estem 
aquí cada dia i altres ens aju-
den a realitzar tots aquests 
projectes.

J. G.
Una experiència bona dins 
de la protectora?

N. R.
Quan adopten un gos, i so-
bretot si és adult. Ens omple 
d’energia quan vénen gossos 
adoptats fa temps i veiem el 
ben cuidats que estan i el que 
els estimen.

J. G.
I una negativa?

N. R.
És dur quan veiem casos de 

gossos maltractats o quan 
es posen malalts i no podem 
fer res per salvar-los. A vega-
des, fins i tot ens llencen els 
animals per sobre de la tanca 
o els abandonen a la porta i 
marxen amb el cotxe. Això 
ens trenca el cor.

J. G.
Per finalitzar, què li diries a 
una persona que està a punt 
de comprar un gos?

N. R.
Que els gossos són éssers 
vius i no s’haurien de poder 
comprar. Hi ha molts gossos 
que necessiten i busquen una 
llar, i mereixen tenir una altra 
oportunitat. A més, és una 
gran experiència adoptar un 
gos.

Menjar, vacunes, manteni-
ment de les instal·lacions, 
cura dels animals, material, 
veterinaris... 
Una visita normal al veterina-
ri pot costa de mitjana entre 
20 i 50 euros. Malaurada-
ment, ells ho han de fer qua-
si cada dia, voluntàriament 
i sense rebre res a canvi. 
Perdó, reben molt. Més que 
qualsevol persona. L’amor 
incondicional d’un gos. 
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 CiU, ERC, la Crida-CUP i 
el “retrocés del català” a Lleida
01·06

SOCIETAT

L’Assemblea de 
Lletres desocupa el 
despatx del rector

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Assemblea de Lletres de 
la Universitat de Lleida ha 
anunciat que es desmarca 
“completament” de l’ocu-
pació del despatx del rector. 
En un comunicat han anun-
ciat que l’acció ha estat “un 
triomf” per als membres de 
l’Assemblea i que “ja no do-
narà més fruits”. Per això, 
han arribat a la conclusió 
que cal “canviar la mesura 
de pressió”. Admeten que 
l’objectiu principal no s’ha 
aconseguit i ho atribueixen 
a una manca de voluntat 
de consens de l’equip de 
govern. En aquest sentit, 
amb la desocupació volen 
denunciar la seva “incapa-
citat” per reconèixer errors 
en la gestió del conflicte 
sobre la professora Inma 
Mansó.  Remarquen que 
l’ocupació “segueix sent 
legitima” perquè la seva 
causa “és justa” i seguirà 
lluitant “paral·lelament”.
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Els tres grups es citen amb el Síndic i la Paeria es defensa 
dels “atacs injustificats” a la política lingüística del Consistori

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

CiU, ERC-Avancem i la Crida-
CUP han mantingut una tro-
bada a Lleida amb el Síndic 
de Greuges, Rafael Ribó, per 
traslladar-li la preocupació 
compartida pels tres grups 
respecte al procés de “bi-
lingüització” i al “retrocés 
del català que s’està duent 
a terme a la ciutat de Lleida 
fruit del pacte del PSC i Ciu-
tadans”, segons han coincidit 
els representants de les tres 
formacions, Toni Postius, Car-
les Vega i Francesc Gabarrell 
respectivament. Els tres grups 
han entregat a Ribó un annex 
amb sis documents perquè 
l’afegeixi a l’expedient obert 
per la Sindicatura el 19 de 
maig passat en què CiU, ERC 
i la Crida-CUP ja van aportar 
“algunes proves que demos-
tren que ha començat un pro-
cés de bilingüització a Lleida”, 
segons ha dit el president del 
grup d’ERC-Avancem, Carles 
Vega. Entre aquesta nova do-
cumentació lliurada al Síndic 
pels tres grups de l’oposició 
hi ha l’acord polític entre els 
grups del PSC i C’s, que recull 
en un dels punts el compro-
mís per revisar el reglament 
d’usos lingüístics de la Pae-
ria, així com la moció aprova-
da pel PSC, C’s i el PP en el 

darrer Ple en què es demana 
la retolació dels indicadors 
de trànsit almenys en caste-
llà.  Coincidint amb la reunió 
mantinguda per Ribó amb els 
representants de CiU, ERC i 
la Crida, l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Lleida ha 
demanat empara al Síndic de 
Greuges davant dels “atacs” 
a la política lingüística que 
està rebent l’Ajuntament de 

IUn instant de la reunió del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, amb els regidors 
de CiU, ERC i la Crida-CUP a l’Ajuntament de Lleida. Foto: ACN

Lleida per part d’aquests tres 
grups municipals “sense cap 
fonament”. La primera tinent 
d’alcalde, Montse Mínguez, 
ha volgut deixar clar que “el 
català a Lleida no està en 
risc”, que no s’ha modificat el 
reglament d’usos lingüístics 
de la Paeria i que “l’únic que 
fa l’equip de govern és acatar 
i complir amb les lleis en ma-
tèria de trànsit”.  Mínguez ha 

explicat que en els pròxims 
dies es produirà la trobada 
amb el Síndic, on l’equip de 
govern del PSC exposarà les 
diferents accions que s’han 
produït “de forma orquestra-
da” des de CiU, ERC i la Crida 
contra l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Lleida “pre-
nent com a base acusacions 
infundades envers la políti-
ca lingüística de la Paeria”.

CIUTADANS

Ciutadans Lleida lamenta les males condicions 
amb què conviuen els veïns de Ferran el Catòlic

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El regidor de Ciutadans a 
l’Ajuntament de Lleida, José 
Luis Osorio, ha lamentat que 
“els veïns de Ferran el Catò-
lic segueixin tenint problemes 
urbanístics i de manteniment, 
tot i les denúncies realitza-
des”. Després de visitar la 
zona amb veïns afectats, Oso-

rio ha explicat que “hi ha un 
solar situat entre Joc de la 
Bola i la Mariola que és un 
abocador públic ple de dei-
xalles i que el camp de fut-
bol de Gardeny es troba en 
un estat deplorable”. A més, 
Osorio ha alertat del “mal es-
tat” dels fanals i les voreres 
del carrer. “No podem per-
metre que els veïns hagin de 
conviure amb aquestes pro-

blemàtiques, que es podrien 
solucionar amb una actuació 
ràpida”, ha manifestat Oso-
rio. Per això, el regidor de C’s 
Lleida ha anunciat que “insta-
rà a l’equip de govern a que 
concreti les actuacions de mi-
llora que tenen previstes”, en 
la pròxima comissió d’urba-
nisme. “Ciutadans considera 
que el benestar dels veïns ha 
de ser una prioritat”, conclou.

SOCIETAT

Mor un noi de 20 anys apunyalat 
a Albatàrrec

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un noi de 20 anys que fou 
traslladat aquest diumenge a 
la tarda en estat crític a l’Hos-
pital Arnau de Vilanova de 
Lleida després de rebre una 
ganivetada a Albatàrrec, va 
morir poc després d’arribar 
al centre hospitalari, segons 
fonts policials. Els fets van 

ocórrer cap a tres quarts de 
sis de la tarda, quan els Mos-
sos d’Esquadra van ser infor-
mats que un home que havia 
estat agredit amb una arma 
blanca al camp de futbol de 
la població. Una dona va tras-
lladar el ferit amb el seu ve-
hicle fins al peatge de l’AP-2, 
on els serveis sanitaris el re-
colliren i traslladaren a l’hos-
pital, on finalment ha mort.

29·0501·06

02·06

DIVENDRES 3 de JUNY DE 201612

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


Algunes nectarines d’una finca de Seròs malmeses per la pedregada. 
Foto: ACN

7accents.cat
www.

ECONOMIA

La pedregada deixa danys en 
3.340 hectàrees de fruita dolça 
i en 1.250 de cereals

 ACN
 SERÒS

www.7accents.cat

El nou temporal d’aigua, pedra 
i vent que el passat dissabte va 
afectar diverses comarques de 
la plana de Lleida i especial·
ment la zona del Baix Segre ha 
malmès un total de 3.340 hec·
tàrees de fruita dolça i 1.250 
hectàrees de cereals. Les po·
blacions més afectades són 
la Granja d’Escarp i Seròs, al 
Segrià, que ja van patir l’afec·
tació de la pedregada del 22 
de maig passat i on els danys a 
la fruita arriben al 100% en al·
gunes finques. La pedregada 
també va afectar amb intensi·
tat diversos municipis de la Se·
garra, on els danys en el cultiu 
del cereal oscil·len entre el 15 i 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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el 40%. Segons les valoracions 
dels tècnics del Departament 
d’Agricultura, el nombre total 
d’hectàrees de cultiu afecta·
des ha estat de 3.340 de fruita 
dolça i 2.150 de cereals. 
La Granja d’Escarp i Seròs, 
al sud de la comarca 
del Segrià, es van 
tornar a veure 
afectats per 
un primer 
front d’ai·
gua, pe·
dra i vent, 
juntament 
amb els 
m u n i c i p i s 
d’Aitona i 
Almatret. La 
major part de la 
zona afectada de la 
Granja d’Escarp i Seròs tindrà 

danys d’entre el 80 i el 100% 
de la producció i en altres zo·
nes estaran al 50%. Part dels 
danys se sumen a zones molt 
afectades per la pedregada 
de la setmana anterior i gran 
part de la superfície poc afec·

tada per l’anterior cala·
marsada ha arribat 

ara a danys del 
100%. Agri·

cultura torna 
a situar les 
asseguran·
ces agràries 
i les xarxes 
ant ipedra 

com a estra·
tègies per les 

quals aposta el 
departament per 

fer front als danys de 
les pedregades als cultius.

CULTURA

   Magical Lleida, 

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Centre Experimental de 
la Cinematografia i les Arts 
Audiovisuals de Catalunya 
tindrà la seva seu a Lleida, 
al Magical Media del Parc 
Científic de Gardeny. Així 
s’ha anunciat després de la 
signatura del conveni entre 
el Parc, la Paeria, la Univer·
sitat de Lleida (UdL) i el Col·
legi de Directors de Cinema 
de Catalunya. El president 
d’aquest darrer ens, Santi 
Lapeira, ha destacat que, 
tot i ser un projecte ‘’mo·
dest, és ambiciós’’ i, sense 
entrar al detall sobre les 
primeres propostes que s’hi 
desenvoluparan, ha concre·
tat que els tres pilars bàsics 
de la iniciativa, pionera al 
país, seran la ‘’formació’, el 
laboratori de creació i l’im·
puls de la producció’’. Els 
promotors del projecte han 
escollit Lleida per les instal·
lacions que ofereix el Magi·
cal però també per la pos·
sibilitat de ‘’descentralitzar 
el centre de producció’’ com 
es fa a països del nord com 
Alemanya. El Centre tindrà 
diferents eixos d’actuació: la 
transformació especialitza·
da, la creació i el foment de 
la producció. En aquest sen·
tit, es fomentarà molt espe·
cialment la producció del ci·
nema d’autor, el cinema per 
a la televisió, el documental 
i els nous formats. Santi La·
peira ha assenyalat que no 
serà fins a les properes set·
manes que es podrà comen·
çar a detallar la concreció 
d’alguns dels projectes que 
es faran al Magical. En qual·

sevol cas, ha destacat que 
Lleida té suficient ‘’capital 
humà’’ per tirar endavant 
aquestes idees a mig i llarg 
termini i ha afegit que el 
Centre és una ‘’aposta per la 
ciutat’’ però també per ‘’l’au·
diovisual de tot Catalunya’’.
El mateix Santi Lapeira serà 
l’encarregat de dirigir el 
Centre Experimental, que 
disposarà d’un consell de 
direcció, a més d’un comitè 
de seguiment amb la UdL, 
ja que hi haurà molts estu·
diants de la llicenciatura de 
Comunicació i Periodisme 
que s’hi podran implicar, així 
com també dels diferents 
cicles de formació professio·
nal vinculats amb la temàtica 
que es fan a Lleida. Lapeira 
ha afegit, però, que amb la 
UdL està previst treballar 
un ‘’programa de màsters’’ 
que encara està per defi·
nir. Així mateix, ha explicat 
que, tot i que l’estructura 
del Centre serà petita, està 
previst que generi llocs de 
treball però que aquests 
aniran en funció dels pro·
jectes que s’hi desenvolupin 
en moments de terminats. A 
més, està previst que aculli 
directors de cinema resi·
dents que rodaran a Lleida. 
Respecte a les xifres de 
pressupost, els responsa·
bles de la signatura del 
conveni no hi han entrat al 
detall partint de la base que 
la inversió més forta per tal 
que el projecte pugui ser 
una realitat ja està feta, és 
a dir, el Magical com a equi·
pament. No obstant això, 
hi haurà un pressupost que 
es desenvoluparà, tam·
bé, en funció dels projec·
tes que es facin al Centre. 
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 L’ICG Software Lleida busca 
la permanència contra el Barça
02·06
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Els deixebles d’Albert Folguera estan obligats a sumar 
almenys un punt per no dependre d’altres resultats

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida arriba 
a l’última jornada de l’OK 
Lliga amb els deures encara 
per acabar. I és que després 
de caure per 3-2 a la pista 
de l’Igualada necessita su-
mar, com a mínim, un punt 
per assegurar la permanèn-
cia en la màxima categoria 
estatal d’hoquei patins. El 
gran handicap pels d’Albert 
Folguera és que davant hi 
haurà el potentíssim FC Bar-
celona Lassa, que malgrat 
ser matemàticament campió 
de lliga des de fa diverses 
setmanes no posarà les co-
ses gens fàcils als llistats. En 
cas de perdre contra el con-
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junt blaugrana, els lleidatans 
hauran de mirar de reüll el 

que succeeixi a les pistes de 
l’Alcoi i el Voltregà. Una vic-

El Seat 600 d’Antonio Martín també viatjarà 
a Barakaldo. Foto: Dani Badia

tòria dels valencians, l’equip 
que ara mateix ocupa la 
darrera plaça de descens, 
davant de l’Igualada duria 
el Llista a perdre la catego-
ria, sempre i quan el Lloret 
sumés almenys un punt a 
casa d’un Voltregà que ja no 
s’hi juga res. Albert Folgue-
ra confia en les possibilitats 
del seu equip, tot i que és 
conscient de les dificultats 
que plantejarà un rival que, 
jugador per jugador, és molt 
superior. Cal recordar que 
el Barça ja va privar en la 
primera volta els lleidatans 
de classificar-se per la Copa 
del Rei. Des de llavors, l’ICG 
Software ha anat en línia 
descendent, acomiadant-se 
de les opcions de disputar 

una competició europea 
l’any vinent i complicant-se 
fins i tot la permanència en 
l’OK Lliga. El club de l’Onze 
de Setembre ha fet una cri-
da a l’afició per tal d’omplir 
el pavelló en aquest decisiu 
encontre, que es disputarà 
dissabte a partir de les vuit 
del vespre. L’entitat demana 
l’ajuda de tots els aficionats 
lleidatans a l’esport, no no-
més a l’hoquei patins. Per 
aquest motiu, els abonats 
dels diferents clubs de la 
demarcació (Lleida Esportiu, 
Força Lleida, Balàfia Vòlei, 
Associació Lleidatana o Club 
Tennis Lleida, entre d’al-
tres) podran accedir al re-
cinte per només cinc euros, 
la meitat del preu habitual.

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 ( )
Amants
Els dos sabien que tot allò s’aca-
baria. En qualsevol moment. 
Potser seria d’avui per demà 
amb una explicació prèvia o 
tanmateix en una matinada de 
lluna plena quan, sense dir-se 
res (més), cadascú agafaria la 
vorera en la mateixa direcció 
però en sentit contrari. Aquest 
era el joc al qual s’havien acos-
tumat a viure, sense unes regles 
escrites però perfectament in-
terioritzades. A priori. No faria 
falta mentir. Ni enganyar-se. 
Perquè parlar dels altres perso-
natges (no) convidats a la seva 
festa es convertiria en un tema 
tabú des que s’havien conegut. 
El dia en què la superstició d’un 
destí (in)domable va fer-los co-
incidir quan cap dels dos havia 
demanat de trobar-se. Així, la 
pel·lícula seguiria un guió de fi-
nal (im)previst que duraria fins 

que la banda sonora s’estave-
llaria, sense remei, a la darrera 
pàgina d’una partitura plena de 
(des)acords.
Els hagués pogut caure el món 
a sobre mentre els dos segui-
en jugant amb foc impunement 
sense cremar-se. El secret de 
sumari d’aquella relació els 
portava de cap a un banc on 
els acusats es presenten da-
vant d’un jutge per respondre a 
unes qüestions que ni ells ma-
teixos s’han arribat a preguntar. 
Res tenia cap raó de ser però 
tot començava a adquirir més 
sentit de l’esperat. La història 
els va semblar tan genuïna que 
s’aferraven a ella amb la ma-
teixa intensitat que els (seus) 
silenciosos llençols viatjaven 
sense rumb per aquelles esce-
nes clandestines. Tot seguit, 
apareixeria l’àngel en forma 

de dimoni per enfrontar-se a si 
mateix en una batalla perduda 
des de feia temps enmig d’una 
guerra que (potser) mai havia 
d’haver començat. Dominaven 
la situació amb tal destresa que 
eren capaços de (dis)simular a 
la perfecció en situacions on el 
límit estava a punt de trucar a la 
porta sense cap avís previ. Eren 
els dos uns porucs. Covards, 
m’atreviria a dir. No tenien co-
ratge. Ni valor. Però aquell risc 
mantenia encesa la (seva) fla-
ma. I en contra d’això, tothom 
sap que és molt difícil lluitar-hi. 
Per no dir impossible.
I com estava previst, va arribar 
el dia tan (poc) esperat. Men-
tiria si digués que els dos van 
decidir a l’uníson escriure el 
punt i final al relat, encara que 
la versió oficial així ho certifi-
qui. Tot estava degudament 

preparat. La lluna plena emer-
gia novament en el mateix car-
rer que havia acollit aquell pri-
mer petó (in)oblidable. Així ho 
havien pactat des del principi, 
potser creient que tornant al 
lloc dels (primers) fets es cura-
rien més fàcilment d’aquelles 
ferides sense cicatritzar. Tam-
poc no es van dir l’última pa-
raula, conscients que cap dels 
dos voldria sentir-la en boca de 
l’altre. L’endemà ja no hi hau-
ria llençols. Ni perill. Ni límits 
a punt d’entrar per la porta. A 
partir d’ara, necessitarien tirar 
endavant absents d’aquella bo-
geria que els havia permès (so-
bre)viure durant tant de temps. 
Ho aconseguirien. S’havien 
promès viure totes les històri-
es amb intensitat. Per sempre 
més. Com si s’anessin a acabar. 
D’avui per demà. 

Déjà-vu
Reconèixer allò que és 
vist com si hagués estat 
vist anteriorment és un 
déjà-vu. En canvi, re-
conèixer allò que és 
votat com si hagués 
estat votat anterior-
ment no disposa d’un 
nom propi. Encara. Però 
si ens hi poséssim el troba-
ríem fàcilment. En una hi-
potètica pluja d’idees po-
drien aparèixer noms com 
cafrada, borregada, idiote-
sa, absurditat o espanyola-
da, en clara referència a les 
rocambolesques pel·lícules 
que Pajares, Esteso, Ozo-
res i companyia van po-
pularitzar entre finals dels 
setanta i principis dels vui-
tanta. I ens quedem curts. 
Perquè el cinema d’aquells 
anys era grotesc, obscè i, 
en definitiva, dolent fins 
a l’extrem, però feia grà-
cia. Una mica de gràcia, 
vaja. Ara bé, que les ma-
teixes eleccions que es 

Gerard Martínez
L’accent

van celebrar el passat 20 
de desembre es repeteixin 
aquest 26 de juny no no-
més és grotesc, obscè i ex-
tremadament dolent, sinó 
que, a més, no fa gràcia. Ni 
puta gràcia, vaja. Més avi-
at, pena. Ja l’hem trobat: 
“pénà-vu”!
A Lleida repeteixen tots, 
tant els que van obtenir el 
preuat escó com els que 
van fracassar en l’intent. 
Tan sols Miquel Padilla ha 
abandonat la cursa cap 
a Madrid per l’imminent 
“traspàs” de la formació 
democristiana que encap-
çalava en els anteriors co-
micis. Tanmateix, Lleida 
esdevé una simple exten-
sió del que passa a Barce-
lona i a Madrid, és a dir, les 
mateixes formacions, les 
mateixes idees i, per aca-
bar-ho d’adobar, les matei-
xes cares. Qui ha convertit 
la democràcia espanyola 
en la riota de la resta d’Eu-

ropa gaudirà d’una segona 
oportunitat per esmenar el 
seu error i per escometre 
allò que hom espera dels 
seus representants: diàleg, 
seny i, sobretot, servitud 
respecte d’un poble que 
amb el seu vot ha expres-
sat de manera alta i clara la 
seva decisió. I és que fins 
ara els polítics no ens han 
servit en cap de les seves 
accepcions, ni per ser-nos 
útils ni per complir el deu-
re que tenen envers nosal-
tres. Uns inútils, vaja. Així, 
doncs, el 26-J viurem una 
sensació de convincent fa-
miliaritat que uns atribu-
iran al món dels somnis i 
d’altres al món real. Final-
ment, després de les elec-
cions, els polítics perdran 
la memòria per oblidar les 
seves promeses electorals 
i nosaltres la recuperarem 
per recordar que no es 
tracta d’un déjà-vu, sinó 
de l’enèsim “pénà-vu”.

 Haver de repetir 
les eleccions del 
passat 20 de 
desembre no fa 
puta gràcia

 La democràcia
espanyola s’ha 
convertit en la 
riota de la resta 
d’Europa
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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.

El seny, la senyera y las señales
En las ciudades, pueblos y 
carreteras hay señales. 
De tres tipos, además. 
El primero es el de las 
señales de advertencia 
de peligro (triangulares 
ellas, me gusta especial-
mente ésa en la que hay di-
bujado un ciervo y que sale en 
una canción de Sr. Chinarro); 
el segundo, el de las señales 
de reglamentación (redondas 
casi todas, menos el hexago-
nal stop del que luego habla-
remos y el triangular –pero 
del revés– ceda el paso) y; el 
tercero, el de las señales de 
indicación. Las primeras sirven 
para que el usuario de una de-
terminada vía sepa que en su 
entorno hay algún elemento 
que debe tener en cuenta; las 
segundas, para que conozca 
qué debe hacer y qué no en el 
área en que se encuentra y las 
terceras explican dónde está 
uno o por dónde se va a algún 
sitio. De todas (advertencia, 
reglamentación e indicación); 
eso sí, hay versiones fijas y cir-
cunstanciales o de obra , iden-
tificándose éstas últimas por 
su fondo amarillo. Si desconta-
mos el stop y las de reglamen-
tación que identifican vados 
o algunas zonas de estacio-
namiento restringido, las de 
indicación son las únicas que 
contienen palabras o frases. Y 
el stop, creo yo, debería tam-
bién descontarse porque pala-
bra y forma son en este caso 
una misma unidad de sentido.
Las señales de indicación, ya 
digo, sirven para que el usua-
rio de la vía sepa dónde se en-
cuentra y cómo llegar a otros 
lugares. De hecho; y para 
definirlas, deberíamos echar 
mano no del término señali-
zación (válido para los otros 
dos grupos) si no de la palabra 

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

señalética, término que identi-
fica (la definición no es mía si 
no de un diseñador experto 
en la materia al que consulté 
hace unos meses para elabo-
rar un reportaje sobre señales 
que publiqué en nuestro se-
manario y que imagino no se 
ha leído nadie) a los elementos 
que se disponen en un lugar 
concreto para ayudar a los in-
dividuos que hacen uso de él y 
permitirles identificar, regular 
y facilitar el acceso de los ser-
vicios requeridos por ellos en 
dicho entorno. Vamos, y para 
entendernos: que las señales  
son cosas que sirven para que 
la gente se entere de dónde 
está todo, de cómo se llega a 
ello, de en qué horario funcio-
na o cómo hay que utilizarlo.
Definida ya la cosa y entendi-
do –imagino– que la función 
de las citadas señales de in-
dicación es utilitaria y no de 
otro tipo, no puedo más que 
quedarme perplejo al recordar 
la pintoresca performance que 
los concejales de ERC, CUP y 
CiU en la Paeria –de los prime-
ros y segundos me lo espera-
ba, pero de Toni Postius, que 
es un tipo que me cae bien, 
no– nos regalaron en el último 
Pleno. Todo fue a propósito 
de una moción en la que se 

opinio@
7accents.cat

solicitaba, amparándose los 
solicitantes en un estudio del 
RACC según el cual el sistema 
de señales de indicación de 
Lleida ciudad es mejorable, 
que dicho sistema se actualiza-
se y que, de paso, se adaptase 
a la normativa vigente. Dicha 
normativa establece que toda 
la señalización de este tipo 
–la indicativa– deberá estar, 
como mínimo, en castellano. 
La cosa, si tenemos en cuen-
ta que hablamos de señales 
que sirven principalmente 
para que la gente sepa dónde 
está y cómo llegar a los sitios, 
no debería creo yo haber ido 
más allá, pero el nivel de des-
barre fue notable. Entender 
que algo que sirve para indicar 
debe estar, por lo menos -no 
únicamente, quede claro- en 
un idioma que conozca la in-
mensa mayoría de los usuarios 
de la vía independientemente 
de su origen no parece muy 
difícil; pero, lo visto, sí lo es. 
El nacionalismo tiene esas co-
sas: te impide ver que quienes 
más necesitan la señalización 
indicativa para moverse por 
Lleida son los que no viven 
aquí y que, de estos, la mayo-
ría son personas con domicilio 
en otras localidades españolas 
que nos visitan por trabajo o 
vacaciones y tienen el castella-
no, un idioma que aquí es tam-
bién y aún oficial, como lengua 
habitual.
Pero da lo mismo eso, porque, 
según el relato de los ediles 
de los tres grupos citados, el 
asunto éste de la señalización 
es poco menos que un ata-
que despiadado a la lengua 
catalana, una evidencia de la 
humillación permanente a la 
que, según ellos, somete cier-
to partido de naranja logotipo 
a nuestro paer en cap Àngel 

Ros y un trasunto del Decreto 
de Nueva Planta con el que el 
perversisímo (lo de que este 
lugar en el que vivimos dejase 
de ser un lugar feudal y atrasa-
do bajo su reinado no cuenta) 
Felipe V sojuzgó y agravió per-
manentemente a Cataluña. Lo 
mejor –y por eso decía yo an-
tes lo del stop– fue el momen-
to en el que el antes citado 
Toni Postius –que sigue cayén-
dome bien, sea dicho– creyó 
haber descubierto América y 
armado con una hoja en la que 
salía pintada una señal de stop 
con la inscripción interior en 
varios idiomas preguntó si lo 
que se pretendía con la malig-
na moción –que se aprobó con 
los votos de PSC, PP y C’s– era 
algo tan ridículo como eso. Ni 
que decir tiene que el happe-
ning fue especialmente apre-
ciado por los más atildados 
voceros internáuticos del so-
biranisme més tronat. Lo que 
nadie tiene en cuenta es que 
hoy, cualquiera que sea multa-
do por, por ejemplo, aparcar 
en una zona de carga y descar-
ga señalizada sólo en catalán, 
puede perfectamente recurrir 
la multa, alegar que el catalán 
es un idioma que no entiende 
y tener, sobre todo si su domi-
cilio está en otra provincia, te-
ner serias posibilidades de ver 
la sanción anulada. 
Todo, ya ven, parece de tan 
ridículo propio de sainete o 
comedieta y aunque la verdad 
es que no me acuerdo de si 
en el pleno le contestaron a 
Postius o no, por si acaso, ya le 
contestaré yo: no, Toni, no. Lo 
que se pretendía no era hacer-
le nada al catalán. No era eso; 
era, de hecho, algo mucho 
más simple y para entender-
lo bastaba con haberse leído 
el reportaje que publiqué yo 

aquí hace unas semanas. De lo 
que se trataba era de que to-
dos los concejales de la Paeria 
entendiéseis que, del mismo 
modo que si vosotros viajáis 
a Bilbao y os encontráis con 
una señal en forma de flecha 
donde pone udaletxe no ten-
dréis -aunque os hayáis hecho 
fotos con Otegi- probable-
mente ni idea de que os están 
diciendo por dónde se va al 
Ayuntamiento, un vasco que 
venga a Lleida tampoco sabrá 
aunque sea amigo de Anna 
Gabriel por dónde se va a los 
juzgados si se encuentra con 
otra señal en forma de flec-
ha en la que pone jutjat. Las 
señales de indicación sirven, 
ante todo, para que la gente 
que visita una ciudad que no 
conoce sepa moverse por ella; 
pero, he ahí la pena, los conce-
jales de ERC, CiU y la CUP en 
la Paeria no entienden eso tan 
elemental y consideran que la 
señalización urbana, más que 
una función utilitaria, debe 
tener una función identitaria. 
Supongo que su objetivo es 
tan simple y estúpido como 
eso. Aspiran, en su delirio, a 
convertir incluso las señales 
en otra de esas banderas de 
mierda que tantos problemas 
causan. La frase no es mía, 
pero cada día tengo más claro 
que es verdad. Y aunque de al-
gunos no me extrañe, de otros 
como Toni, me apena: Con lo 
de las señales, hay gente que 
se empeña en evidenciar que 
–además de haber perdido la 
senyera cambiándola por esa 
pintoresca copia de la ban-
dera de Cuba– ha perdido ya 
completamente el seny. Por 
cierto, en Tamarit de Litera el 
catalán no es oficial pero la 
señalización indicativa es bilin-
güe. Y nadie se muere.

http://www.autofacil.es/senales-trafico/2015/01/02/tipos-senales-trafico-espana/22473.html
https://www.youtube.com/watch?v=UaUcK6viTHs&feature=youtu.be
http://www.somoswaka.com/blog/2015/06/que-es-la-senaletica/
http://www.7accents.cat/noticia/5190/autoafirmacio-o-informacio
http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/18004/curiosa/performance/ciu/rebutjar/pacte/dels/senyals/lleida
http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/18004/curiosa/performance/ciu/rebutjar/pacte/dels/senyals/lleida
https://es.wikipedia.org/wiki/Estelada
https://es.wikipedia.org/wiki/Estelada
http://www.7accents.cat/canal/article/5272/quan-el-bilinguisme-esdeve-objecte-de-debat
http://www.7accents.cat/canal/article/5272/quan-el-bilinguisme-esdeve-objecte-de-debat
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Comprar, menjar, pagar els estu-
dis, viatjar. Agafar un taxi quan 
vas carregat, accedir a un me-
dicament no sufragat per la Se-
guretat Social, muntar l’empresa 
de la teva vida. Els diners ens 
donen el poder de cobrir les nos-
tres necessitats i, en alguns ca-
sos, complir els nostres desitjos. 
A Catalunya paguem una escala 
de gravamen de l’IRPF que va 
des del 21,5% per als que gua-
nyen uns 18.000 euros fins al 48% 
per als que en guanyen més de 
175.000. El 50% de la recaptació 
d’aquest tribut està cedit a la co-
munitat autònoma, però la resta 
va cap a Madrid. Igual passa amb 
l’IVA, l’Impost sobre Hidrocarburs 
i alguns impostos especials. Quin 

poder ens donen aquests diners? 
En principi ens haurien de donar 
el poder de decidir qui ha de fer 
què i, sobretot, quan i quant. No 
obstant això, aquí restem a l’es-
pera de l’aprovació d’uns pressu-
postos que, 
de moment, 
només as-
piren a una 
esmena a 
la totalitat 
de la CUP. 
D’altra banda, allà ens trobem a 
les portes d’unes noves eleccions 
generals que només serviran per 
repetir una opinió ja emesa fa 
pocs mesos i, de pas, gastar-nos 
130 milions d’euros. Perquè això 
és el que ens vam gastar el pas-

sat 20 de desembre. 12,5 milions 
en logística, 55,1 milions en ad-
ministracions públiques, 48 mili-
ons en correus i 12,8 milions en 
telecomunicacions. Perdoneu, 
però que haguem de garantir la 

logística i seguretat d’unes no-
ves eleccions em sembla del tot 
lamentable. Que tinguem una llei 
electoral que permeti el bloqueig 
governamental, i que aquest de-
rivi en nous comicis, no ho com-
pro. La llei de les majories sim-

ples i absolutes fa dies que es va 
inventar, així que deixem-nos de 
teatres i donem-li poder als nos-
tres diners. Perquè jo tinc altres 
prioritats, en forma de polítiques 
socials o, si més no, en forma 

d’autovia Lleida-Tarragona. Aquí 
no som exemple de massa co-
ses, però ja hem demostrat que 
els nostres diners tenen poder, i 
sentiment. Allà, en canvi, de mo-
ment, només han demostrat que 
130+130=260.

 (Des)interès econòmic Maria Fauria

El poder del diner

Marc Retamero
Temps mort

Ni Barça ni Madrid
“Ni Barça ni Madrid, Llei-
da Champions League”, 
afirmava amb contun-
dència un càntic força 
habitual al Gol Nord 
del Camp d’Esports que 
de ben segur es recupe-
rarà aquest diumenge. I 
és que, després de molts 
anys, el Real Madrid, el 
seu filial per ser més exac-
tes, tornarà a visitar l’es-
tadi lleidatà. I no ho farà 
precisament en una pat-
xanga, sinó en un encontre 
d’aquells a vida o mort. Ni 
més ni menys que en una 
segona ronda del play-off 
d’ascens a la Liga Adelan-
te. Casualment, dissabte 
també tindrem per la ca-
pital del Segrià una repre-
sentació del FC Barcelo-
na. En aquest cas, l’equip 
d’hoquei, que s’enfrontarà 
al Lleida Llista en un altre 
duel de gran transcendèn-
cia. No pel conjunt blau-
grana, que ja és el campió 
de lliga, però sí pels d’Al-
bert Folguera, que si no 
aconsegueixen almenys un 
punt poden veure’s abo-
cats al descens de catego-
ria. Per tant, ens trobem 
davant un cap de setmana 
idoni per reivindicar el llei-

que succeeixi el mateix al 
Camp d’Esports. Bé, de 
fet sé del cert que no serà 
així. I estic parlant de la 
gent de Lleida i rodalies, 
no pas d’aquells vinguts 
des de Madrid (poso en 
dubte que en viatgin gai-
res per veure el filial), que 
és del tot normal que va-
gin amb els blancs. Com 
qualsevol afició visitant, 
vaja. No, no, jo em refe-
reixo a aquells madridistes 
lleidatans que desitjaran el 
triomf d’un equip que es 
troba a 500 quilòmetres de 
distància per sobre del de 
la seva pròpia ciutat. Un 
clar exemple el trobem en 
la Penya del Real Madrid 
de Lleida, que s’ha posi-
cionat clarament a favor 
del conjunt de la capital 
i, a més, ha bloquejat en 
les seves xarxes socials a 
tots aquells que han gosat 
criticar la seva postura. I 
són moltes més les penyes 
que ja han adquirit les se-
ves entrades. En tot cas, 
espero que a tots aquests 
se’ls ubiqui en la zona vi-
sitant del Camp d’Esports, 
duguin o no distintius del 
Real Madrid. Encara pit-

jor, però, serà veure a cu-
lers que no han trepitjat 
mai l’estadi lleidatà venir 
a donar la nota. Gent que 
assistirà al partit per des-
qualificar el filial blanc en 
tots els sentits, contribu-
int a polititzar l’encontre, i 
que a la mínima que vagin 
mal dades girarà l’esquena 
al Lleida Esportiu. Llegint 
alguns comentaris sembla 
que diumenge a Lleida s’hi 
jugui un Barça-Madrid. No 
senyors, diumenge juga el 
Lleida Esportiu i les samar-
retes blaugranes no són 
precisament les més ade-
quades per recolzar-lo. 
Així com l’eliminatòria con-
tra el Barakaldo es va ca-
racteritzar per l’exemplar 
bon rotllo entre ambdues 
aficions, tant en l’anada 
com en la tornada, em fa 
l’efecte que en aquesta 
ronda succeirà tot el con-
trari. Els comentaris que 
s’estan llegint aquests dies 
en les xarxes socials ho 
deixen entreveure. Molts 
d’ells de caire polític, 
buscant el tan recurrent 
enfrontament entre Cata-
lunya i Espanya. I el que 
fa més ràbia és que en la 

seva majoria procedeixen 
d’aquells que tantes vega-
des han afirmat allò de que 
“no s’ha de barrejar polí-
tica i esport”. Tanmateix, 
prefereixo no fer-me mala 
sang i quedar-me amb els 
aspectes positius de ju-
gar contra el Real Madrid 
Castilla, que també són 
diversos. El partit gaudirà 
d’una major atenció medi-
àtica que si el sorteig ens 
hagués emparellat amb 
qualsevol altre rival, un fet 
que ja s’està palesant en 
alguns dels principals di-
aris esportius. I, sobretot, 
es viurà una magnífica en-
trada al Camp d’Esports, 
probablement la millor del 
segle XXI. I és que només 
cal veure com en una sola 
tarda es van despatxar 
gairebé 3000 entrades. A 
més, el partit promet ser 
molt atractiu, tot i que al-
hora d’allò més difícil per 
la gran qualitat que atre-
soren les perles blanques. 
Que cadascú faci el que 
vulgui, que per això som 
lliures. Ara bé, jo tinc clar 
que aquest cap de setmana 
“ni Barça ni Madrid, Lleida 
Champions League”.

datanisme i l’orgull de per-
tànyer a la nostra terra. O 
potser no?
Pel que fa al partit d’ho-
quei que es disputarà al 
Pavelló Onze de Setem-
bre, no dubto que es viu-
rà un ambient del tot sa i 
positiu pels interessos de 
l’ICG Software Lleida. Se-
gurament el recinte pre-
sentarà les seves millors 
gales (els socis de tots els 
clubs esportius lleidatans 
podran accedir-hi a meitat 
de preu), sí, però no dub-
to que tothom anirà amb 
els llistats. No tinc tan clar 
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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.

Debat comercial
Ja fa un temps que ressona 
en força la creació d’un 
centre comercial (o dos) 
a la ciutat de Lleida. Ara 
sembla ser que des de 
la Paeria estan disposats 
a debatre el tema, i el pro-
per dia 7 de juny es discutirà 
en ple el model comercial que 
ha de seguir la ciutat. 
Segons Carrefour, un dels pro-
motors que pretén construir 
un gran centre de 140.000 
metres quadrats vora l’hotel 
Ilerda, a la LL-11, es crearan 
més de 2.500 llocs de treball i 
entenen, segons els seus “visi-
onaris” estudis de mercat, que 
aquest gran centre promourà 
en força l’economia de la ciu-
tat. 
Si tot fos tan bonic com ells 

Xesc Vidal
Ressons i estridències

tiva, un model de societat. 
Ja es trist veure com cente-
nars, per no dir milers de co-
merços de tota la vida van de-
sapareixent ja que no poden 
fer front a les despeses, o a la 
competència d’aquelles “ca-
denes” de gran envergadura 
que col·lapsen els espais co-
mercials, expulsant, de forma 
lícita dins les regles del joc, tot 
cal dir-ho, a aquells comerços 
de sempre. 
Al cap i a la fi tots acabarem 
treballant per la mateixa em-
presa, multinacional és clar, i 
rebrem, com ja està passant, 
un sou que farà riure. Així com 
també acabarem comprant-ho 
tot als mateixos, ja que baix 
distints noms comercials, hi ha 
les mateixes persones, o em-

preses. 
És una lluita comercial per acla-
parar els espais de les ciutats 
en benefici d’uns pocs? És un 
sistema de lliure competència 
on cada un fa el que pot per 
sobreviure? O és simplement 
una guerra on sempre perden 
els mateixos?
El debat és necessari, i pel bé 
d’una ciutat saludable i que 
aposti per un creixement sos-
tenible i proper espero que 
d’aquell ple en surtin alterna-
tives als gran centres comer-
cials. Lleida ja té comerços, 
té oferta i en realitat, crear un 
nou espai de “lleure” i comerç 
l’únic que farà serà desplaçar 
el que tenim, cap a un altre in-
dret, desvirtuant així la façana 
d’un centre replet de vida.

opinio@
7accents.cat
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descriuen, els centres comerci-
als serien la panacea en temps 
de crisi, serien com l’arca de 
Noé en ple diluvi universal i 
si fos així, ja en podrien fer 
tants com volguessin, però 
està comprovat, i ho poden 
dir ben clar per exemple els 
comerciants d’indrets on han 
fet grans centres comercials 
propers a les ciutats, que més 
que garantir un futur comercial 
estable i sostenible, el que sol 

passar sol ser tot el contrari. 
Aquí no es debat la imatge 
de la ciutat, ni la creació de 
llocs de treball – hem de veure 
quins llocs de treball es crea-
rien, precaris, suposo – ni la 
viabilitat del projecte, ja que 
de ben segur que resultaria 
productiu econòmicament, 
sobretot pels promotors. Aquí 
sens dubte es debat un model 
de vida, un model empresarial, 
un model de treball i en defini-
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Heroisolímpics
La sirena rebel

Dawn 
Fraser

 ANTONIO MEGÍAS
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Una de les anècdotes més 
comentades dels Jocs Olím-
pics de Tòquio’64 va ser una 
petita entremaliadura que va 
tenir com a protagonistes a 
alguns membres de la dele-
gació australiana. Com és ha-
bitual, en els darrers dies dels 
Jocs se succeeixen les festes 
i a aquells australians l’espe-
rit d’aventura els va suggerir 
un perillós repte; anirien per 
la ciutat a la recerca de ban-
deres japoneses que endur-
se-les com a record. Però en 
algun moment van prendre el 
camí equivocat i van intentar 
apropiar-se de la que oneja-
va al palau imperial. Com és 
lògic, van ser detinguts i em-
presonats, encara que l’en-
demà van ser alliberats sense 
càrrecs just a temps de poder 
viure la cerimònia de cloenda i 
fins i tot l’emperador Hirohito 
s’ho va prendre amb humor i 
els va regalar la bandera que 
havien intentat robar. 
Però la Federació Australia-
na no va voler deixar esca-
par l’ocasió de donar un bon 
correctiu als seus esportistes. 
El càstig més gran, deu anys 
de suspensió que significaven 
en la pràctica una retirada for-
çosa, va caure sobre una lle-
genda de la natació que des 
de feia molts anys mostrava 
evidents signes de rebel·lia, 
un atribut que marcava for-
tament la seva personalitat i 
que malgrat provocar-li algun 
mal de cap, també va ser l’es-
tímul necessari per ser una de 
les millors de la història i per 
superar més d’una desgràcia.
Dawn Fraser va néixer el 1937 
a Balmain, un dels suburbis 
de Sydney (Austràlia), sent la 
darrera de vuit germans d’una 
humil família d’emigrants es-

cocesos. Gairebé des que va 
aprendre a caminar, els seus 
pares van tenir molts proble-
mes per gestionar aquell es-
perit rebel i als 5 anys la van 
dur a la piscina en un intent de 
calmar-la i d’ajudar-la amb el 
seu incipient asma. Allà prac-
ticaria al costat del seu germà 
Don, un dels seus referents a 
nivell personal i una gran pro-
mesa de la natació. S’ho pas-
sava bé i els progressos eren 
visibles, però als 13 anys va 
patir un cop duríssim. El seu 
germà, el seu heroi, va morir 
a causa d’una leucèmia. Una 
de les últimes paraules que li 
va dir abans de morir va ser, 
“Dawn, entrena pels dos”.
La crisi personal patida va 
dur-la, sempre contradient a 
la seva família, a deixar els es-
tudis i començar a treballar en 
una fàbrica de roba. Això sí, 
mai va deixar de nedar durant 
interminables hores. El 1956, 
malgrat tenir només 18 anys, 
ja estava preparada per par-
ticipar en els Jocs que se ce-
lebrarien a casa, a Melbourne 
i pocs mesos abans de la cita 
olímpica havia donat el salt a 
la fama després de guanyar en 
els campionats del seu país a 
una altra de les joves estrelles 
d’Austràlia, Lorraine Crapp. 
Dawn Fraser era més velocista 
que fondista i els 100 metres 
lliures van ser sempre la seva 
prova preferida. Abans dels 
Jocs, el rècord del món estava 
en possessió de la seva rival, 
però en la final olímpica l’hi va 
prendre, penjant-se l’or. Els al-
tres dos llocs del podi també 
van ser per nadadores austra-
lianes. Uns dies més tard, les 
tres medallistes i una quarta 
companya, van aconseguir 
una nova medalla d’or en el 
relleu 4x100 lliure, així que el 
debut era més que somiat per 
Fraser. Sense notar el cansa-
ment, la cursa dels 400 lliures 

va tenir idèntiques protago-
nistes, encara que aquesta ve-
gada va canviar el color de les 
medalles, or per Crapp, plata 
per Fraser. 
El següent període de quatre 
anys fins als Jocs de Roma el 
1960 van viure el domini im-
placable d’una nedadora que 
sempre volia més i a la capital 
italiana era una de les grans 
favorites. Va començar de 
manera immillorable en repe-
tir el títol olímpic en els 100 
lliures, un fet excepcional. En 
els 400 lliures va tenir la pri-
mera decepció de la 
seva carrera i no 
va poder pas-
sar del cinquè 
lloc. No obs-
tant això, va 
rescabalar-se 
en les proves 
de relleus, 
4x100 lliures i 
4x100 estils. Les 
australianes van fer 
la feina guanyant dues 
plates només per darrere de 
l’intractable equip d’Estats 
Units, molt millor. Fraser havia 
guanyat tres ors i tres plates 
en dos Jocs, un botí a l’abast 
de molt pocs en la història.
El 1962 va ser la primera dona 
a trencar la barrera del minut 
en els 100 lliures però la vida 
la va tornar a colpejar de ma-
nera cruel. Va patir un acci-
dent de cotxe amb ella al vo-
lant i va trencar-se el coll; res 
comparat amb sa mare, que 
anava d’acompanyant i que 
va morir. Com és normal, va 
entrar en depressió i va estar 
a prop de retirar-se, però va 
resistir, cridant de ràbia dins 
la piscina mentre entrenava a 
un nivell sobrehumà.
Els Jocs de Tòquio’64 la van 
tornar a coronar, però també 
van ser, als 27 anys, la seva 
tomba esportiva. Ja conei-
xem el final, la història de la 

bandera i la san-
ció per tota la vida, 

però abans va ocórrer 
molt més. Per començar, els 

dirigents australians van pro-
hibir l’assistència a la cerimò-
nia d’inauguració als seus at-
letes que havien de participar 
en les primeres hores de com-
petició. Dawn Fraser estava 
entre ells, però una rebel per 
naturalesa no s’anava a rendir 
tan fàcilment. Per descomp-
tat, va vestir-se d’incògnit i va 
anar a l’esdeveniment preferit 
dels atletes; van descobrir-la 
però un dia després era la 
gran basa per assolir una fita 
sense precedents, guanyar 
per tercers Jocs consecutius 
els 100 lliures, així que els 
caps van apuntar i van callar, 
de moment. 
Però Fraser no tenia prou po-
lèmica, a Japó se sentia amb 
ganes de portar la contrària. 
Amb l’excusa que no estava 
còmoda, va decidir no po-
sar-se el banyador oficial aus-
tralià i va utilitzar-ne un altre 

per a disgust dels dirigents, 
que veien com el patrocina-
dor esclatava i amenaçava 
amb cancel·lar contractes. Els 
diners són els diners. Però van 
tornar a callar tot esperant les 
medalles. No era per menys, 
Fraser va llançar-se a la pisci-
na i va donar una exhibició in-
oblidable, guanyant una nova 
medalla d’or. A més, va afegir 
una altra plata en el 4x100 
lliures. Amb tot el treball fet, 
va arribar la festa i la venjan-
ça de la Federació per tots els 
seus desdenys.
Va haver de deixar la natació 
però va seguir prop d’ella 
com a entrenadora. Per des-
comptat, al llarg tot aquest 
temps ha anat rebent multi-
tud d’honors i premis, entre 
ells el de millor esportista aus-
traliana del s. XX o, el 1999, 
el de millor esportista aquàti-
ca viva per part del CIO. En 
els Jocs del 2000 a Sydney, la 
seva ciutat, va ser una de les 
últimes rellevistes i als seus 78 
anys segueix en plena forma.
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Tot el que hauries de saber i 
potser encara no saps sobre 
el director Shane Carruth
El creador de ‘Primer’ i ‘Upstream Color’ ja treballa en un tercer llarg
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 LLEIDA
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Pot ser que encara no cone-
guis Primer o Upstream Co-
lor. També pot ser que el gè-
nere de ciència-ficció no sigui 
el teu. Si tot el que acabes de 
llegir és cert, és més que pro-
bable que el nom de Shane 
Carruth no et digui res. Si per 
contra ja saps de què parlo, 
estic bastant segur que podrí-
em portar-nos bé.
El 2004, l’òpera primera d’un 
director del que fins llavors 
ningú havia sentit a parlar, 
comença a causar furor en 
festivals de cinema de mig 
món. El seu enrevessat guió 
i l’aparent senzillesa amb la 
qual s’havia rodat, aviat la van 
convertir en el film de culte 
per al gènere de la ciència-
ficció que és avui dia. Parlem 
de Primer, un llargmetratge 
sobre viatges en el temps 
que ningú ha aconseguit veu-
re menys de dues vegades. La 
seva estructura experimental 
i el seu complex diàleg, així 
com el mèrit d’haver-la realit-
zat amb un dels pressupostos 
més ridículs que el setè art ha 
conegut, li van ser suficients 
per fer-se mereixedora de 
múltiples premis, incloent el 
Premi del Jurat de Sundance 
2004, així com el reconeixe-
ment per part de la crítica de 
l’enorme treball de Carruth. 
El fins llavors només conegut 
com a professor de matemàti-

Shane Carruth, en un 
fotograma del seu 
segon llargmetratge, 
‘Upstream Color’.

‘A topiary’
és el nom de
la pel·lícula

fallida de
Carruth

ques de la Universitat del Sud 
de Califòrnia, Shane Carrtuh, 
passava a convertir-se en una 
de les figures més promete-
dores del cinema actual, i és 
que no solament dirigeix, sinó 
que també ha escrit, actuat i 
compost la banda sonora de 
tot el que ha fet fins ara.
Nou anys després arribaria 
Upstream Color, segon llarg-
metratge d’un Carruth que 
ja començava a afermar el 
seu estil narratiu i també es-
tilístic. El jove director també 
s’atreveix a agafar la càmera. 
De nou una trama comple-
xa, propera a la ciència-ficció 
però amb un enorme rerefons 
humà. Un trencaclosques del 
que ens falten peces i que de 
nou ens porta a un segon 
visionat. De nou, Carruth 
ocupa una gran porció dels 
crèdits de la seva segona 
obra més personal i que 
continua realitzant al mar-

ge de la indústria cinema-
togràfica. El que encara avui 
podríem considerar com a ve-

ritable cinema independent. 
Una distància respecte a la in-
dústria per res voluntària, i és 
que després de l’èxit de Pri-
mer, Carruth va adquirir cer-
ta proximitat amb Hollywood 
amb la finalitat de treure en-
davant A topiary, ambiciós 
projecte en el qual el realit-

zador s’havia bolcat de ple i 
que va haver d’abandonar a 
causa de la passivitat d’una 
indústria l’única preocupació 
de la qual radica en les xifres. 
“Reunions, i reunions i reu-
nions. I ningú et diu que no. 
Són tot somriures. Et diuen 
que està en marxa i et donen 

copets en l’esquena. Però res 
ocorria. Res! I de sobte em 
vaig adonar que continuarien 
dient que sí indefinidament. 
Va ser llavors quan jo vaig dir 
que no. Gràcies, me’n vaig a 
fer una pel·lícula per la qual 
no hagi de demanar permís. 
Estimo aquesta història i sé 
que algun dia la recuperaré 
amb una mirada fresca. Però 
ara mateix simbolitza totes 
les raons per les quals mai 
faré res a Hollywood”, acla-
ria el propi Carruth, que així i 
tot no semblava donar-se per 
vençut “En cinc o deu anys, 
potser...”.
De moment sembla que la 
disputa s’ha refredat, i és que 
el director ja es troba treba-
llant en el seu tercer llarg, The 
Modern Ocean, el seu pri-
mer film de gran pressupost 
pel qual comptarà amb Kea-
nu Reeves, Daniel Radcliffe, 
Chloe Grace Moretz i Anne 
Hathaway entre uns altres.

realitzadorDani MartínezOPiNiÓ
Quan el que importa no són els diners
Per alguna raó, el fet d’haver escrit a 
prop de Carruth i la seva presumpta 
facilitat per fer bon cinema amb escas-
sos mitjans, m’ha portat a resseguir-me 
Internet a la recerca d’exemples de 
bon cinema low-cost. Si bé la majoria 
d’aquestes llistes apareixien encapça-
lades per ambdues obres del director 
americà, al costat d’elles es nomenaven 
unes altres de les quals àdhuc no havia 
tingut ocasió de parlar i per fi avui podré 
fer-ho. Amants del sci-fy, preneu nota 
mental. La primera d’elles és Another 

Earth. Amb tan sol 100.000 dòlars i una 
gran premissa, Mike Cahill començava 
la seva carrera com a cineasta al costat 
de l’actriu Brit Marling, que també sig-
nava el guió i amb la qual va tornar a fer 
equip a I Origins. 
La segona de la llista era Monsters, que 
amb 500.000 dòlars aconseguia crear 
una envolupant atmosfera de misteri 
que acabaria portant al seu director, 
Gareth Edwards, a les portes del re-
make de Godzilla i, més recentment, 
fins a Rogue One: A Star Wars Story.
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La seqüela de ‘The Man from Earth’ es
titularà ‘Holocene’ i s’estrenarà el 2017
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Estrenada el 2007 i sense 
amb prou feines pressu-
post per a la seva realitza-
ció, ningú podia imaginar 
que The Man from Earth, 
una pel·lícula de ciència-fic-
ció sense cap tipus d’efecte 
visual i el metratge del qual 
transcorre en una única lo-
calització, acabaria conver-
tint-se en un film de culte.
Afeccionats del gènere, 
avui esteu d’enhorabo-

na, i és que el rodatge de 
la seva seqüela acaba de 
donar començament, amb 
vista a estrenar-se durant el 
proper 2017.
Holocene serà el nom de la 
continuació del treball del 
director Richard Schenk-
man, que després d’haver 
fracassat en dues ocasions 
intentant aixecar el projec-
te en kickstarter, i fins i tot 
com a sèrie de televisió, 
veurà per fi realitzat el seu 
desig, del que també tor-
narà a formar part el càs-
ting del film original.

Cartell promocional de la pel·lícula de culte 
‘The Man from Earth’, estrenada el 2007.

‘Rogue One: A Star Wars Story’ 
obligada a rodar noves escenes

L’actriu Felicity Jones caracteritzada com Jyn Erso en una ‘frame’ del tràiler 
de ‘Rogue One: A Star Wars Story’, que s’estrenarà el desembre.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Fa relativament poc, vam 
poder ser testimonis de les 
primeres imatges de Rogue 
One gràcies als escassos 
dos minuts de tràiler que 
Disney posava a la disposició 
de la xarxa de xarxes. O el 
que és el mateix, del que serà 
el primer spin of de l’aclama-
da saga galàctica.
Malgrat les bona impressió 
que el petit avanç collia entre 
els fans, sembla que Disney 
no té les idees tan clares i, 
no sense abans haver vist un 
primer muntatge del film, ha 
decidit ordenar el rodatge de 
noves escenes de la pel·lícula 
durant el proper mes de juny. 

Pel que sembla, el treball del 
realitzador Gareth Edwards 
no acabava d’encaixar amb 
l’estil de la saga. “Això té lloc 
just abans de A new Hope, 
arriba fins a deu minuts abans 
que la pel·lícula clàssica co-
menci. Has d’igualar el to! El 
primer muntatge de Gareth 

Edwards va ser una projecció 
sòlida, però no va donar la ta-
lla referent a atreure a tots els 
públics. Si no és extraordina-
ri, no funcionarà”, explicava 
un directiu de la companyia. 
I és que segons aclareix, tot 
forma part d’un pla, ja que 
tot l’equip estava avisat que 

possiblement haurien de tor-
nar a l’estudi. “Després d’El 
Despertar de la Força hi ha 
un nivell increïblement alt per 
a aquesta pel·lícula i tenim la 
responsabilitat, amb la saga i 
amb els fans, de lliurar la mi-
llor pel·lícula que puguem”.
Per si això fos poc, sembla 
que a més l’estudi també vol 
aprofitar la continuació del 
rodatge per presentar-nos a 
l’actor Alden Ehrenreich com 
el nou i jove Han Solo.
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‘Rogue 
One’ haurà 

d’igualar el to 
de la saga
original

Carrer els Horts, 24
25183 Seròs
Tel. / Fax 973 780 425
Mòbil 665 972 314
tallersfgomez@gmail.com

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  •

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9mOIxyRTY5I
http://www.imdb.com/name/nm0770942
http://www.imdb.com/name/nm0770942
https://www.youtube.com/watch?v=3VnmT2SQIGo
http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWji-BZ0oCwg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWji-BZ0oCwg
http://www.imdb.com/name/nm2284484
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1g3_CFmnU7k
http://www.imdb.com/name/nm2403277
http://www.vinicia.es


Carlota Wetzel
al contraatac

“Amb la I Cursa 
d’Orientació volíem 

obrir l’escola 
a la ciutat de Lleida”

El passat diumenge va tenir 
lloc pels carrers de la ciutat 
de Lleida la I Cursa d’Ori-
entació FEDAC. Després  
de l’èxit de partivipanció, 
arribant al màxim nombre 
d’inscrits dies abans de la 
realització de la mateixa, 
hem volgut parlar amb una 
de les persones que ha for-
mat part de la posada en 
marxa d’aquesta iniciativa 
per a què ens expliqui exac-
tament en què consisteix. 
La Carlota Wetzel és pro-
fessora del centre educatiu 
FEDAC LLEIDA des de fa 8 
anys i sempre ha estat invo-
lucrada en accions relacio-
nades amb infants i joves. 
Això ens ha explicat sobre 
aquesta activitat.

Qui sou els organitzadors 
d’aquesta I Cursa d’Orien-
tació FEDAC?
La comissió organitzadora 
i impulsora d’aquesta pri·
mera edició de la cursa ha 
estat formada per diversos 
membres de l’equip direc·
tiu de l’escola, mestres i 
professors, i pares i mares 
de l’escola FEDAC LLEIDA.

Què és exactament la FE-
DAC? Hi ha més centres 
de la Fundació que han 
dut a terme aquesta inici-
ativa en altres ciutats ca-
talanes?
Les sigles FEDAC correspo·
nen a Fundació Educativa 
Dominiques Anunciata Pare 
Coll, una Fundació privada 
que aplega 24 escoles de 
les germanes Dominiques 
de l’Anunciata arreu de Ca·
talunya. La cursa d’orienta·
ció ha estat una iniciativa 
de FEDAC LLEIDA, així que 
en tenim l’exclusiva! (Som-
riu). Tot i que hi ha altres 
escoles FEDAC que també 
organitzen activitats espor·
tives de molts tipus...

I com va sorgir la idea de 
fer aquest tipus d’activi-
tat? 
Avui en dia les curses estan 
molt de moda i cada cop hi 
participa més gent. L’equip 
directiu de l’escola va veu·
re que la realització d’una 

cursa congregaria moltes 
famílies i promouria la con·
vivència entre tots els mem·
bres de la comunitat educa·
tiva. Al mateix temps, seria 
una bona forma per a què 
l’escola s’obrís a la ciutat. 
Es va pensar en una cursa 
d’orientació ja que seria 
quelcom diferent i del que 
molta gent, i de qualsevol 
condició física, en podria 
gaudir.

Quin era el públic a qui 
anava principalment diri-
gida? 
La cursa estava dirigida a 
tothom, els més petits i 
els més grans, corredors i 
caminants, joves i madurs, 
nois i noies, homes i dones, 

esportistes i no esportistes, 
famílies i grups d’amics. En 
definitiva, a tothom que 
volgués passar una matí 
amb una activitat esportiva 
diferent.

Quins objectius persegu-
íeu a l’hora de realitzar 
aquesta Cursa?
L’objectiu principal que 
es volia assolir amb la re·
alització de la cursa era el 
d’obrir l’escola a la ciutat, 
al mateix temps que oferir 
una activitat per a fer en fa·
mília i de la qual en puguin 
gaudir totes les famílies de 
l’escola. Compartir un matí 
diferent, en família, amb els 
amics, a l’escola, a la ciutat, 
tot practicant esport. 

Quantes persones han for-
mat part i s’han implicat 
en la seva organització? 
Doncs l’organització ha es·
tat formada per una vintena 
de membres que ens hem 
reunit setmanalment per 
a preparar la cursa. A més 
a més, en els darrers dies, 
i sobretot el dia de la cur·
sa, vam comptar amb més 
voluntaris, com altres pro·
fessors i mestres de l’es·
cola, pares i mares i, fins 
i tot, d’altres entitats col·
laboradores com és el cas 
de Down Lleida.  

En què va consistir exacta-
ment aquesta cursa d’ori-
entació?
La cursa, en la que es parti·

cipava per equips, consistia 
en trobar les balises repar·
tides pel centre de la ciutat 
i marcades en un mapa. La 
clau es trobava en l’estra·
tègia per a fer el recorre·
gut més curt i l’hàbilitat 
en trobar totes les balises. 
Per tal de donar cabuda a 
tot tipus de participants, 
· des dels més petits als 
més intrèpids· es van cre·
ar tres categories: Ponent, 
que consistia en trobar 10 
de les 30 balises marcades 
al mapa; Llevant, trobar·ne 
20; i Tramuntana ,trobar·les 
totes, en total, 30 balises. 
Tots els participants comp·
taven amb dues hores per 
tal d’assolir el seu objectiu. 

Quin va ser el nombre fi-
nal de participants?
El nombre final de partici·
pants va ser de 250, que és 
el nombre màxim que vam 
marcar·nos des de l’orga·
nització. Estem molt satis·
fets ja que les inscripcions 
van acabar·se abans de fi·
nalitzar el termini i molts 
participants van quedar·se 
fora i no van poder realitzar 
la Cursa. Estem pensant en 
ampliar places en la prope·
ra edició. 

Per tant, la valoració que 
en feu des de l’organitza-
ció es positiva...
I tant! La valoració és molt 
positiva. Des de l’organit·
zació estem molt satisfets 
per com ha anat tot i com 
tots els participants han 
gaudit amb l’activitat.

Així doncs, podem dir que 
tindrà continuïtat en els 
propers anys?
Segur que sí! A hores d’ara 
ja estem pensant en la pro·
pera edició! 

JOAN ROSINACH

7 cançons +1
escolta-les 

aquí

https://play.spotify.com/user/7accents/playlist/1SC3YWZZ1gpHEhmTLtwhmG
https://play.spotify.com/user/7accents/playlist/1SC3YWZZ1gpHEhmTLtwhmG
https://play.spotify.com/user/7accents/playlist/1SC3YWZZ1gpHEhmTLtwhmG
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