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editorial
El primer (i últim) debat
Hem organitzat el primer debat 
entre els caps de llista al Con-
grés en el marc de la campanya 
electoral, el primer retransmès 
en directe a través d’Internet i 
el nostre primer debat electo-
ral. Per bona part dels especta-
dors, el de 7accents ha estat el 
primer debat polític amè i jocós. 
Pels candidats, el de 7accents 
ha estat el primer debat amb 
un format diferent respecte dels 
viscuts fins a la data. I les xifres 
avalen l’èxit d’aquest debat: 

gairebé 500 espectadors van se-
guir en directe via streaming el 
programa El primer deba7, que 
generava 312.118 impressions a 
Twitter, una vuitantena de tuits i 
més de 150 mencions a les xar-
xes socials. Per tot això, aquest 
és el primer debat d’una nova 
manera de debatre. Però també 
hauria de ser l’últim debat d’una 
manera de debatre que ja ha 
passat a la història. I és que ni els 
caps de llista de cada partit ni els 
seus respectius seguidors no van 

saber aprofitar l’oportunitat que 
els oferia 7accents de lluir-se 
com a representants de la nova 
política. Lluny d’assolir-ho, els 
contendents optaven pel mateix 
de sempre, és a dir, recitar uns 
programes electorals que ja nin-
gú no es creu i protagonitzar bre-
gues més pròpies d’un pati d’es-
cola, alhora que els membres de 
les formacions representades en 
el debat, que van omplir la sala 
d’actes del CaixaForum Lleida, 
enaltien les virtuts i els defectes 

d’uns i altres amb crits i, també, 
amb tuits, la majoria dels quals, 
tant crits com tuits, d’una baixe-
sa intel·lectual i d’una indecèn-
cia moral alarmants. El debat de 
7accents es va moure damunt 
d’aquella fina línia que separa el 
que som i el que volem ser. Tal 
vegada sigui el primer debat que 
mira endavant i enrere al mateix 
temps. Mentre la balança es de-
canta d’una banda o de l’altra, el 
de 7accents continuarà sent el 
primer (i últim) debat.

l’Accent Gràfic Autorretrat
Lupe Ribot

http://www.fauria.es/
http://https://www.google.es/maps/dir/''/7ACCENTS+GOOGLE+MAPS/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12a6e068e4742891:0xa8557c9f234742f1?sa=X&ved=0CIMBEPUXMAxqFQoTCKer3qSt-8gCFce8GgodDnQI3w
redaccio@7accents.cat
http://www.7accents.cat/video/146/el-primer-deba7
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Ens remuntem a l’any 2009. 
La Fundació Verge Blanca or-
ganitza un torn de colònies a 
Llesp on hi participen al vol-
tant de 40 infants i joves de la 
ciutat de Lleida amb situació 
de risc social. Pocs s’imagi-
naven, fa avui gairebé 6 anys, 
que aquella iniciativa s’aca-
baria transformant en un dels 
projectes socials més signifi-
catius de la nostra ciutat en 
període de vacances d’estiu. 
I és que, en l’avaluació pos-
terior, les entitats que havi-
en derivat els participants a 
aquesta primera activitat ma-
nifestaren la seva satisfacció 
per la bona acollida que havia 
rebut la idea per part de les 
famílies dels més petits. Amb 
tot, calia reformular el projec-
te per tal de poder allargar 
la intervenció amb els infants 
i, de pas, donar una millor 
resposta a les necessitats de 

Vacances per créixer, 
fer-se gran 

durant l’estiu
pares i mares. Així naixeria, 
a l’estiu del 2012, “Vacances 
per créixer”, l’ambiciós pro-
jecte d’uns casals de vacan-
ces per a infants amb situació 
de vulnerabilitat a la ciutat de 
Lleida.
Conscients que no es trac-
tava d’un projecte qualse-
vol, des del primer moment 
la Fundació Verge Blanca, 
juntament amb les entitats 

col·laboradores, posaren fil a 
l’agulla i assentaren les bases 
sobre les quals s’havia d’anar 
fent gran el “Vacances per 
créixer”. La idea semblava 
que podria quallar entre la 
societat lleidatana però per a 
fer-ho possible era imprescin-
dible fer un esforç per a donar 
a conèixer el projecte. Així, es 
va engegar una campanya 
sota el títol Un petit gest per 

un gran somriure que prete-
nia, més enllà d’aconseguir 
suport econòmic, conscienci-
ar a la població lleidatana de 
la idoneïtat que els més petits 
poguessin gaudir d’un espai 
com és el d’un casal d’estiu 
d’aquestes característiques. 
Un lloc on els infants de 4 a 
12 anys no només s’hi passen 
el dia jugant, cantant o rient, 
sinó que conviuen amb uns 

monitors i monitores que els 
eduquen en uns valors que 
permetran als més petits ser 
de grans unes millors perso-
nes.
Perquè potser aquí també 
està la veritable raó de ser 
del “Vacances per créixer”. 
Poder comptar amb un bon 
gruix de monitors i monitores, 
els quals formen part del Mo-
viment de Centres d’Esplais 

http://www.vergeblanca.org/FVBwiki/index.php
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home
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el
se7é
celDes de 

l’any 
2012, més 
de 500 
infants de 
les terres 
de Lleida 
s’han 
pogut 
beneficiar 
del pro-
jecte “Va-
cances 
per 
créixer”

El projecte té 
l’objectiu de
garantir els 
drets dels 

infants

Durant el juliol i 
l’agost, els parti-
cipants en el “Va-
cances per créi-
xer” gaudeixen 
d’activitats de tot 
tipus, especial-
ment a l’aire lliure
Foto: Vacances 
per créixer

Cristians Catalans (MCECC) 
i que durant tot l’any parti-
cipen voluntàriament en els 
seus centres d’esplai organit-
zant activitats per als més pe-
tits sota un projecte educatiu 
comú. “Es tracta de joves vo-
luntaris compromesos i amb 
una clara vocació de servei 
que donen, sens dubte, un 
valor afegit a aquests casals 
d’estiu”, m’informa el Xavi, 
president del MCECC, que 
al mateix temps afegeix “el 
que realment ens agradaria 
és que aquests infants conti-
nuessin vinculats la resta de 
l’any als nostres centres d’es-
plai per tal de seguir fent un 
treball conjunt amb els agents 
socials i, d’aquesta manera, 
no perdre’ls la pista durant el 

curs”.
Només cal recórrer a la Con-
venció dels Drets dels Infants 
per tenir clar que el Vacances 
per créixer és un pas de ge-
gant més a l’hora de garantir 
un nivell de benestar adequat 
per assegurar el seu desen-
volupament físic, mental, es-
piritual, moral i social. Amb 
aquestes premisses, 
des de la Funda-
ció Verge Blan-
ca és té molt 
clar que el 
projecte ha 
de garan-
tir aquests 
drets fo-
namentals 
a tots els 
infants de les 
Terres de Lleida 

que no disposen de suficients 
recursos propis per fer-ho 
possible. Així, els casals esde-
venen un temps de lleure ido-
ni amb la inclusió com a factor 
diferencial i un espai total-
ment adequat per treballar 
les capacitats personals i rela-
cionals dels infants. Per si no 
fos prou, la Teresa, una de les 

impulsores del projec-
te en aquell 2009, 

m ’ a s s e g u r a 
que “cal fer 
un incís, les 
s i tuacions 
de vulnera-
bilitat afec-
ten nega-
tivament el 

desenvolu-
pament equili-

brat de la perso-

na, per tant, intervenir en les 
primeres etapes del cicle vital 
és una estratègia per corregir 
les desigualtats socials i les 
conseqüències que compor-
ta.” Parlar de motius i tenir en 
compte les conseqüències. 
Sincerament, em sembla una 
molt bona manera d’afrontar, 
d’arrel, les causes.
Som a mitjans de juny i la ca-
lor ja forma part de la rutina a 
la capital de Ponent. Mentre 
uns col·legis observen cada 
dia més a prop l’arribada del 
final de curs, a la Fundació 
Verge Blanca l’activitat va in 
crescendo preparant els ca-
sals d’aquest proper estiu. 
Serà el cinquè any consecutiu 
i les xifres demostren com a 
dia d’avui més de 500 infants 
derivats a través d’entitats 

Departament de Governació, 
Administracions Públiques 

i Habitatge

del Tercer Sector Social com 
Càritas, la parròquia Sant An-
dreu, Sant Joan de Déu i els 
Serveis Socials municipals de 
les poblacions on es realit-
za el projecte –l’any passat 
també es va dur a terme a 
Les Borges Blanques- s’han 
pogut beneficiar del “Vacan-
ces per créixer”. Un projecte 
que, malgrat tot el bon fe, no 
s’hagués pogut tirar endavant 
sense un finançament adient 
on hi ha tingut part tant enti-
tats públiques com empreses 
privades juntament amb la 
col·laboració anònima de tots 
aquells ciutadans que han se-
guit creient en aquests casals 
any rere any.
A aquestes alçades, gaire-
bé em sento com si formés 
part del Vacances per créixer 
i per això abans de ficar-me 
a escriure el reportatge pas-
so per la seva web i hi col-
laboro. Intento imaginar-me 
els somriures de tots aquells 
infants mentre canten, juguen 
o es remullen amb les galle-
des plenes d’aigua enmig del 
calorós agost lleidatà. Lla-
vors m’adono que l’estiu no 
és únicament un època per a 
descansar. És un temps idoni, 
també, per a què els meus 
petits se segueixin fent grans.

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/mcecc/home
https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/CDN_CAT_2013_CDN.PDF
https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/CDN_CAT_2013_CDN.PDF
http://www.vergeblanca.org/FVBwiki/index.php?wiki=Fundacio.VacancesPerCreixer
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Set hores per conèixer a 
fons El primer deba7 

electoral de 7accents 7 hores i
 JUDIT

GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El set hores d’aquesta set-
mana és més llarg de l’habi-
tual, perquè set hores no són 
suficients per explicar-vos el 
procés d’organització d’un 
debat electoral, d’un debat 
a Lleida específicament. Te-
níem el lloc: l’amfiteatre del 
CaixaForum Lleida. Teníem 
un argument: un debat elec-
toral. També els components: 
els mateixos candidats i els 
mateixos partits per a les ma-
teixes eleccions. Però s’havia 
d’explicar d’una nova manera, 
amb un nou format, i aquest 
era el principal plantejament, 

i mal de cap, de 7accents a 
l’hora d’afrontar el seu pri-
mer debat electoral. El primer 
deba7 de campanya, nostre, 
i el primer emès per strea-
ming entre www.7accents.cat 
i www.dponent.tv. Un repte? 
Potser sí, però el vam afron-
tar.

Són les cinc de la tarda i ens 
dirigim al CaixaForum Lleida 
per a ultimar els darrers de-
talls. El Dani ja està preparat 
amb la càmera i té l’ordinador 
a punt per realitzar l’strea-
ming del deba7. El Gerard 
Martínez i el Joan Rosinach 
fan proves de so amb els mi-
cròfons i la Laia Esquerda úl-
tima l’organització de les bu-
taques de la sala. Es respira 
tensió i nerviosisme però es 

veuen rialles i somriures a les 
cares, il·lusionats per aquest 
nou repte. És el nostre primer 
debat electoral, i el primer en 
streaming també. Avui comp-
tem amb la companyia de 
dPonent TV, que ens ajuden 
tant en la retransmissió com 
en el reportatge posterior.

Rapidament es fan dos quarts 
de set i comencen a venir els 
primers assistents: polítics, 
caps de premsa, simpatit-
zants i persones alienes. De 
mica en mica, l’amfiteatre del 
CaixaForum s’omple i els caps 
de llista per Lleida al Congrés 
dels Diputats van prenent 
seient seguint les ordres de 
la nostra companya Laia. Un 
aquí, un allà, tots tenen el 
seu lloc assignat. Les llums 

s’abaixen i el presentador de 
dponent TV aprofita els pocs 
segons abans de l’inici del 
debat per fer una selfie amb 
els candidats. Les càmeres 
llestes per fer l’streaming fan 
el compte enrere: 10, 9, 8, 7, 
6, 5... I el moderador, Gerard 
Martínez, inicia l’acte donant 
la benvinguda als presents 
i marcant les pautes “dife-
rencials” d’aquell debat. Un 
debat que no pretén ser un 
recital llegit i cantat pels sis 
candidats com acostumen a 
fer durant la campanya, sinó 
una tertúlia; i així ho remarca 
des de l’inici el nostre mo-
derador. També aprofita per 
presentar el periodista Joan 
Rosinach i l’humorista gràfic 
Jordi Balasch, que pugen a 
l’escenari saltant l’ordre pac-

tat i, segurament, amb certes 
pessigolles a la panxa fruit 
del nerviosisme previ a parlar 
en públic. El Joan explica als 
assistents que podran realit-
zar el seu vot a les urnes que 
l’organització ha preparat per, 
en finalitzar, poder fer un son-
deig del partit polític més vo-
tat. El segon, Balasch, farà un 
dibuix en directe per resumir 
gràficament el debat i els seus 
participants.

Abans de seure i durant la 
presentació dels candidats, 
Martínez aprofita per fer un 
“Iglesias-Domènech” amb el 
candidat d’En Comú Podem, 
Jaume Moya, repetint aquell 
aclamat petó, i segurament, 
també la cara d’algun espec-
tador. Un debat de 7accents, 

http://www.7accents.cat
http://www.dponent.tv
http://http://www.7accents.cat/noticia/6102/les-noves-tecnologies-marquen-el-debat-electoral-de-7accents
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un debat a 
debatre’s
no podia començar d’una al-
tra manera.

Ja amb les pautes marcades i 
amb un gruix de papers sobre 
la taula, el moderador llança 
la primera pregunta: “Com 
hem arribat fins aquí?” Els 
candidats, juntament amb els 
seus respectius seguidors, fan 
cas omís a les instruccions i, 
una vegada mes, comencen 
el debat com sempre, és a 
dir, recitant els seus progra-
mes electorals i fent bregues 
enaltint les virtuts i els defec-

tes, uns amb crits i altres amb 
escrits a les xarxes socials dels 
seus rivals.

Val a dir (fent un parèntesi) 
que les xarxes socials van ser 
les principals protagonistes 
del debat amb gairebé 500 
espectadors que seguien 
el debat en directe a través 
d’Internet, generant 312.118 
impressions a Twitter, una vui-
tantena de tuits i més de 150 
mencions a les xarxes socials.

Els recitals continuen i la 

pregunta s’allarga més del 
compte arribant quasi a l’hora 
de duració programada i ha-
vent-hi encara moltes pregun-
tes i molts temes a debatre. 
Pocs minuts després de l’hora 
realitzem un descans de cinc 
minuts perquè els assistents 
al CaixaForum Lleida tinguin 
l’oportunitat de dipositar el 
seu vot en una urna instal·lada 
a la porta d’accés. Moments 
de pànic i tensió per a nosal-
tres, ja que el temps s’havia 
allargat i el programa havia 
de finalitzar.
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Retornant del descans, els po-
nents i representants de cada 
partit, disposen d’un minut 
final per a fer el seu míting, 
resum o freestyle i concloure 
l’acte. El mateix moderador, 
entre bromes, i complint la 
seva funció de “moderar”, 
apaga un a un els micròfons 
de cada polític per evitar 
que aquests allarguin el seu 
discurs, com passava a l’inici 
d’aquest debat. Després, torn 
del periodista Joan, que dóna 
a conèixer els resultats finals 
de les votacions, atorgant la 
victòria a Convergència, ca-
sualment com va passar el 
20-D. Però aquest només és 
un sondeig entre persones 
assistents al debat i no vincu-
lades a la política, o aquesta 
era l’ordre.

Finalment, l’humorista gràfic 
Jordi Balasch mostra la vinye-
ta dibuixada durant el trans-
curs del debat i que, poste-
riorment, 7accents sortejaria 
entre els que endevinessin 
qui era el polític incrustat a la 
foto de portada del mensual 
SE7, posant la resposta a Twit-
ter amb el hashtag #deba7. 
En finalitzar el debat, alguns 

més contents i altres menys, 
atenen les preguntes del pe-
riodista de dPonent TV en-
carregat de fer un resum del 
debat. La majoria dels parti-
cipants classifiquen el debat 
com a “desinformal” i “amè”. 
Altres  confessen que s’han 
sentit intimidats amb alguns 
comentaris, gens habituals 
en un debat electoral, però 
no en un deba7 que pretenia 
donar una nova visió a aquest 
tipus d’esdeveniments. 

En sortir busco al Gerard, mo-
derador i creador d’aquest 
“experiment”.

JUDIT GÓMEZ
Creus que hem assolit l’ob-
jectiu de fer un debat “di-
ferent” o hem caigut també 
en els clàssics debats de re-
citals?

GERARD MARTÍNEZ
La mediocritat de la majoria 
d’ells impedeix que siguin 
capaços de sortir-se del guió 
que porten estudiat de casa. 
De totes maneres, nosaltres 
els hem facilitat les eines per 
fer-ho, la resta corria de la 
seva part.

J. G.
Tu que estaves a l’escenari 
amb els candidats, en algun 
moment han improvisat el 
seu discurs?

G. M.
Sempre hi ha moments per a 
la improvisació, encara més 
en un debat sense blocs te-
màtics, sense torns de paraula 
i sense límit de temps en les 
intervencions. Les intervenci-
ons del públic, més destructiu 
que no pas constructius, tam-
bé els ha permès deixar-se 
anar en algun moment

J. G.
És un problema del nostre 
format o del seu “modus 
operandi”?

G. M.
El problema no ha estat nos-
tre, com a molt meu, que 
n’era el moderador i no els 
he sabut interrompre prou rà-
pid quan calia. Ells tampoc no 
estan massa acostumats a en-
frontar-se dins d’un format to-
talment lliure. Paradoxal que 
allò pel que menys preparats 
estan els nostres polítics sigui  
la llibertat, oi?



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

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

gestió comptable, mercantil i 

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

Assessors Fiscals

http://www.fauria.es/


 El Comú difon les factures 
municipals de l’any 2016
09·06

SOCIETAT

Els Mossos entren 
de matinada a la 

UdL i no hi troben 
ningú

 ACN
 LLEIDA

Mig centenar de Mossos 
d’Esquadra, la majoria arri-
bats des de Barcelona, han 
entrat cap a un quart de cinc 
de la matinada a la Universi-
tat de Lleida (UdL) amb l’ob-
jectiu de desallotjar les perso-
nes que encara ocupaven el 
Rectorat. En arribar, però, no 
han trobat ningú dins el des-
patx del rector, ocupat des 
del 17 de maig. Durant apro-
ximadament una hora han re-
gistrat la resta de l’edifici amb 
el mateix resultat: ni rastre de 
cap dels tancats. Després 
que alguns dels estudiants 
abandonessin l’ocupació l’1 
de juny i de les converses 
fallides d’aquest dilluns per 
arribar a un acord entre els 
tancats i l’equip rectoral, tot 
feia preveure que el rector 
de la UdL, Roberto Fernán-
dez, demanaria que els Mos-
sos d’Esquadra actuessin 
per acabar amb la tancada.
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L’Ajuntament de Lleida no hauria facilitat al grup d’electors 
tota la informació sol·licitada

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Comú de Lleida ha fet un 
pas més en l’accés a la in-
formació pública alliberant 
totes les factures de 2016 
que la Paeria ha facilitat 
al grup municipal perquè 
puguin ser consultables 
pels ciutadans. La forma-
ció ha treballat aquesta 
documentació des del mes 
de gener per saber amb 
més detall a què es desti-
nen els impostos dels llei-
datans. Així, en la partida 
relacionada amb d’”altres 
lloguers i construccions” el 
Comú ha afirmat s’hi ama-
garien lloguers com el del 
pavelló Agnès Gregori, ja 
que l’Ajuntament -dins del 
contracte per pagar el pa-
velló Barris Nord amb Cai-
xaRenting- hauria pagat 
678.905 euros de lloguer 
a la filial de la Caixa i li 
abonaria 7.475 euros d’IBI 
i brossa anualment. En 
aquesta mateixa partida la 
formació ha descobert que 
el local de l’EMU a La Palma 
costaria cada any 123.186 
euros a l’erari públic.
En partides genèriques i 
“del tot opaques” d’”altres 
despeses de funciona-
ment” s’hi haurien trobat 
despeses com els 271 euros 

en tríptics i flyers pagats a 
la colla que la Paeria té a 
l’Aplec. La partida de “ma-
terial d’oficina no inventa-
riable” depararia despeses 
mensuals de 486 euros en 
periòdics per a alcaldia.
Tot i això, el Comú ha de-
nunciat que només té algu-
nes factures i que la Paeria 
suspèn de nou en accés a la 
informació. I és que el grup 

El Comú de Lleida, durant la roda de premsa de presentació de les factures 
municipals de 2016. Foto: Comú de Lleida

d’electors ha lamentat que 
tan sols hagi tingut accés 
als moviments comptables 
dels capítols 2 (provisió de 
serveis) i 6 (inversions), en-
cara que de manera indirec-
ta disposi dels moviments 
comptables corresponents 
al capítol 8 (actius finan-
cers) perquè va ser inclòs 
en un decret d’alcaldia. A 
més, ha afirmat que seguei-

xin “tancats a pany i forre-
llat” els altres capítols que 
conformen les despeses de 
personal, financeres, trans-
ferències corrents, trans-
ferències de capital i pas-
sius financers. El PSC, que 
tampoc no hauria facilitat 
els moviments comptables 
de 2014, ha lliurat la docu-
mentació “a l’estil del segle 
passat”, és a dir, en paper.

CIUTADANS

Ciutadans aposta per una administració pública 
eficaç, dotada de més treballadors i menys càrrecs 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El candidat de Ciutadans 
(C’s) al Congrés dels Dipu-
tats per Lleida, Óscar Uceda, 
ha anunciat que “Ciutadans 
aposta per una administra-
ció pública eficaç, dotada 
de més treballadors i menys 
càrrecs polítics”. “Les retalla-
des han minvant la capacitat 

del funcionariat i de l’admi-
nistració pública, fet que ha 
provocat una saturació de la 
feina administrativa”, ha ex-
plicat Uceda, després de re-
unir-se amb CSI-F, el sindicat 
dels funcionaris. I ha indicat 
que “els polítics no estan per 
crear problemes, sinó per 
aportar solucions i ser útils”.  
“S’ha de potenciar el múscul 
de l’administració pública en 

aquells sectors que s’hagin 
vist més afectats per la polí-
tica de retallades del PP i del 
govern de la Generalitat”, 
ha indicat. Per aquest sentit, 
Uceda ha lamentat que “no 
es convoquin ni es renovin 
noves places, però en canvi 
no s’hagi suprimit cap plaça 
ocupada per polítics”. mo-
cions de funcionaris i no per 
persones nomenades a dit”.

SOCIETAT

Rocs i pintades contra la façana 
de la delegació de TV3 a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La delegació de TV3 a Lleida 
ha patit el segon atac en pocs 
dies després que algú hagi llen-
çat tres rocs contra les vidrieres 
de la façana, que han quedat 
esquerdades pels impactes. 
També han aparegut pintades 
amb les paraules ‘’manipula-
dors’’ i ‘’no sou periodistes’’. El 

primer atac va ser el 3 de juny, 
l’endemà de les agressions que 
van patir tres periodistes per 
part d’alguns joves que ocupa-
ven el despatx del rector de la 
Universitat de Lleida (UdL). En 
aquella ocasió van llençar con-
tra la façana ous plens de pin-
tura blanca i guix; un atac que 
aquell dia també es va repetir 
a la façana del diari Segre, a 
la mateixa capital del Segrià.
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Representants d’institucions i entitats lleidatanes exhibeixen el suport al 
manifest en defensa de la unitat de la col·lecció. Foto: ACN
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CULTURA

La societat civil lleidatana no 
descarta manifestar-se per 
defensar l’art de Sixena 

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Diputació de Lleida, 
l’Ajuntament de Lleida i 
Consell Comarcal del Se-
grià –institucions que formen 
part del Consorci del Museu 
de Lleida– han escenificat 
la seva adhesió al manifest 
promogut per la Plataforma 
d’Entitats Cultural de Lleida 
en defensa de la unitat de 
les col·leccions de Museu de 
Lleida i del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC). 
El document defensa que 
les 97 obres d’art de Sixe-
na que es troben repartides 
entre aquests dos equipa-
ments culturals segueixin a 
Catalunya després que un 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

15·05

DIVENDRES 17 de JUNY DE 2016 11

jutjat d’Osca hagi ordenat 
lliurar-les a l’Aragó com a 
molt tard el 25 de juliol. Per 
la seva banda, el Departa-
ment de Cultura –que també 
és membre del Consorci del 
Museu de Lleida– ha optat 
per no adherir-se al manifest 
tot i compartir el fons del 
document per tal d’esgotar 
totes les vies legals possibles 
i aconseguir que les obres 
no surtin de Catalunya, se-
gons han explicat fonts de 
la Conselleria. En nom de 
les institucions públiques 
lleidatanes que s’han adhe-
rit al manifest, el president 
de la Diputació de Lleida, 
Joan Reñé, ha expressat el 
compromís d’aquestes “per 
posar sentit comú a aquesta 
disbauxa que ens porta a uns 

plantejaments de sentències 
que són valorades de forma 
molt subjectiva” per a l’en-
trega de les obres de Sixe-
na del Museu de Lleida i del 
MNAC. En aquest sentit, ha 
reiterat que “les obres van 
ser adquirides d’una forma 
legal, formen part de dues 
col·leccions i estan catalo-
gades i, per tant, subjectes 
a la Llei de patrimoni de Ca-
talunya”. Per la seva banda, 
el portaveu de la quinzena 
d’entitats culturals promo-
tores del manifest, Xavier 
Quinquillà, ha destacat que 
“ara és hora de fer pinya la 
societat civil, les institucions 
i els diferents agents” que 
defensen la preservació de la 
unitat de les col·leccions del 
Museu de Lleida i del MNAC. 

ECONOMIA

   Fruits de Ponent demanda 

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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La cooperativa de segons 
grau d’Alcarràs Fruits de Po-
nent ha presentat davant del 
Tribunal General de la Unió 
Europea una demanda con-
tra la Comissió Europea (CE) 
per les pèrdues econòmiques 
de la campanya de la fruita 
dolça 2014. Amb l’objectiu 
de defensar interessos dels 
socis de l’entitat, Fruits de 
Ponent reclama a Brussel·les 
una compensació econòmi-
ca per la gestió que va dur a 
terme Brussel·les davant de la 
crisi de preus de la fruita i el 
posterior veto rus. La coope-
rativa considera “ineficaces” 
les mesures que va empren-
dre la Comissió Europea per 
fer-hi front com a organisme 
responsable en la regulació 
dels mercats i defensa que 
la crisi hauria d’haver estat 
gestionada pels mecanis-
mes europeus “amb molta 
més agilitat” i “defensant 
els interessos generals d’un 
sector que va veure com 
perdia milions de tones de 
fruita amb les conseqüèn-
cies econòmiques fatals”.hi 
haurà un pressupost que es 
desenvoluparà, també, en 
funció dels projectes que es 
facin al Centre. La demanda 
presentada per Fruits de Po-
nent reclama a la Comissió 
Europea una compensació 
econòmica davant de les pèr-
dues ocasionades l’any 2014. 
La demanda defensa que la 
crisi de preus i posterior pro-
hibició de Rússia a l’entrada 
de fruita fresca procedent 

dels països de la UE hauria 
d’haver estat gestionada pels 
mecanismes europeus “amb 
molta més agilitat” i “defen-
sant els interessos generals 
del sector” per evitar les 
pèrdues econòmiques que 
finalment va acabar patint. A 
la vegada, Fruits de Ponent 
també vol que la demanda 
serveixi com un “toc d’aten-
ció” del Tribunal de la Unió 
Europea a la Comissió “per 
la gestió de la crisi amb l’apli-
cació d’unes mesures que es 
van demostrar ineficaces”. 
Segons explica l’entitat a 
través d’un comunicat, la de-
manda respon a un procés 
per responsabilitat extracon-
tractual de la Comissió Euro-
pea i s’ha presentat davant 
del Tribunal General de la 
Unió Europea, a Luxemburg, 
per part del Despatx Roca Ju-
nyent, S.L.P., en representació 
de Fruits de Ponent S.C.C.L.
Cal recordar que la campanya 
de fruita d’os de 2014 va ve-
nir marcada per una crisi de 
preus des de l’inici que es va 
agreujar definitivament per 
l’entrada en vigor del veto 
rus, “causant tot plegat con-
seqüències nefastes per al 
sector en general amb abun-
dants pèrdues econòmiques”, 
segons Fruits de Ponent. 
Davant d’aquesta “excepci-
onalitat” i per evitar futures 
situacions com la de 2014, 
la cooperativa de segon 
grau invita la resta del sec-
tor a presentar una demanda 
contra la Comissió Europea 
per la gestió que aquesta 
va fer de la crisi i com a or-
ganisme responsable en 
la regulació dels mercats. 
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 El Camp d’Esports tornarà a 
omplir-se en la gran final
16·06
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El club, que ha preparat un mosaic per rebre l’equip, 
espera que tornin a esgotar-se les entrades

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Camp d’Esports tornarà 
a registrar un ple absolut en 
l’anada de la darrera elimi-
natòria de la fase d’ascens a 
Segona Divisió, que enfron-
tarà el Lleida Esportiu amb el 
Sevilla Atlético. L’expectació 
entre els lleidatans és màxi-
ma davant d’una cita de gran 
transcendència, i és que si el 
conjunt blau supera la ronda 
contra el filial andalús, farà re-
alitat el somni d’accedir al fut-
bol professional. És la primera 
vegada que el Lleida Esportiu 
arriba fins a l’últim escull del 
play-off d’ascens i no es vol 
deixar escapar l’oportunitat 
de retornar a una categoria 
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que la Unió Esportiva Lleida va 
perdre fa exactament 10 anys.

En el primer dia de venda 
anticipada d’entrades es van 

Llargues cues al Camp d’Esports en el primer dia 
de venda d’entrades. Foto: Lleida Esportiu

batre tots els registres. Els 
aficionats lleidatans van re-
tirar un total de 3.481 en-
trades, unes 600 més que 
les que es van comprar el 
primer dia de venda en el 
matx contra el Real Madrid 
Castilla. Tenint en compte 
que enfront el filial madridis-
ta es van acabar exhaurint 
les entrades, tot apunta que 
es repetirà aquesta circums-
tància i s’ompliran les 12.748 
localitats que el club despat-
xa. Per tal de dotar l’estadi 
de color, el club prepara un 
mosaic gegant amb el lema 
“#Camí 2A”. La composició, 
dissenyada per Jordi Sant i 
Josep Olm, estarà formada 
per més de 12.000 cartolines i 
cobrirà la totalitat de la grada 
que ocuparà l’afició lleidata-

na. El blau i el blanc seran els 
colors principals, però també 
es formaran dues senyeres. 
El mosaic es desplegarà just 
abans del partit, quan els 
jugadors d’ambdós equips 
surtin al terreny de joc coin-
cidint amb l’himne del Lleida.
En l’àmbit estrictament espor-
tiu, preocupa l’estat físic del 
porter Iván Crespo, un dels 
principals artífexs en la gran 
trajectòria de l’equip. El ju-
gador càntabre, decisiu con-
tra el Barakaldo i el Madrid 
Castilla, es va retirar abans 
d’hora de l’entrenament de 
dimecres després de lesio-
nar-se ell sol. Tot i que s’es-
pera que finalment pugui par-
ticipar en el partit d’aquest 
diumenge, caldrà estar pen-
dents de la seva evolució.
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NOU SUV PEUGEOT 2008

Gamma Peugeot 2008: Consum mixt (l/100 km): des de 3,6 fins a 4,9. Emissions de CO2 (g/km): des de 95 fins a 114.
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MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

P E U G E O T  E A S Y  R E N T I N G
C O N D U E I X- L O  P E R  22 6 €  A L  M E S  A M B

ESTRENA’L, CONDUEIX-LO, ESTRENA’L.

Motors PureTech & Caixa de canvis automàtica EAT6 /
Grip Control® / PEUGEOT i-Cockpit®

Arriba el nou SUV Peugeot 2008 i, perquè en puguis gaudir de totes les maneres possibles i dominar els elements, et 
presentem Peugeot Easy Renting, el servei per a particulars més còmode i senzill per estrenar un Peugeot. Sense entrada. 
Inclou manteniment, assistència en carretera 24 h, gestió de multes i impostos de circulació segons contracte Peugeot 
Renting. Perquè amb Peugeot Easy Renting, les oportunitats per estrenar, conduir i tornar a estrenar el teu Peugeot es 
multipliquen.

Quota mensual amb IVA per a lloguer a 48 mesos i 40.000 km per al Peugeot 2008 Active 1,2L PureTech 110 S&S per a clients particulars. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, 
SA, condicionada a acceptació financera. Consulti el seu concessionari. Ofertes vàlides fins al 30/06/2016.

NOU SUV PEUGEOT 2008
DISSENYAT PER DOMINAR ELS ELEMENTS
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Joan Rosinach Bonet directorentre ( )
Rostres (in)visibles
Era un dimecres qualsevol 
d’inicis del mes de juny. Pas-
sejava per aquesta ciutat on es 
passa de l’abric al banyador en 
un obrir i tancar d’ulls aprofi-
tant l’eternitat de les tardes 
d’aquest període (pre)estival. 
És l’alegria efímera de sortir de 
la feina creient que l’adaptació 
a l’horari europeu s’ha consu-
mat i la pena perpètua de veu-
re com és un simple miratge. 
La (pura) realitat és que són 
més de les vuit del vespre i el 
mercuri dels termòmetres s’en-
fila més amunt dels vint i molts 
ajudat en l’escalada per un sol 
de justícia que m’escalfa un 
clatell en fase d’ebullició. En 
un dels pocs moments en què 
la mirada s’escapa de la pan-
talla del meu dispositiu mòbil 
per assabentar-se del color 
que pinta el semàfor, observo 
a l’altre costat del pas de via-

nants una escena que em crida 
molt l’atenció. Una persona a 
qui se’m fa impossible (re)co-
nèixer està a punt de creuar-se 
en el meu camí cap a casa. Va 
ser compartir línia blanca en 
aquell càlid asfalt i constatar 
que la seva diluïda mirada es 
transformaria, ara sí, en la pro-
tagonista del meu proper arti-
cle. 
No reproduiré el baix perfil 
de les declaracions de qui, en 
aquells moments, seguia per 
casualitat un trajecte similar al 
meu. Segurament no es me-
reixeria ni ser mencionat en 
aquestes línies per la deixade-
sa lingüística d’un comentari 
més propi del segle XII i que 
probablement ni el seu avant-
passat més llunyà hagués re-
produït amb pitjor destresa. La 
noia que dedueixo viatjant sota 
aquella peça de roba eterna-

ment negra vull pensar que no 
el va sentir o que, en el pitjor 
dels casos, almenys no va en-
tendre res. Amb tot, temo que 
aquella revelació en veu alta 
tan desafortunada no hagués 
rebut les mateixes mostres de 
rebuig per una part (massa) 
àmplia de la nostra societat. I 
això em posa trist. Com tam-
bé m’hi posa saber que a dia 
d’avui encara hi hagi la possibi-
litat de trobar-se algú pels car-
rers sense poder desxifrar el 
seu somriure o contemplar les 
seves llàgrimes. I no em crec 
que sigui per la pròpia voluntat 
de qui passeja per un tros de la 
ciutat amagant-se del món sen-
cer. En cas que fos així, voldria 
dir que la qüestió ve de lluny i 
que (potser) cal afrontar-la des 
del moment en què l’educació 
es transforma en manipulació 
i la submissió esdevé el comú 

dels factors d’una vida que 
perd tot el sentit.
El meu cap començava a pa-
tir les conseqüències d’aquell 
clatell en alerta roja i això pro-
vocava que la ment cerqués in-
útilment algun tipus de fi que 
disculpés les paraules del per-
sonatge a través de la imatge 
de la noia. O a l’inrevés. Per-
què cultura i religió seguiran 
anant de la mà, malgrat alguns 
s’entestin en omplir la huma-
nitat de gent cada cop més 
inculta i altres converteixin la 
religió en el nom sota el qual 
tot s’hi val. La fe pot seguir 
movent muntanyes però ha 
de deixar d’enterrar vides rere 
rostres (in)visibles. Empresonar 
somriures i ocultar mirades és 
una pràctica indigna que cap 
tipus de creença pot sustentar. 
Encara que es busquin mil ex-
cuses intentant-ho justificar.

De post-its, polítics en pràctiques i micos amb platerets
Un dels gags més recur-
rents en la longeva sè-
rie d’animació The 
Simpsons té lloc quan 
el seu protagonista, 
Homer Simpson, no 
para atenció a les ex-
plicacions del seu inter-
locutor, ja sigui per man-
dra o per incomprensió, 
i un mico tocant els pla-
terets es dibuixa dins del 
cervell del patriarca de la 
família Simpson com dei-
xant en evidència la seva 
estupidesa supina. Doncs 
aquest mateix simi, armat 
de la percussió adient, va 
fer acte de presència en el 
debat d’aquest dilluns en-
tre els quatre aspirants a 
la presidència del Govern 
espanyol. Saltant d’un cer-
vell a l’altre sense necessi-
tat de lianes, el mico filós 
ensordia les seves reflexi-
ons en favor de discursos 
encotillats i mancats d’im-
provisació, una capacitat 

Gerard Martínez
L’accent

que aquest ja hagués fet 
el seu al·legat final sobre 
macroeconomia, aquestes 
van ser les paraules que el 
mico li va xiuxiuejar a cau 
d’orella: “Gobernar es muy 
difícil y predicar es muy 
fácil. Conviene un poquito 
más de estudio de los te-
mas. Al Gobierno se viene 
aprendido. Aquí no se vie-
ne a hacer prácticas”. Tot 
i el batibull mental de qui 
acabaria adoptant el mico 
amb els platerets, Rajoy va 
insinuar una idea que cal-
dria analitzar amb calma: 
us imagineu que els polí-
tics haguessin de superar 
un període de pràctiques 
abans de posar-se al cap-
davant d’un país? També 
podríem enviar-los a go-
vernar a l’estranger durant 
una temporada sota un rè-
gim similar al dels estudi-
ants d’Erasmus... Vaja, com 
va fer Pablo Iglesias a Ve-
neçuela!

Micos i becaris polítics a 
banda, el millor de tot ple-
gat és que les solucions 
per treure Espanya de la 
crisi càpiguen en un post-
it. O més d’un. Tants com 
es necessitaven per em-
paperar els faristols dels 
candidats. Mentre Iglesi-
as, Sánchez i Rivera ofe-
rien una imatge d’ordre i 
pulcritud, Rajoy semblava 
afectat per un repentí sín-
drome de Diògenes mar-
cat per l’acumulació de 
notes adhesives de color 
groc. Repeteixo: que les 
línies mestres de la nova 
Espanya puguin encabir-se 
en una desena de post-its 
esdevé d’allò més tranquil-
litzador. O tal vegada re-
sulta més propi d’un mico, 
d’un practicant polític o bé 
d’un post-it empegat a la 
closca de qualsevol dels 
dos on es pugui llegir “Val 
per un cervell”. I... repic de 
platerets final!

imprescindible per a qual-
sevol polític que pretengui 
governar en els imprevisi-
bles temps actuals. Parlen 
però no escolten. I quan 
intenten escoltar, l’estri-
dència dels platerets mal-
met les seves neurones. 
Com sempre, molt soroll 
per no res...
Qui més amistat va entau-
lar amb el primat va ser 
Mariano Rajoy, fins al punt 
que des de casa molts pa-
tíem per la salut del presi-
dent en funcions. I és que 

els seus espasmes facials i 
la seva arrítmica gestuali-
tat davant d’algunes qües-
tions apuntaven a un ictus 
cerebral imminent. Per 
sort, tot va quedar en uns 
ulls més sortints de l’huma-
nament recomanable i en 
una llengua que salivava 
més del fisiològicament sa-
ludable. En l’enèsim espur-
neig de col·lapse mental 
de Rajoy, quan la presenta-
dora del debat li cedia la 
paraula de nou al cap de 
llista dels populars després 
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Debates
Estas elecciones son las 
elecciones de los de-
bates. No a nivel na-
cional, porque sólo 
hay uno –el de el lu-
nes, que vete a saber 
tú cómo habrá sali-
do– pero sí a nivel lo-
cal. Aquí todo el mundo 
quiere su debate; desde el 
Rotary Club a Ua1 –estos 
organizan dos– o noso-
tros mismos y Lleida Tele-
visió, que no podía faltar. 
Los que sí que faltan a la 
cosa son los de TV3, que 
esta vez cambian debate 
por lo que definen como 
una “pieza informativa” en 
la que –tóquese usted las 
gónadas, sea dicho para 
no ofender al personal– 
sólo salen los cabezas de 
lista de los partidos que 
obtuvieron representación 
el 20-D. Para acabarlo de 
arreglar, están también los 
de Lleida Social, el Ate-
neu Popular de Ponent y 
alguno más que imagino 
se me olvida. Los debates, 
más que debates, son so-
liloquio y, si descontamos 
el que organizó este hu-
milde medio, son también 
aburridos y, más que para 
convencer, sirven para re-
afirmar a los ya convenci-
dos. Los debates, aunque 
parezcan la quintaesencia 
de la democracia, son, en 
realidad, un dolor. Un do-
lor para quien lo organiza, 
para quien participa en él 
y –también– para el públi-
co que acude a verlo por-
que –ésta es otra– ahora 
se han puesto de moda los 
debates con público. 
El efecto real que tendrán 
todos estos debates so-

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

opinio@
7accents.cat

bre el voto lo ignoro pero 
el efecto que tienen so-
bre quienes de un modo u 
otro estamos metidos en 
las campañas es cualquier 
cosa menos bueno. Re-
quieren preparación, son 
ideales para cometer erro-
res y, por eso, en ellos se 
pierde más que se gana. 
De todos los que se han 
organizado esta vez en 
Lleida los más surrealistas 
son los que tienen como 
tema monográfico el TTIP, 
esa supuesta bestia de sie-
te cabezas que nadie sabe 
muy bien qué es y que 
compite en el imaginario 
colectivo de la izquierda 
chunga con el fracking por 
el título de amo del poder 
maligno. A mí, en realidad, 
me deja todo un poco a 

cuadros porque si repasas 
lo que dicen unos y otros 
sobre el tema y limpias el 
asunto de farfolla dialéc-
tica que nos obstruye las 
entendederas, estos días 
lo que queda es simple: de 
un lado están los de Pode-
mos, ERC, CDC y PSC de-
fendiendo lo que antaño se 
llamaba proteccionismo y 
del otro está el PP jugando 
a favor de algo parecido al 
librecambismo sin que se 
note mucho. Ciudadanos, 
como siempre, intenta 
quedarse en el medio y yo, 
mientras, me quedo per-
plejo y me pregunto cómo 
puede ser que la izquier-
da o los que quieren pa-
recer de izquierdas y sólo 
son nacionalistas vayan de 
proteccionistas y la teórica 

derecha no. A ver si al fi-
nal –y como sospecho des-
de hace mucho– resulta 
que aquí los que se llaman 
progresistas son más bien 
conservadores y los que 
se supone que son conser-
vadores son otra cosa. No 
sé, imagino que a nadie le 
va a parecer bien esto que 
he escrito pero bueno, 
tanto da porque el TTIP es 
lo que tiene: hace mucho 
que no veía a tanta gente 
hablando tanto sobre algo 
de lo que no tienen ni las 
más remota idea. Qué le 
vamos a hacer, pero como 
decía Mercury, “The show 
must go on”. Debatamos 
todos y abramos bien la 
boca. Y no olvidéis que el 
cántaro vacío siempre es el 
que más suena.

 Los debates 
son soliloquio y 
sirven para 
reafirmar a los ya 
convencidos

 Haber si al final 
los que se llaman 
progresistas son 
más bien 
conservadores

http://www.7accents.cat/video/146/el-primer-deba7
http://www.7accents.cat/video/146/el-primer-deba7
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El lleure ha estat el meu hobby, 
la meva passió i fins i tot la 
meva professió. Forma part del 
meu ADN! He estat i sóc mo-
nitora, directora i professora 
de futurs monitors i monitores. 
He viscut algunes de les millors 
experiències de la meva vida, i 
algunes de les més angoixants 
(quan el nens i nenes es po-
saven malalts, quan els temps 
ens espatllava les activitats o 
quan a la colònia arribaven uns 
visitants no desitjats: els polls). 
Però GRÀCIES al lleure he ad-
quirint habilitats i competèn-
cies difícils d’assolir per una 
jove/adulta que esperava amb 
la mateixa il·lusió que els in-

fants l’autocar que ens portava 
a la casa de colònies. 
A punt d’acabar l’escola co-
mença per molts pares i mares 
una recerca per “col·locar” als 
petits de la casa durant el pe-
ríode de 
v a c a n c e s : 
casals de 
v a c a n c e s , 
estades es-
p o r t i v e s , 
c a m p a -
ments, rutes i tot tipus d’ac-
tivitats lúdiques, formatives o 
de lleure. Espais on els nens 
i nenes gaudeixin de l’estiu 
creixent, en un context d’edu-
cació no formal -però no per 

això menys important- basat 
en valors,  hàbits i actituds que 
adquireix cada infant o jove re-
lacionant-se amb companys i 
monitors mentre juga, fa gim-
canes, jocs de pistes o manu-

alitats, d’entre moltes altres 
activitats. 
Però tots no tenen aquesta 
sort, moltes famílies no tenen 
recursos econòmics per a què 
els seus petits participin a acti-

vitats de lleure i és aquí on en-
tren les donacions d’entitats, 
associacions i fins i tot perso-
nes que coneixen aquest món  
i la seva importància i bequen 
als que ho necessiten. Progra-

mes com Vacances per créixer 
de la Fundació Verge Blanca 
afavoreix  la igualtat d’oportu-
nitats de tots els nens i nenes, 
i promou, sense dubte, una so-
cietat més justa i cohesionada.

  La mossadeta Laura Obea

Vacances per créixer

Marc Retamero
Temps mort

Il·lusió
La il·lusió és un dels motors 
més potents en el nostre 
dia a dia. Ens impulsa a 
millorar, a créixer, a tirar 
sempre endavant. Ens 
porta a fer realitat els 
nostres somnis o, si més 
no, a intentar-ho. Sense il-
lusió no hi ha passió, no hi 
ha encís. Sense il·lusió hi ha 
desencant i regna aquest 
tantsemenfotisme tan ha-
bitual en les nostres terres. 
Ho veiem en la resposta 
de la ciutadania envers la 
política, especialment ara 
que s’acosten les enèsimes 
eleccions que, de ben se-
gur, tampoc serviran per 
canviar absolutament res. 
Malauradament, fa uns 
anys que s’està instaurant 
aquesta tendència en el 
món del bàsquet. L’esport 
sempre ha estat quelcom 
que genera il·lusió, tant 
per aquells que el practi-
quen com pels aficionats 
que segueixen els seus 
clubs professionals prefe-
rits i vetllen per ells. Tan-
mateix, l’espiral en la qual 
han entrat en els darrers 
anys les lligues estatals de 
l’esport de la cistella està 
matant tota la il·lusió que 

lencia ni el Melilla Balon-
cesto han pogut complir 
les astronòmiques xifres 
que exigeix l’Associació 
de Clubs i el seu brillant 
ascens aconseguit sobre 
la pista quedarà en no res, 
tornant a passejar-se un 
curs més pels pavellons de 
la LEB Or. Personalment, 
en el cas dels nord-afri-
cans encara tenia alguna 
esperança que poguessin 
assolir l’abusiu cànon d’in-
grés, però tampoc. Res de 
res. Per si fos poc, men-
tre redacto aquest article 
m’assabento que l’Ouren-
se tampoc podrà ratificar 
l’ascens que va aconseguir 
ara fa un any i que l’ACB, 
després de diverses dis-
putes, li va ajornar en una 
decisió d’allò més estram-
bòtica. Una decisió que, 
tot sigui dit, ara aprofiten 
palentins i melillencs per 
demanar que s’adopti tam-
bé amb ells i se’ls posposi 
un any el dret de participar 
en la qual molts anomenen 
la millor lliga d’Europa. No 
crec pas, però, que es pu-
gui titllar així una compe-
tició que ben bé es podria 
considerar tancada, plena 

d’equips com l’Estudian-
tes, el Gipuzkoa Basket o 
el Manresa, que acumulen 
un grapat de descensos 
esportius. Per no parlar 
d’aquells que es troben en 
una situació de fallida eco-
nòmica, molt pitjor que al-
guns dels clubs de LEB que 
lluiten per donar el salt. 
Així és la Liga Endesa (ACB 
pels més puristes), una lli-
ga en la qual ni es puja ni 
es baixa i la final sempre la 
juguen el Barça i el Madrid. 
Això produeix, de retruc, 
que la LEB Or cada cop tin-
gui menys al·licients i, per 
tant, menys interès. Una 
lliga sense sortida en què 
la il·lusió es va difuminant 
a passos agegantats fins a 
brillar ben aviat per la seva 
absència.
Quina mena d’il·lusió pot 
guiar els clubs i els seus 
aficionats sabent que el 
que facin sobre la pista no 
tindrà més premi que el de 
passar una bona estona? 
Falta veure què succei-
rà amb la confecció de la 
LEB Or i si hi haurà o no el 
Força Lleida entre els seus 
integrants, però ja em di-
reu amb quina motivació 

s’afronta una nova campa-
nya en la segona divisió del 
bàsquet estatal si l’enor-
me desfeta esportiva de 
l’exercici anterior queda 
sense càstig. Farem com si 
res hagués passat? L’exem-
ple radicalment oposat el 
trobem en el Lleida Espor-
tiu, que es troba a una sola 
eliminatòria de fer realitat 
un dels anhels més persis-
tents de moltes persones, 
entre les quals m’incloc. I 
si el Lleida puja a Segona 
A, el Lleida jugarà a Sego-
na A. Quelcom tan lògic i 
evident com això, és una 
autèntica utopia quan es 
tracta d’escalar al màxim 
esglaó del bàsquet espa-
nyol. Per què veiem cues 
inacabables a les taqui-
lles del Camp d’Esports 
aquests dies? Per què l’es-
tadi s’omple quan habitu-
alment està ben buit? Per 
què els seguidors s’em-
patxen d’hores d’autocar 
per acompanyar l’equip a 
Barakaldo, Madrid o fins i 
tot Sevilla? Sí, ho fan per il-
lusió, aquest bé tan preuat 
que alguns s’estan carre-
gant en el bàsquet espa-
nyol.

pugui arribar a despertar 
la pilota taronja. I si es se-
gueix així, no només serà 
impossible que aquesta 
disciplina esportiva tan bo-
nica guanyi nous adeptes, 
sinó que s’acabaran per-
dent fins i tot els aficionats 
més fidels. I això culminaria 
una destrucció del bàsquet 
estatal que molt em temo 
que ja ha començat.
Pels qui encara no hagueu 
deduït de què va la cosa, 
enguany la lliga ACB, la 
màxima categoria del bàs-
quet espanyol, es tornarà 
a quedar sense ascensos ni 
descensos. La mateixa his-
tòria de cada estiu en un 
etern dia de la marmota. 
Ni el Quesos Cerrato Pa-
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Per què tornar a votar?
Amb sinceritat. Si no treba-
llés per un partit polític, 
em costaria molt anar 
a votar. El ciutadà ja va 
dipositar la seva con-
fiança una vegada i el 
polític no ha estat capaç 
de ficar-se d’acord. Des-
prés de sis mesos ens tornem 
a trobar davant d’uns comicis 
que, a banda de fer nosa a la 
gent, costen una milionada. 
Com tothom, em pregunto 
que quan començarem a go-
vernar... I si ho fem, de quina 
manera?
Aquesta última pregunta em 
fa pensar. No vull tornar a vo-
tar, però tampoc no vull que 
governi aquell que no m’agra-
da. Ens trobem, llavors, davant 
d’un gran dilema.... Perquè i si 

Ares Valdés
Coma i Punt

es tornen a repetir eleccions 
per tercera vegada? El sentit 
comú hauria de prevaldre en 
aquests casos, però també ho 
deien durant el 20-D, i aquí 
estem. Ja no penso només en 
mi ni en com em poden anar 
les coses, sinó en el meu vol-
tant. Vull que continuï aquesta 
situació de paràlisi i de des-
govern que fa que no s’aten-
guin els problemes reals de la 
gent? Vull que la meva amiga 
tingui tres feines en set dies i 
que no arribi als 1.000 euros? 
Vull que la meva tieta, que té 
previsió de jubilar-se l’any vi-
nent després d’haver treballat 
35 anys, tingui una pensió de 
menys de 500 euros? Vull que 
part del meu entorn estigui 
sense feina i molts, sense dret 

a l’atur? La resposta és no. I 
això m’anima a votar, a diposi-
tar el vot a favor d’aquell par-
tit que crec que pot solucionar 
aquesta situació. 
Continuo amb sinceritat, i tot 
i que podria aprofitar el text 
per demanar el vot pel partit 
pel qual treballo, no ho faré. 
Vull que la gent vagi a votar 
aquella persona o partit en 
què confia, que sap que pot 
fer bé les coses, que mira pels 
seus interessos i que sap que 
no perjudicarà la societat amb 
les seves propostes. Ja prou 
d’enfrontaments i discursos 
sense contingut. Necessitem 
accions i reformes que facin 
d’aquest país el lloc desitjat 
en què voldríem que els nos-
tres fills i néts visquessin.

opinio@
7accents.cat

byBalasch

 Ens trobem de
nou davant d’uns 
comicis que fan 
nosa i que costen 
una milionada

 Necessitem 
accions i reformes 
perquè aquest país 
sigui el lloc idoni 
per a fills i néts
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Heroisolímpics
El primer heroi de 
la independència

Balbir 
Singh Sr.

 ANTONIO MEGÍAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El 15 d’agost de 1947 l’im-
peri britànic permetia de for-
ma oficial la independència 
de l’Índia. La lluita del poble 
havia començat gairebé un 
segle abans i el patiment va 
ser immens però finalment, 
amb Mahatma Gandhi al cap-
davant del moviment de no 
violència, va arribar a la meta. 
Així i tot, el venerable líder va 
dir que era poc menys que 
un crim la situació en què els 
anglesos baixaven del vai-
xell, des d’una població local 
instal·lada en la pobresa més 
absoluta fins als problemes 
geopolítics que van derivar en 
la partició, aquell mateix dia, 
del territori indi amb la crea-
ció de Pakistan, que més tard 
al seu torn es dividiria en dos, 
donant lloc a Bangladesh.
Gandhi no estava a favor de 
la divisió però tampoc va tenir 
massa temps per protestar, ja 
que al gener de 1948 va ser 
assassinat; per tant tampoc 
va tenir temps, i anem ja a lo 
nostre, de veure uns mesos 
després l’orgull de la selecció 
índia en desfilar en uns Jocs 
Olímpics amb la seva pròpia 
bandera per primer cop; a 
més, per afegir picant, 
era a Londres.
El país asiàtic no ha 
guanyat massa me-
dalles olímpiques, 
només 26, però 
en un esport sem-
pre han destacat al 
màxim nivell, l’ho-
quei herba. Des de 
1928, quan l’hoquei 
va establir-se de mane-
ra permanent al calendari 

olímpic, fins avui mateix, Índia 
és la major potència mundial 
i la que té un millor palma-
rès amb molta diferència. En 
aquell moment històric de la 
desfilada amb la pròpia ban-
dera, Índia duia una ratxa de 
tres títols consecutius, inclo-
ent un a Berlín sota l’atenta 
mirada de Hitler i contra Ale-
manya a la final. No s’espanta-
ven amb facilitat.
La selecció índia, per tant, era 
favorita com la que més per 
endur-se l’or i aquella idea 
omplia la ment dels jugadors 
que marxaven amb el cap alt 
en la cerimònia d’inauguració. 
Entre ells estava un jove de 23 
anys que va ser la referència i 
el far que els seus companys 
van seguir fins a assolir la vic-
tòria (4-0) en el partit més im-
portant de les seves vides, la 
final contra Anglaterra.
Balbir Singh Sr. va néixer el 
1924 a Haripur Khalsa, estat 
de Punjab a l’Índia, i als seus 
91 anys se’l pot considerar una 
llegenda vivent que uneix ser 
un dels millors jugadors d’ho-
quei de tots els temps amb un 
admirable exemple de vida. 
Abans dels Jocs Olímpics de 
2012, de nou a Londres, va 
fer- se una exposi-

ció al 

Royal Opera House titulada 
‘El Viatge Olímpic: La Història 
dels Jocs’, on s’explicaven els 
més de 100 anys d’Olimpía-
des a través de la història de 
16 esportistes icònics. Balbir 
era un d’ells.
Amb només 11 anys va que-
dar impressionat pel triomf 
indi davant els nazis i sent 
l’hoquei herba l’esport naci-
onal no va tenir molts dubtes 
en decidir que volia 
ser jugador. Òb-
viament, el ta-
lent va acom-
p a n y a r - l o . 
El 1942 va 
c o m e n ç a r 
a destacar; 
sent el capi-
tà i golejador, 
l’equip de la 
Universitat de Pun-
jab va guanyar tres títols 
nacionals seguits i això el va 
fer famós, a l’inici, per mal. Un 
dels invasors, John Bennet, es 
va encapritxar amb ell i li va 
ordenar que jugués en l’equip 
de la policia de Punjab, però 
ell va negar-se perquè al seu 
pare l’havien torturat i empre-
sonat de manera injusta uns 
anys enrere, així que va fugir 
a Delhi. La mà de l’anglès, 
però, va arribar més lluny i el 
van detenir poc després, for-
çant-lo a jugar. L’equip de la 
policia va començar a guanyar 
lligues.
En els Jocs de 1948 van repar-
tir-se molt els minuts i només 
va jugar dos partits. En el 9-1 
a Argentina va anotar sis gols 
i en la final davant Gran Breta-
nya va marcar els dos primers 
en un partit que passaria a la 
història.
Els Jocs d’Hèlsinki el 1952, 
en què va ser el l’abanderat 

Els seus 
gols van dur  
l’Índia a la 

glòria

del seu país, li van 
arribar en plena 

maduresa, igual que 
als seus companys, i a la ca-

pital finlandesa van arrasar. 
Amb el seu físic espectacular, 
la seva tècnica exquisida i un 
visible mocador blanc al cap, 
va dominar el torneig a plaer. 
Aquesta vegada l’enfronta-
ment davant els britànics va 
arribar a les semifinals. L’im-
peri podia guanyar amb les 
armes, però a la pista d’ho-
quei només hi havia un amo 
i Balbir Singh Sr va anotar els 
tres gols de la victòria índia 
(3-1) en un altre partit me-
morable. Semblava l’actuació 
perfecta, però s’havia guardat 
més per la final contra Holan-
da. A dia d’avui, el rècord de 
més gols marcats en una final 
olímpica segueix pertanyent 
a Balbir, que va anotar cinc en 
un altre passeig (6-1) davant 
els europeus.
En els Jocs de Melbourne en 
1956, Balbir ja era el capità, 
encara que als seus 32 anys 

les prestacions dins de la pista 
ja estaven baixant. Va marcar 
cinc gols en la còmoda vic-
tòria davant Afganistan però 
no ho va tornar a fer, entre 
altres coses perquè la tercera 
medalla d’or va ser molt més 
difícil d’assolir. Alemanya a les 
semifinals (1-0) i Pakistan en 
una altra final molt simbòlica 
(1-0) van lluitar fins el darrer 
alè, però no van poder evitar 
el sisè títol olímpic consecutiu 
d’Índia. 
En els Jocs de Roma en 1960, 
ja sense Balbir, va trencar-se 
la ratxa i van haver de resig-
nar-se amb la plata després 
de perdre en la revenja da-
vant Pakistan (1-0) en un tor-
neig on Espanya va guanyar la 
medalla de bronze.
Des de la seva retirada, i mal-
grat viure a Vancouver, Ca-
nadà és considerat un semi-
deu a l’Índia, on els aficionats 
enyoren els temps de victòri-
es infinites. Ell té una afable 
vida i els anys no l’impedei-
xen fer aparicions públiques.

http://www.7accents.cat
https://www.youtube.com/watch?v=mylw1i9KEJ8
https://www.youtube.com/watch?v=mylw1i9KEJ8
https://www.youtube.com/watch?v=BMJhilO71q8
https://www.youtube.com/watch?v=BMJhilO71q8
https://www.youtube.com/watch?v=mylw1i9KEJ8
https://www.youtube.com/watch?v=mylw1i9KEJ8
https://www.youtube.com/watch?v=wHK0jAodiBA
https://www.youtube.com/watch?v=-BUQADw3XMA
https://www.youtube.com/watch?v=WG9dOelkiLk
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Finalitza la primera edició 
del Festival EMERGÈNCIA
dedicat a la música ‘indie’
El festival es consolida com a mitjà de difusió de l’escena ‘indie’

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Juny ha impregnat les nos-
tres vides amb una explosió 
de calor infernal, revolució 
hormonal, trenes masculines, 
caspa i ronya electoral. Since-
rament, aquesta és una èpo-
ca emocionalment tèrvola en 
el nostre territori d’ençà de la 
desaparició del Senglar Rock 
i el truncament inesperat del 
romanticisme poderós evo-
cat pel Festinoval. Amb tot, 
no es pot viure permanent-
ment ancorat al passat. Si bé 
vam gaudir una animalada 
amb aquests festivals, és mo-
ment d’obrir els ulls, explorar 
les possibilitats de la nostra 
ment, abandonar el vell pre-
tèrit com si d’una anècdota 
etílica es tractés, i sobretot, és 
moment d’aprendre a satisfer 
la nostra set musical amb pro-
postes actuals, underground, 
rockeres i independents com 
la que van presentar el darrer 
cap de setmana la gent maca 
d’ Indies de Ponent. L’Emer-
gència: tot un senyor festival 
debutant d’un sol dia amb 
tres bandasses del panorama 
independent estatal de la ta-
lla d’Steven Munar, Gatomidi 
i Franco, acompanyades de 
dj’s residents i sobretot de 
molt bon karma. Très bien. 
Em reuneixo aquest cop amb 
en Jak: conegut nocturn, ha-
bitual de la bomba, fanàtic de 
l’escena indie i com era d’es-

Jak és un dels inte-
grants de la jove as-
sociació Indies de Po-
nent, organitzadora de 
l’Emergència.
Foto: Dani Martínez

Indies de
Ponent difon

la música 
emergent i 
alternativa

perar, membre de l’associació 
Indies de Ponent. Inicialment, 
encetem la tertúlia parlant so-
bre la pròpia associació nas-
cuda a partir de la unió d’en 
Jak, Gerri, Ricard, Mayra i Vio-
leta, i de com tan sols amb un 
any de vida i la sobrada ener-
gia per mantenir-se en l’esce-
na musical al llarg del temps, 
han aconseguit tirar endavant 
la primera edició del festival 
Emergència; i no només això, 
ja que el col·lectiu funciona 
regularment com a agenda 
online, organitzant esdeveni-
ments variats sempre de caire 
independent  amb la volun-
tat essencial de difondre la 
música emergent i la cul-
tura alternativa a Lleida, la 
futura ciutat de l’avantguar-
da catalana. És important 

que l’indie arribi a la gent 
jove com a part intrínseca de 
l’oci nocturn de Ponent, i no 

pas en forma de mogudes 
esporàdiques de rellevància 
limitada i caire pureta. Seria 
molt plaent que la joventut 
universitària pogués conviu-
re amb els riffs guitarrers de 
los Campesinos! i Delorentos 
entre cubata i cubata, i que la 
convivència compartida dels 
garitos de música alternati-
va i els altres locals nocturns 
fos més equilibrada, evitant 
la mort de l’escena indepen-
dent. Però temps al temps. 
En relació al festival, desta-
quem amb en Jak a nivell de 
crònica alguns dels aspectes 
més importants de les bandes 
que han passat per l’esdeve-
niment: en primer lloc, Steven 
Munar, del qual vam poder 
gaudir-ne fa un temps en soli-
tari als acústics de la Bomba, 
va evidenciar de nou el seu 
talent llaurat al llarg d’una 
extensa carrera musical inici-
ada a finals dels 80, bebent 
originàriament del grunge i el 
rock, passant per un folk més 
acústic en la darrera discogra-
fia. A continuació, Gatomidi 
va mediar entre el shoegaze 
i el pop-rock electrònic des-
prés d’haver arrasat en alguns 
dels festivals més importants 
de la Península, i per acabar, 
Franco liquidava la primera 
edició del festival a base de 
frescor, energia, pop-disco, 
sintetitzadors vintage i gui-
tarres gamberres mesclades 
amb lletres ubicades entre lo 
crític i lo surrealista, amb in-
vasió d’escenari inclosa. Con-
clusió: debut fantàstic. Re-
comanació musical d’en Jak: 
Radiate!, dels Camera.
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La primera edició del Festival Emergència 
reuneix tres caps de cartell del panorama 
‘indie’ estatal i discjòqueis locals.

http://los40.com/los40/imagenes/2015/10/15/album/1444914002_426507_1444914221_album_normal.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mJunKPTK0QY
https://www.youtube.com/watch?v=rXr1kS5pYAk
http://www.indiesdeponent.cat
http://indiesdeponent.cat/emergencia/
http://indiesdeponent.cat/emergencia/
https://open.spotify.com/album/6B6AykQthLDzwaSIjkAA3G
https://open.spotify.com/album/6agil9BhCZV2n06ZXyqdUH
https://www.youtube.com/watch?v=qrQ59ITdsr8
https://www.facebook.com/laCasadelaBombaClub/
https://twitter.com/indiesdeponent
https://open.spotify.com/track/5xNFbAiYGZsesA6pQmfjZa
https://open.spotify.com/album/4ATLs3hoqJ9UiPleCkWMca
https://www.youtube.com/watch?v=tO-Jh2sZtUM
https://www.youtube.com/watch?v=tO-Jh2sZtUM
https://www.youtube.com/watch?v=D7HBpsjisqQ
https://www.youtube.com/watch?v=vzEs2mW1sns
https://open.spotify.com/album/2gwtbFe4vREc1BzYyhA8la
https://www.youtube.com/watch?v=0KxGq2jw_eU
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Peter Bjorn and John estrenen 
‘Breakin’’ Point, el seu setè disc

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Després de més de cinc anys 
en silenci absolut i d’estar 
molt enfeinats amb la creació 
del seu propi estudi i segell 
discogràfic, els suecs Peter 
Bjorn and John, que arriba-
ben anys enrere a les nostres 
terres a base de xiulets con-
solidant-se com una de les 
referències vitals de l’indie in-
ternacional, publiquen el seu 
setè treball d’estudi Breakin’ 
Point (PBJ Musik, 2016). El 
disc erupciona com una ex-
plosió de pop alternatiu molt 
estiuenc seguint totalment 
l’estela dels seus anteriors 
treballs i consolidant-se com 
un àlbum directe i fantàstic 

per relaxar el cos i la ment 
després d’altes dosis de ga-
rage i rock espacial. Breakin’ 
Point denota un retorn al pop 
clàssic, impecable i lleuger on 
les cançons t’acompanyaran 
al llarg del dia, i fins i tot, du-
rant tot l’estiu degut a la seva 
frescor i vitalitat.

El trio suec Peter 
Bjorn and John es 
consolida com una 
de les referències 
imprescindibles del 
pop-indie.

Salad Days de Mac Demarco, la millor 
banda sonora de l’estiu, probablement

 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

Salad Days (Captured Tracks, 
2014) fou estrenat fa un pa-
rell d’anys i ràpidament va 
esdevenir com una de les 
publicacions més rellevants 
tant de l’artista com del pa-
norama modernista actual. 

El músic canadenc madu-
ra considerablement amb 
aquest disc i estén les seves 
guitarres netes banyades 
amb eco suau i la seva veu 
melosa a l’ànima de qualse-
vol que es digni a escoltar el 
disc. Si encara no ho has fet, 
és probable que t’estiguis 
perdent gran part de la ban-
da sonora de la teva vida.

L’artista canadenc té un talent innat per les 
cançons senzilles i directes.

The Tallest man on Earth avança ‘Time of 
the blue’, el darrer senzill de l’artista

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Kristian Matsson aka The 
Tallest man on Earth és des 
de fa pocs anys un dels ar-
tistes més reconeguts del 
panorama folk alternatiu. La 
seva veu trencada i profun-
da, sempre acompanyada 
d’una presència enèrgica i 

l’inseparable fingerpicking 
acústic, s’han convertit en 
la insígnia més característica 
de l’artista. Time of the blue 
pretén reflexionar sobre 
aquells moments de soledat 
que aconsegueixen aclarir la 
ment obscura. Un gran tema 
per acompanyar la darrera 
publicació discogràfica del 
músic: Dark Bird is Home 
(Dead Oceans, 2015).

L’artista suec The Tallest man on Earth és un 
dels representants actuals del folk acústic.

Strokes publica el seu darrer 
EP: ‘Future Present Past’

La banda de Nova York publica el seu nou treball en format d’EP tres anys 
després de ‘Comedown Machine’ (RCA Records, 2013).

 POL ISHANDA
 LLEIDA
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Casablancas i els seus col-
legues han tornat a fer de les 
seves. Si semblava impossible 
que la banda de Nova York  
The Strokes tornés a sorpren-
dre amb una publicació enca-
ra més insubstancial que l’an-
terior, s’han superat. En una 
constant persecució cap al so 
plàstic, artificial i discotequer, 
Julian Casablancas sembla es-
tar cada cop més a gust amb 

el seu nou rol de Disco Stu 
constatable en treballs realit-
zats per l’artista, tant en soli-
tari com en col·laboració amb 
altres bandes. Drag Queen, el 
primer tema de l’EP és fidel 
a la nova concepció del rock 
que li atorga el frontman i 
s’apropa força a algunes can-
çons del darrer àlbum de la 
banda, Comedown Machine 
(RCA Records, 2013). Si se-
guim escoltant, ens adonem 
que el segon tema, Oblivius, 
torna als inicis de la formació, 
pròpiament al so fosc, a les 

guitarres i riffs profunds, així 
com a una veu escopint fum, 
tabac i distorsió a parts iguals 
en tot moment. L’EP finalitza 
amb un d’aquells talls que si 
aparegués en el seu segon 
disc passaria totalment desa-
percebut però entenent l’evo-
lució i la carrera d’aquests 
artistes pots arribar a apre-
ciar-lo gràcies a les guitarres 
d’un Albert Hammond Jr. en 
constant moviment etílic i un 
Nick Valensi que recentment 
perdia la guitarra en un aero-
port. Entranyable.
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https://www.youtube.com/watch?v=NRT1CXaYOcE
https://www.youtube.com/watch?v=NRT1CXaYOcE
https://www.youtube.com/watch?v=Q2xGTbFJGNQ
https://open.spotify.com/album/2kbpNDt8GhFNL8fpC7CShs
https://open.spotify.com/album/2kbpNDt8GhFNL8fpC7CShs
https://open.spotify.com/track/1JtzsjrPbA6UJ5c1MZpfyE
https://open.spotify.com/track/1JtzsjrPbA6UJ5c1MZpfyE
https://open.spotify.com/album/1l9d1Zj9Iv2eOcdObVhdMy
https://www.youtube.com/watch?v=ltV7dNxuYeY
https://www.youtube.com/watch?v=ltV7dNxuYeY
<iframe width="100%" height="290" src="http://www.npr.org/player/embed/481888675/482011146" frameborder=0></iframe>
https://open.spotify.com/album/0xslWXhRXD9yYL8ZV5n41r
https://www.youtube.com/watch?v=pl15PlIXHIk
https://www.youtube.com/watch?v=kFMNj3Y_os8
https://www.youtube.com/watch?v=thBbP0-Odko
https://open.spotify.com/track/5OQyKF97zI9yt53Q4C4ejt
https://open.spotify.com/album/4WnkQO4xD9ljQooB3VIxCV
https://open.spotify.com/track/2tjqgiScVM3VoZBYGPC2Dm


Josep M. Dutrèn
al contraatac

“No ens interessen 
les estrelles, apostem 
per la bona música”

El director del Festival de 
Música Antiga dels Piri-
neus (FeMAP), Josep Ma-
ria Dutrèn, ha explicat que 
la filosofia d’aquest cer-
tament es basa en apos-
tar per “la bona música” i 
no les “estrelles”. Satisfet 
amb la resposta del públic 
perquè “sempre repetei-
xen”, Dutrèn defuig del 
qualificatiu que el festival 
està pensat per un públic 
elitista. Amb un total de 43 
concerts programats en 28 
municipis per aquesta sise-
na edició, Dutrèn conside-
ra que el festival “encara 
no ha tocat cim” i que es 
treballarà perquè continuï 
creixent ja que “el Pirineu 
pot donar molt més de sí”. 
Segon Dutrèn, l’objectiu 
és “no parar fins arribar als 
100 concerts en 50 munici-
pis”.

El Festival complirà sis 
anys. Com veu i valora la 
seva evolució en aquest 
temps?
L’evolució del Festival és 
estratosfèrica. Vam co-
mençar l’any 2011 amb 10 
municipis i el 2016 en ja 
som 28, pràcticament hem 
multiplicat gairebé per 3 
el nombre de seus. Però 
aquest Festival sempre as-
pira a més i cada any vo-
lem augmentar municipis, 
activitats i concerts, entre 
d’altres aspectes.

Com sorgeix la idea de 
fer un Festival d’aquestes 
característiques a un in-
dret com el Pirineu?
La idea va sorgir de la Ge-
neralitat. Es tractava de 
compensar un territori que 
des del punt de vista d’ac-
tivitat cultural era més fe-
ble que a la resta del país, 
bàsicament per un tema de 
demografia. Aquest aspec-
te no ha de voler dir que 
la gent d’aquestes comar-
ques no hagin de tenir ac-
cés a la cultura i a una cul-
tura de nivell. Per una altra 
banda, a Catalunya no hi 
havia cap festival de mú-
sica antiga i aleshores es 
va casar aquest fet amb el 

patrimoni que el Pirineu té. 
Aquesta unió feia l’assem-
blatge ideal per plantejar 
el Festival.

Com responen els músics 
quan se’ls planteja tocar 
en llocs tan apartats o po-
bles tan petits?
Hi ha molta sorpresa i els 
fa molta gràcia. Deixar clar 
que no som els primers al 
món que fem concerts en 
esglésies romàniques, per 
tant amb això ja hi estan 
acostumats. El que no és 
tan habitual és que en nu-
clis de població on viuen 
20 persones hi hagi un 
concert de tant nivell. Els 
músics també tenen molt 
interès per venir donat que 
una de les peculiaritats del 
Festival, que no té cap al-
tre, és el nombre de cops 

que els músics actuen. Un 
grup actua 3 cops i aquest 
any fins a 4, per tant el ma-
teix Festival els dóna una 
gira i això pels músics és 
molt seductor.

Quina actuació destaca-
ria de l’edició d’enguany 
i quina és aquella que se 
li resisteix i li agradaria 
portar?
El concert que recomana-
ria aquest any és el concert 
inaugural: Les Quatre Es-
tacions de Vivaldi. És una 
producció pròpia centrada 
en una de les obres més 
populars del repertori bar-
roc. És una iniciativa sense 
precedents que s’ha encar-
regat al violinista lleidatà 
Joan Espina. Seran, sense 
dubte, les més pirinenques 
que s’han fet mai. Aques-

ta producció ha d’ajudar 
a combatre la idea que la 
música és avorrida.

Quin perfil de públic té el 
Festival?
Un Festival d’aquestes ca-
racterístiques no ha d’es-
tar renyit en posar les co-
ses fàcils al públic que no 
és especialment melòman. 
No s’han de fer coses so-
lament per la gent elitis-
ta i per tant el ventall de 
públic és molt ampli. La 
programació és molt vari-
ada perquè ningú es pu-
gui avorrir. Un dels punts 
forts del Festival és que la 
gent repeteix i un dels rep-
tes és fer venir la gent de 
fora del Pirineu atrets per 
la música en indrets espec-
taculars. Es tracta de pro-
gramar concerts de nivell 

per atraure turisme. Al sud 
de França ja fa anys que 
existeix el turisme cultural 
relacionat amb la música 
antiga.

Què són els GastroFilms?
El FeMAP Gastrofilm pro-
posa veure una pel·lícula 
mentre es degusten pro-
ductes artesanals. La pro-
posta d’aquest any és 
‘Música Celestial’, un do-
cumental sobre la vida de 
Sant Josep Oriol i l’arxiu 
musical de Canet de Mar. 
Les sessions comptaran 
amb la presència dels pro-
ductors, que explicaran els 
seus productes. Hi ha pro-
jectades tres sessions; Sort 
(26 de juliol), Tremp (27 de 
juliol) i la Pobla de Segur 
(28 de juliol).

I el FeMAP social, en què 
consisteix?
És una de les novetats 
d’aquesta edició que im-
pulsa propostes adreçades 
a gent gran, persones amb 
discapacitats, malalties 
mentals, o vídues en sole-
dat. L’objectiu és apropar 
la música i les arts a les 
persones amb risc d’ex-
clusió. El FeMAP social 
consisteix en 15 concerts 
fets a domicili en diferents 
centres amb col·lectius en 
risc d’exclusió social. A di-
versos centres hi actuarà 
un quartet de corda del 
Conservatori de Música 
dels Pirineus. A més a més, 
se celebraran 7 tallers pre-
paratoris amb col·lectius 
que tenen la possibilitat 
de desplaçar-se i assistir a 
concerts convencionals de 
forma inclusiva.

Què li diria a la gent de 
fora que encara desco-
neix que és el FeMAP?
Que vingui al Pirineu uns 
dies a gaudir de la mú-
sica antiga, del patrimo-
ni arquitectònic, cultural 
i paisatgístic. Pensant en 
aquesta gent hem creat 50 
paquets turístics que inclo-
uen entrada més hotel i 22 
activitats culturals comple-
mentàries.
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