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editorial
Un país de merda
Deia l’actor José Sacristán que, 
amb tot el que se sap, molts tor-
narien a ser votats i s’hauria d’ad-
metre que som “un país de mer-
da”. I no li faltava pas raó. El Partit 
Popular ha guanyat les eleccions 
als Congrés dels Diputats folga-
dament. Malgrat els casos de 
corrupció. Malgrat els embarga-
ments. Malgrat les portes giratòri-
es. I malgrat les escoltes. Malgrat 
tot, aquesta és l’única realitat.
El ministre de l’Interior en funci-
ons i candidat del PP al Congrés, 
Jorge Fernández Díaz, va cons-
pirar amb el director de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, Daniel de 
Alfonso, per fabricar escàndols 
contra ERC i CDC just abans de 
la consulta independentista del 
9-N. L’exsecretari general del PP 
de Madrid i un dels homes forts 
d’Esperanza Aguirre, Francisco 
Granados, és el líder de la trama 
Púnica i actualment roman em-
presonat. Rodrigo Rato, exvice-
president del Govern amb el PP i 
expresident de Bankia, és un dels 
principals implicats en l’escàndol 
de les targetes opaques de Caixa 
Madrid. L’extresorer del PP, Luis 
Bárcenas, va ser qui va destapar 

la suposada comptabilitat en B 
del partit i en les seves anotacions 
apuntava sobresous en diner ne-
gre a alts càrrec de la formació, in-
clòs Mariano Rajoy. Finalment, la 
gran investigació sobre la corrup-
ció política vinculada a la direcció 
nacional del PP i a alts càrrecs de 
diverses comunitats autònomes 
governades pel PP, el cas Gürtel, 
seria encapçalada per l’empresa-
ri Francisco Correa i entre les di-
missions de càrrecs polítics que 
ja s’han produït hi ha diversos al-
caldes del PP. Tot i això, el Partit 
Popular ha guanyat els comicis 

del 26-J àmpliament. Aquesta és 
l’única realitat...
Massa vegades hem culpat Àn-
gel Ros, Joan Reñé, Ramon Farré, 
Inma Manso o Roberto Fernán-
dez, entre d’altres, d’haver con-
vertit Lleida en una ciutat i, tam-
bé, en una demarcació de merda. 
Però avui, segons Sacristán, allò 
innegable és que formem part 
d’un país de merda. Potser la 
independència esdevindria la 
solució, qui sap, perquè queda 
clar que el 26-J no ho ha estat. I 
aquesta és l’única realitat, una re-
alitat de merda.

l’Accent Gràfic Moltes gràcies
Lupe Ribot
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ERC guanya les elec-
cions a Lleida i el PP 
recupera l’escó que 
va perdre el 20-D en 
detriment del PSC. 
Republicans, CDC, En 
Comú Podem i popu-
lars obtenen un dipu-
tat cadascun a la cir-
cumscripció

ERC per CiU
i PP en lloc
de PSC

 GERARD 
MARTÍNEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

Els quatre diputats de la de-
marcació de Lleida al Con-
grés dels Diputats han que-
dat repartits entre Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
Convergència Democràtica 
de Catalunya, En Comú Po-
dem i el Partit Popular. La de-
marcació lleidatana ha tornat 
a repetir un empat a quatre, 
però aquest cop ERC ha pas-
sat a ser la primera força, per 
davant de CDC, mentre que 
el PP ha recuperat el diputat 
que va perdre el 20-D i ha 
pres la representació al PSC, 
que ha perdut 2.340 vots res-

Catalunya

PSOE

PP

PODEMOS

Lleida
Girona

Barcelona

Tarragona

ERC

En Comú-Podem

Espanya

pecte dels darrers comicis. 
Per partits, ERC ha obtingut 
45.063 vots, el 25,14%; CDC, 
40.587 vots, el 22,64%; En 
Comú Podem, 29.814 vots, 
el 16,63%, i el PP, 24.257, el 
13,53%. Així, Xavier Eritja, 
Antoni Postius, Jaume Moya 
i José Ignacio Llorens seran 
els diputats lleidatans al Con-
grés.
Esquerra Republicana de Ca-
talunya ha estat la força més 
votada a Lleida amb 45.063 
vots. La candidatura de Xa-
vier Eritja ha millorat els re-
sultats del 20-D i ha guanyat 
746 vots més que en els co-
micis del desembre. Tanma-
teix, aquest increment de 
vots no ha estat suficient per 
aconseguir el segon diputat 
que s’esperava a l’inici de 
l’escrutini.
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La segona força més votada 
ha estat Convergència Demo-
cràtica de Catalunya (CDC) 
amb 40.587 vots, el 22,64%. 
La candidatura de Toni Pos-
tius ha perdut més de 7.000 
vots respecte del 20-D.
En Comú Podem ha mantin-
gut el diputat que va guanyar 
per primer cop en les darreres 
eleccions tot i que ha perdut 
vots respecte del 20-D. La 
candidatura liderada per Jau-
me Moya ha obtingut 29.814 

vots, el 16,63%.
La campanya electoral a Llei-
da s’ha centrat en la lluita pel 
quart diputat. Finalment, el 
darrer escó de la demarcació 
ha anat a parar a mans dels 
populars en detriment del 
PSC, que ha perdut el diputat 
que va guanyar a última hora 
el passat 20 de desembre. De 
fet, Lleida era una de les pro-
víncies prioritàries en la direc-
ció nacional del Partit Popu-
lar, que aspirava a aconseguir 

un diputat, tal com havia pas-
sat en les generals de 2008 i 
2011. En aquests comicis, el 
PP ha guanyat 24.527 vots, el 
13,53%. Pel que fa als socia-
listes, la candidatura liderada 
per Mònica Lafuente ha ob-
tingut 22.328 vots, el 12,45%.
En aquests comicis, 181.029 
lleidatans han exercit el seu 
dret a vot, 18.500 menys que 
ara fa sis mesos, deixant la 
participació al 61%, tres punts 
per sota del 20-D. S’han re-

gistrat 1.745 vots nuls i 2.140 
vots en blanc.

Alt Pirineu i Aran
ERC va aconseguir impo-
sar-se a dues capitals de co-
marca de l’Alt Pirineu i Aran: 
Sort (297 vots) i la Seu d’Ur-
gell (1.098 vots). Tremp és 
l’única capital de comarca on 
CDC s’ha imposat i ho ha fet 
per un marge molt ajustat. 
Tan sols un vot els ha sepa-
rat d’ERC. CDC ha obtingut 

664 vots i ERC n’ha aconse-
guit 663. El Pont de Suert ha 
repetit resultats de les elecci-
ons del 20 de desembre i En 
Comú Podem s’ha imposat i 
ha augmentat en un vot els 
resultats anteriors, amb 272. 
A Vielha el partit més votat 
va ser el PP amb 538 vots i 
ha augmentat la distància 
respecte al PSC (429 vots). 
El PP també s’ha imposat en 
dos municipis més de l’Aran: 
Naut Aran i Arres.
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Eufòria inesperada en el PP de Llei-
da, que recupera el diputat que va 

perdre el 20-D en detriment del PSC.
ERC, ECP i CDC celebren els seus 
escons però lamenten els resultats 
dels populars tant a la demarcació 

com a l’Estat. 
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Set hores per descobrir que 
el Luck no només és un gos 

d’intervencions assistides, sinó 
un confident i company de vida

7 hores i
 JUDIT 

GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Sóc un Golden retriever i tinc 
18 mesos. Segur que heu co-
negut molts gossos com jo, 
encara que crec que sóc únic. 
Un dia la Jeni em va venir a 
veure a casa quan tenia no-
més dos mesos i mig, i aquí 
vam començar a viure junts. 
Sempre estem junts, tot el 
dia, cada dia. Sempre m’en-
senya coses i ens divertim 
amb qualsevol cosa. També 
visitem a gent, molta gent 
que m’acaricia i em fa pessi-
golles. De vegades fem di-
buixos amb pintura, juguem 
al Twister, llegim contes i fem 
teatre. M’agrada quan venen 

els meus amics més petits a 
visitar-me a Agrapes, sempre 
ens ho passem genial. M’han 
dit que avui vénen a veure’m. 
Vaig a posar-me guapo.

JUDIT GÓMEZ
Luck arriba a la teva vida 
per destí, però que treballi 
ara amb tu és destí o ja teni-
es aquesta intenció?

JENI BORDERA
Luck arriba en la meva vida 
en un moment de canvi, un 
moment que necessitava una 
nova perspectiva professional 
i personal. En el meu àmbit 
laboral sempre he volgut ar-
ribar a més, crear més pro-
jectes. Treballés on treballés 
sempre buscava un repte 
nou, però pel motiu que sigui 
no es podia fer. Fins que vaig 

conèixer a Agrapes i ens con-
tagiem filosofies de treball.
Ells, com a educadors canins 
em van donar unes pautes i 
una estructura de com havia 
de ser la nostra convivència i 
com m’hi havia de comunicar. 
En aquest moment és quan 
començo a treballar amb ell.

J. G.
Com ho feies?

J. B.
Em vinculo al meu gos de tal 
manera que es crea un lligam 
entre nosaltres impressio-
nant. És aquí quan decideixo 
formar-me com a guia i veig 
una gran oportunitat per vin-
cular el meu món professio-
nal amb el gos, i perquè re-
alment m’adonava que Luck 
gaudeix amb les persones. 

Poc després començo a fer 
pràctiques voluntàries en di-
versos centres per veure (i 
viure) si aquesta vinculació es 
pot tirar endavant. Fins que 
arriba el moment que el Javi 
d’Agrapes i jo seiem, posem 
les cartes sobre la taula, i co-
mencem a crear projectes per 
a nens i altres col·lectius.

J. G.
En tot aquest camí, què 
t’aporta ell?

J. B.
A través del Luck connecto 
amb una gran diversitat de 
col·lectius, des de nens amb 
disminucions físiques a dones 
maltractades o gent gran de 
residències. M’adono que 
amb ell tinc la possibilitat 
d’aportar el meu granet de 

sorra en molts col·lectius.

J. G.
I a les persones?

J. B.
El Luck els hi dóna seguretat, 
confiança, els hi treu la por i 
els desbloqueja. Quan un nen 
petit s’estira al costat del gos 
entra en un estat de calma 
impressionant, s’adorm, i això 
sense el gos no passa.

J. G.
El gos diferencia el tipus de 
persona amb qui treballeu?

J. B.
Ell és bastant estable, no és 
un gos explosiu o nerviós, ets 
tu com a guia qui li dona les 
pautes o li fas entendre la si-
tuació a la que se sotmetrà.

http://www.7accents.cat
http://http://www.agrapes.cat/
http://http://www.agrapes.cat/
http://http://www.agrapes.cat/
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un gos sense 
obstacles

J. G.
Com es fa entendre això a 
un gos?

J. B.
Quan algun centre ens truca 
per fer alguna sessió fem un 
seguir de reunions amb els 
professionals d’aquella enti-
tat per conèixer el col·lectiu 
amb qui tractarem: monitors, 
professors, auxiliars, psicò-
legs... Ells ens expliquen com 
són cadascú i també el que 
volen treballar o els objec-
tius que es volen plantejar, i 
nosaltres preparem l’activitat 
més adient. També visitem 
les instal·lacions on es durà a 
terme aquella activitat, per-
què el Luck ha d’estar prepa-
rat per a tot el que es pugui 

trobar, des d’una finestra fins 
a un nen que li pugui donar 
un cop. Si fem una activitat 
de pintura, per exemple, prè-
viament hauré treballat amb 
ell perquè no es begui l’aigua 
bruta, que no es mengi els 
pinzells, la pintura... Fins i tot 
l’ensenyo els moviments que 
hauré de realitzar durant la 
sessió i el sotmeto a un pos-
sible estrès previ perquè ell 
sigui conscient de tot el que 
passarà.  

J. G.
Quant temps dediqueu a 
aquest treball previ?

J. B.
Depèn de l’activitat. Nosal-
tres treballem cada dia du-

rant els entrenaments, però 
sempre és el gos qui marca 
les estones de treball perquè 
no es tracta de cansar-lo.

J. G.
Les activitats de les sessi-
ons, com les planteges?

J. G.
Intento que el gos sigui el 
més natural possible. Pre-
fereixo que estigui a gust i 
tranquil amb la gent, no que 
aquests facin d’espectadors 
mentre el gos fa equilibris o 
dóna la pota. El que busco és 
que la persona trobi un mo-
ment de calma amb el gos, 
per parlar, per desconnectar 
o simplement gaudir amb el 
Luck.
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J. G.
Notes un canvi o millora en 
les persones que treballes?

J. B.
Depèn. Si em preguntes que 
si al taller de lectura els nens 
han après a llegir més de 
pressa et diria que no. Però 
el que si han, fet és treure’s 
moltes pors i molts bloqueigs. 
Moltes vegades al nen l’exi-
gim i li demanem que facin 
coses i al final, l’única cosa 
que fem és bloquejar-lo. Evo-
lució? Depèn del que treba-
llis, però sempre veig coses 
positives en ells. El que vull 
és que aprenguin a través del 
gos que ells mateixos poden 
treure’s les pors i fer les co-
ses bé, i si s’equivoquen, sa-
ben que el Luck els estimarà 
igualment. Amb el Luck fluei-
xen molt més les emocions, el 
simple fet d’acariciar-lo fa que 
els pacients parlin, expliquin 
les seves emocions, i si ho fa 
un, ho farà el seu company.

J. G.
En algun moment t’has tro-
bat en una situació en què la 
persona no ha volgut estar 
amb el Luck?

J. B.
Totalment al contrari. M’he 
trobat amb nens que no voli-
en estar amb el gos i després 

hi han volgut estar. És un mo-
ment molt bonic, jo no sé si 
és el Luck si sóc jo, o són ells, 
però el que sento (i és el més 
bonic de tot) és que quan ve-
nen aquí no volen marxar mai. 

J. G.
Has canviat de company de 
feina, ara té quatre potes, 
però ha canviat la teva for-
ma de treballar?

J. B.
El que estic fent ara és el que 
més m’està aportant. He es-
tat en molts centres amb col-
lectius molt diversos però ara, 
he parat els peus i, per fi, es-
tic gaudint de la meva feina. 
A Agrapes i en aquests pro-
jectes, tinc l’oportunitat de 
fer el que estava buscant, que 
és gaudir, aportat, i deixar-me 
emportar. Sovint, el que més 
ens costa és gaudir de la nos-
tra pròpia feina. I ara, els nens 
m’esperen, l’esperen a ell, i 
això és molt gratificant.

J. G.
Creus que aquestes teràpi-
es amb animals les hauria 
de fer qualsevol persona no 
només aquell col·lectiu més 
vulnerable? 

J. B.
Clar, és la filosofia que ens mar-
quem. Es creu que aquestes 

teràpies són per a gent amb 
diversitat funcional o persones 
que necessiten una educació o 
atenció especial, però per això 
ja tenim els psicòlegs que serà 
qui farà un tractament. Aquí 
treballem amb nens sense cap 
tipus de problema, fem tallers, 
parlem, fem teatre... S’ha de 
trencar aquest tabú. 

J. G.
Què és un gos per a tu?

J. B.
Un gos no jutja, no demana 
diagnòstics, tracta a totes les 
persones per igual, com hau-
ríem de fer tots.

J. G.
Canvia la paraula “gos” per 
“Luck”

J. B.
És l’amic perfecte. És un gos 
de teràpia òbviament, però 
és un gos que juga i fa la seva 
com tots els gossos. Però per 
a mi és un company de vida, 
encara que el meu objectiu 
és que sigui més, que per a 
les persones sigui el seu còm-
plice. Després ja vindran els 
problemes, però aquell ha 
de ser el seu moment amb el 
Luck i ho han de gaudir com 
ell ho fa amb tothom. Per-
què el Luck és un gos sense 
prejudicis, sense obstacles.

http://https://www.facebook.com/agrapes.taa/videos/vb.345311998887496/1029193630499326/?type=2&theater
http://http://agrapes.cat/terapias/
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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

AUTODILER 3000. Carretera LL-11 km. 9,4 - 25191 LLEIDA - Tel.: 973 27 99 40. www.autodiler3000.com



 Lauren Lleida “reobre” 
les seves portes
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SOCIETAT

Rosselló acorda 
reconstruir 
l’església en  2 fases

 ACN
 LLEIDA

Representants de la Genera-
litat, la Diputació de Lleida, 
l’Ajuntament de Rosselló i el 
Bisbat de Lleida es van reunir 
aquest dimarts al consistori i 
van decidir obrir un concurs 
d’idees per decidir com es 
reconstruirà l’església, in-
clòs el campanar. L’alcalde 
de Rosselló, Josep Abad, ha 
explicat que per escollir el 
projecte guanyador es crea-
rà una comissió formada per 
arquitectes. Està previst que 
a la tardor se sàpiga quan 
començaran les obres de re-
construcció que es faran en 
dues fases, segons ha con-
firmat el Bisbat. La primera, 
amb un cost de 120.000 eu-
ros que assumiran Genera-
litat, Diputació, Ajuntament 
i Bisbat, tot i que encara no 
han decidit en quin percen-
tatge, serà cobrir el temple 
perquè pugui funcionar amb 
normalitat. La segona serà la 
reconstrucció del campanar. 
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Diversos saquejadors aprofiten la falta de seguretat i la desídia 
del recinte per ampliar la seva col·lecció cinematogràfica

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Les deu sales que confi-
guraven l’oferta cinema-
togràfica de l’empresa 
Lauren a Lleida van tancar 
al públic el passat juliol 
després de mesos d’in-
certeses i rumors, un dels 
quals apuntava a la reo-
bertura del cinema al llarg 
de 2016. Finalment, la ru-
morologia s’ha fet realitat, 
però no exactament com 
s’esperava. I és que l’ab-
sència de mesures de se-
guretat a les instal·lacions 
i la deixadesa de les ma-
teixes han permès a alguns 
saquejadors fer de les se-
ves amb total impunitat.
De fet, la porta del pàr-
quing del recinte roman 
oberta, mentre que la que 
dóna accés al magatzem 
ha estat rebentada. Així, 
entre 600 i 700 metres 
quadrats a vessar de relí-
quies cinematogràfiques 
s’obren pas fins a la re-
tina dels “visitants”, que 
han assegurat a 7accents 
que s’hi poden trobar uns 
500 rotllos de 35 mm de 
projecció, entre els quals 
l’original d’El projecte de 
la bruixa de Blair que es va 
estrenar al Festival de Sit-
ges l’any 1999, un còpia de 

la mítica Robocop de l’any 
1987 o una altra de la no 
menys mítica El silenci dels 
anyells de 1991. A més, 
tràilers, teasers o caixes 
plenes de DVD encara per 
estrenar formen part d’un 
botí anhelat per qualsevol 
amant del cinema. Fins i 
tot hi ha una màquina de 
crispetes per a qui tingui 
pensat construir una sala 

Rotllos de 35 mm amuntegats a l’interior del Lauren Lleida. Foto: Anònim

de projeccions d’allò més 
realista al seu domicili.
A hores d’ara es desconeix 
quan es va produir la “reo-
bertura” del Lauren Lleida 
i quines mesures es pren-
dran al respecte d’això, 
tenint en compte que Lau-
ren va dissoldre el seu hòl-
ding ja fa mesos. De totes 
maneres, alguns dels nous 
“usuaris” d’aquest cinema 

estan disposats a demanar 
a l’Ajuntament de Lleida 
que aprofi l’extens fons 
cinematogràfic per con-
vertir les instal·lacions en 
una sala similar al Pheno-
mena de Barcelona, amb 
programacions estables i 
projeccions de films clàs-
sics. Veurem si quan algú 
s’hi posi encara queda 
quelcom al magatzem...

CIUTADANS

Ciutadans demana la neteja de la carretera d’Osca 
que dóna accés a la ciutat de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El regidor de Ciutadans a 
l’Ajuntament de Lleida, José 
María Córdoba, ha anunciat 
que “demanarà la neteja im-
mediata de la carretera d’Os-
ca que dóna accés a Lleida, 
donada la seva deixadesa”. 
Córdoba ha explicat que “es 
tracta d’un dels principals ac-

cessos a la ciutat, i per tant, 
s’ha de cuidar la seva imat-
ge” i que “actualment es tro-
ba plena de matolls, males 
herbes, i fins i tot, arbustos 
que neixen a la vorera de l’as-
falt i  a la calçada de la via”.
Concretament, “un dels 
trams que es troba en pitjor 
mal estat és el que va de la fa-
cultat d’Agrònoms de la  Uni-
versitat de Lleida (UdL) fins 

a les Basses d’Alpicat”, ha 
indicat Córdoba. Per aquest 
motiu, “C’s preguntarà, en 
el pròxim ple de juliol, sobre 
la seva neteja i el seu poste-
rior manteniment”. “No es 
pot donar aquesta imatge 
de despreocupació”, ha re-
calcat. I ha alertat que “si es 
continua sense actuar, aviat la 
visibilitat dels semàfors i dels 
senyals, es veurà afectada”.

SOCIETAT

Un petard llençat per un nen és 
la causa de l’incendi a Rocallaura

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Petards llençats per un nen de 
13 anys serien la causa de l’in-
cendi de Rocallaura, a Vallbona 
de les Monges, que va cremar 
102,5 hectàrees. Així es con-
clou en l’informe conjunt, ela-
borat pel cos dels Agents Ru-
rals i dels Mossos d’Esquadra, 
que presentaran aquest dijous 

al jutjat de Cervera, que porta 
el cas, després de la investiga-
ció duta a terme. Els fets seri-
en, per tant, inimputables ja 
que la Llei del menor estableix 
responsabilitats penals a partir 
dels 14 anys.
El foc va calcinar un 90% de 
vegetació forestal i un 10% de 
camps de cereals dels munici-
pis de Vallbona de les Monges 
(70%) i Nalec (30%). 
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Imatge de la seu de Ràdio i Televisió d’Andorra.
Foto: RTVA 

7accents.cat
www.

CULTURA

La Plataforma per la Llengua 
exigeix a Andorra que compleixi 
el conveni dels mitjans en català

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Plataforma per la Llengua 
ha denunciat que la decisió 
de deixar d’emetre Andorra 
Televisió a les comarques del 
Pirineu català incompleix el 
conveni en matèria de televisió 
transfronterera signat entre la 
Generalitat, el Govern d’An-
dorra i sis ajuntaments catalans 
l’any 2010 en el qual els execu-
tius andorrà, català i municipals 
es comprometien a garantir 
que els continguts d’Andor-
ra Televisió es distribueixen a 
les comarques de l’Alt Urgell, 
la Cerdanya, el Pallars Sobirà, 
el Pallars Jussà i l’Alta Riba-
gorça. La televisió andorrana 
es deixarà de veure a partir 

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana

30·06
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d’aquest divendres a aquestes 
comarques per la TDT per-
què Andorra Telecom deixa 
d’assumir el cost anual per 
emetre el senyal, que era de 
120.000 euros. Des de l’ONG 
del català s’exigeix al govern 
d’Andorra que compleixi el 
conveni i insta les institucions a 
reunir-se per seguir complint-lo.
L’entitat considera que aquest 
fet impossibilita als ciutadans 
d’aquestes comarques estar 
connectats a la realitat an-
dorrana i tanca les portes a la 
televisió nacional d’Andorra 
d’ampliar el seu públic i la seva 
influència televisiva i publicitària.
La Plataforma per la Llengua 
reclama que la televisió an-
dorrana, així com el proveïdor 
Andorra Telecom, els governs 
d’Andorra i Catalunya i els 

sis ajuntaments que van sig-
nar aquest acord no evadei-
xin les seves responsabilitats 
i procurin trobar solucions als 
impediments que ocasionen 
aquesta pèrdua i que vetllin pel 
compliment del seu acord que 
ha de permetre gaudir d’una 
pluralitat televisiva i lingüísti-
ca als ciutadans del Pirineu.
Mentrestant, la Plataforma per 
la Llengua assegura continuar 
treballant perquè la recipro-
citat dels mitjans audiovisuals 
en català als territoris de par-
la catalana sigui total. Sobre 
aquest fet, el president de 
l’entitat, Òscar Escuder, consi-
dera que ‘’és lamentable que 
una televisió que era un refe-
rent en matèria de reciproci-
tat ara deixi de ser un exem-
ple de bones pràctiques’’. 

ECONOMIA

   Unió de Pagesos estima un 

 ACN
 LLEIDA

www.7accents.cat

Unió de Pagesos ha valorat  
l’actual campanya de recol-
lecció del cereal d’hivern i 
de la colza, que finalitzarà 
cap a mitjan juliol. Des de 
l’organització agrària re-
marquen que la campanya 
a Catalunya està sent “irre-
gular”, amb una producció 
similar i en algunes zones 
lleugerament superior als 
darrers anys. La sequera de 
l’hivern, acompanyada de 
temperatures suaus i un fi-
nal de primavera plujós han 
fet que els sembrats variïn 
en funció del territori i dels 
diferents paràmetres de ma-
neig com ara les varietats, 
els tractaments o si es trac-
ta o no de sembra directa. 
El sindicat estima que la 
producció de blat i ordi al 
conjunt de Catalunya serà 
un 8% superior a la mitja-
na dels anys 2012 i 2014. 
En el cas de la colza s’esti-
ma un augment de la pro-
ducció del 56% a causa de 
l’important increment de 
la superfície conreada per 
l’aplicació del greening de 
la nova PAC, que obliga 
els productors de cereals a 
fer rotació de cultius, per 
tant, a plantar conreus al-
ternatius als ja tradicionals 
segons ha explicat Santi 
Caudevilla, responsable de 
cultius herbacis d’Unió de 
Pagesos. En concret, la su-
perfície de colza a Catalu-
nya ha passat de les 8.710 
hectàrees de l’any 2014 a 
les 14.394 d’aquest 2016. 

Pel que fa al cereal d’hivern, 
l’organització agrària par-
la d’una “bona” collita a la 
meitat nord del país men-
tre que a la meitat sud de 
Catalunya “s’haurà quedat 
curta” com a conseqüència 
de les suaus temperatures 
de l’hivern i la manca de 
pluges, que no han afavo-
rit una correcta implanta-
ció del conreu i han limitat 
el nombre d’espigues per 
planta. Aquesta situació fins 
i tot va fer perillar la colli-
ta abans que arribessin les 
pluges del febrer passat se-
gons ha dit Caudevilla. Les 
comarques més afectades 
pel període de sequera han 
estat les de les Terres de 
l’Ebre i l’Alt Penedès, men-
tre a l’Alt Empordà, la Baixa 
Segarra i a la part sud de 
l’Urgell els rendiments es-
taran lleugerament per sota 
de la mitjana segons UP. Pel 
que fa a les pedregades de 
maig i juny, aquestes van 
ser molt localitzades i, per 
l’estat del cultiu, els danys 
no han estat molt forts. 
Unió de Pagesos, però, ad-
verteix que aquest incre-
ment de producció de blat 
i ordi prevista no permetrà 
als productors compensar 
la caiguda de preus del dar-
rer any, que se situa en uns 
20 euros/tona A més, cal 
sumar-li l’increment de cos-
tos del 0,68% des de l’any 
2012 al 2014, mentre que 
en el mateix període la pro-
ducció bruta ha caigut un 
22,52%. Davant de la cai-
guda de preus, el sindicat 
aposta per establir aliances 
entre el sector productor. 
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 Borja López, experiència 
per a l’ICG Software Lleida
29·06
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El jugador barceloní arriba a Lleida procedent del Voltregà

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida conti-
nua donant forma a la plan-
tilla de la pròxima tempora-
da, que novament disputarà 
l’OK Lliga. Així doncs, l’en-
trenador Albert Folguera 
ja disposa del seu primer 
reforç. Es tracta de Borja 
López, un mig barceloní de 
37 anys que la passada cam-
panya va militar al Voltregà. 
No serà l’única incorporació 
del Llista aquest estiu, doncs 
el conjunt lleidatà haurà de 
cobrir les baixes que ha pa-
tit en els darrers dies. Manu 
Necchi i Esteve Pujals han 
marxat a França, mentre 
que Albert Povedano ha fit-
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xat pel Mataró de Primera 
Nacional. Per la seva banda, 

David Ballestero va ser ce-
dit a l’Alpicat amb l’objectiu 

Borja López durant la seva etapa al Le Vendéenne 
francès. Foto: Hoquey Asturias

de tenir més minuts i po-
der créixer com a jugador.
Borja López és un jugador 
amb una gran experiència 
a la màxima categoria es-
tatal d’hoquei patins. I és 
que prèviament al seu pas 
per Voltregà, havia jugat al 
Vic, al Noia i al Vilafranca. 
Va ser al conjunt osonenc 
on va transcórrer gran part 
de la seva carrera esporti-
va ja que s’hi va estar nou 
temporades. També va dis-
putar durant tres anys la 
lliga francesa, en la qual va 
vestir la samarreta de La 
Vendéenne, on va compa-
ginar la tasca de jugador 
amb la de tècnic. En el pal-
marès del nou jugador llis-
tat hi figuren dues Copes 
del Rei aconseguides amb 
el Vic, així com dues Super-

copes d’Espanya. A més, 
cal destacar que va ser in-
ternacional per Espanya en 
categories inferiors. L’ICG 
Software espera que López 
els aporti la seva qualitat, 
així com el coneixement 
de l’OK Lliga adquirit du-
rant tantes temporades 
en la competició. Amb fit-
xatges com aquest, Albert 
Folguera desitja evitar el 
patiment del curs passat i 
aspirar a fites més ambicio-
ses. El jugador barceloní ha 
estat presentat oficialment 
aquest dimecres a l’esta-
bliment Duch de Lleida. 
En aquests moments la plan-
tilla de l’ICG Software Llei-
da compta amb sis efectius: 
Lluís Tomàs, Andreu Tomàs, 
Joan Cañellas, Lluís Rodero, 
Carles Trilla i Borja López.

C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • info@opticabalafia.com • www.opticabalafia.com
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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 ( )
Rellotge biològic
Sovint, els rellotges biolò-
gics tenen la capacitat de 
defensar en silenci el soroll 
estrident del despertador, 
sobretot quan aquest no té 
cap intenció de participar en 
l’escena matinal. Passa en 
aquelles jornades on la ruti-
na diària et dóna una (petita) 
treva i pots allargar el son fins 
que et vingui de gust però et 
sents incapaç de fer-ho. Vas a 
dormir creient que l’endemà 
no veuràs sortir el sol i sen-
se adonar-te’n apareixes as-
segut amb l’esmorzar davant 
dels nassos i observant amb 
la mirada (mig) perduda com 
el primer raig de llum entra 
per una finestra dissimulada 
entre cortines i persianes. Fa 
uns dies, vaig obrir els ulls 
abans que res ni ningú m’ho 
demanés, potser a l’espera 

que aquell (mal)son acaba-
ria quan posés el peu dret a 
terra. Amb l’esquerre encara 
de camí, la realitat es va do-
nar pressa a fer-me veure que, 
entre la (meva) nit i aquell dia, 
no hi havia gaires diferències.
Perquè aquella pel·lícula noc-
turna, a mig camí entre la 
comèdia i la tragèdia, havia 
tingut un desenllaç amb tics 
terrorífics. La trama i el drama 
havien flirtejat en més d’una 
ocasió en aquell film exposat 
al públic en dos fascicles, en 
el qual cap personatge havia 
tingut la decència de desapa-
rèixer al final del primer acte. 
Els experts auguraven poc re-
corregut per a un protagonis-
ta sense carisma ni lideratge 
i amb una incompetència fla-
grant per aprendre’s un guió 
argumental amb (certa) soli-

desa. Les escenes s’omplien 
de gags amb mafiosos ama-
gats darrere d’uns decorats 
en blanc i negre més propis 
de l’època en què el setè art 
callava per sempre. Potser per 
això, el personatge en qües-
tió seguia ancorat en aquell 
passat lúgubre de la mà de 
manipuladors disfressats de 
persones que, per si això no 
fos prou, es feien víctimes de 
la seva culpabilitat.  
Els aplaudiments de la (gran) 
majoria del públic present a la 
sala van despertar-me d’una 
somnolència provocada. 
L’aparició dels crèdits va do-
nar lloc al descrèdit per part 
dels pocs que, com jo, havíem 
considerat aquella pel·lícula 
una autèntica broma de (molt) 
mal gust. Qualsevol persona 
amb un mínim de cultura ha-

gués vomitat totes les crispe-
tes de cop després del lamen-
table paper del protagonista 
però, tot i la meva perplexi-
tat, aquella gent les havia di-
gerit amb total impunitat. No 
trobava motius ni raons per 
justificar tal bajanada fins que 
em va venir al cap allò que un 
(bon) amic m’havia comentat 
feia uns dies. Pensa que els 
idiotes acabaran prenent el 
món, no per la seva capacitat 
sinó per la quantitat, n’hi ha 
molts. De sobte, aquella frase 
recobrava més força que mai i 
m’aclaria en petites dosis una 
ment totalment ennuvolada. I 
és que si el (meu) món estava 
a les seves mans, només hi ha-
via una única solució per can-
viar el meu rellotge biològic. 
Anar-me’n per sempre. Ara sí. 
D’una vegada per totes.

Muy mucho espanyoles
Res de lliçons sobre la su-
perioritat moral dels ca-
talans envers la resta 
d’espanyols. I encara 
menys dels lleidatans, 
que vam retornar l’es-
có al Partit Popular de 
José Ignacio Llorens en 
el marc d’uns comicis que 
han atorgat a Lleida el dub-
tós honor de registrar una 
de les participacions més 
baixes de l’Estat espanyol. 
D’una banda, Toni Postius i 
Mònica Lafuente, candidats 
convergent i socialista res-
pectivament, han patit les 
conseqüències de dormir 
amb els seus enemics. De 
l’altra, el discurs de la por 
ha reeixit entre una ciuta-
dania que, paradoxalment, 
no tem la corrupció ni les 
conspiracions. No ens hau-
ria de preocupar tant que 
els espanyols siguin muy 
mucho españoles; del que 
ens hauríem d’ocupar és de 
deixar-ho de ser nosaltres.

Gerard Martínez
L’accent

Espanya?
En canvi, al discurs de la 
por no hi trobo cap expli-
cació. Segurament, ni els 
muy mucho españoles po-
drien justificar-m’ho. Hi ha 
quelcom que faci més por 
que la corrupció? Hi ha al-
guna cosa més esgarrifosa 
que la destrucció del nostre 
sistema sanitari? Hi ha res 
més pertorbador que una 
conspiració contra el poble 
català? I què hi ha més pe-
rillós que una llei que coar-
ta la llibertat d’expressió? 
I més obscur que una llei 
que atorga al català un pa-
per residual a les escoles? 
Els qui no s’espanten da-
vant d’aquests fets no po-
den tenir por de ningú. Ni 
de la cua de Pablo Iglesias. 
Tampoc de la sudoració ex-
cessiva d’Albert Rivera. Fa 
més por imaginar-se el nen 
d’El sisè sentit confessant 
a Bruce Willis que en oca-
sions, quan hi ha eleccions, 

veu muy muchos españoles. 
A Lleida, també. Aterrador.
No tinc res en contra dels 
muy mucho españoles. Ara 
bé, preferiria compartir es-
pai i temps amb muchos 
españoles que se sentissin 
muy españoles en comptes 
de fer-ho amb espanyols 
muy mucho españoles. I no 
és una qüestió terminològi-
ca ni de superioritat moral, 
sinó que es tracta d’un tema 
de suficiència intel·lectual. 
Però aquesta matèria l’hem 
suspès, a més, en segona 
convocatòria, després de 
superar el primer examen 
amb nota. Si cada vegada 
som més muy mucho es-
pañoles, què passaria a Llei-
da en el cas d’unes terceres 
eleccions? Doncs no ho sé 
pas, encara que m’imagino 
el protagonista de la pel-
lícula de Shyamalan confes-
sant que sempre, quan hi ha 
eleccions, veu el José Igna-
cio Llorens.

Convergència ha perdut la 
condició de partit més votat 
a les terres de Lleida per-
què la joventut, l’empenta 
i el talent del jove Postius 
no quadren amb la decre-
pitud, l’immobilisme i la 
neciesa dels qui mouen els 
fils dels titelles convergents 
en els escenaris de Ponent. 
Parlem, entre d’altres, de 
Ramon Farré, president de 
CDC a Lleida, i Joan Reñé, 
membre del comitè execu-
tiu nacional de Convergèn-
cia, xacres que es reprodu-

eixen amb diferents noms 
i cognoms en l’estuctura 
dels partits muy mucho es-
pañoles. Tanmateix, Lafu-
ente ha deixat Lleida sense 
representació socialista al 
Congrés perquè Àngel Ros 
i companyia duen massa 
anys carregant-se qualse-
vol rastre de socialisme a la 
ciutat. Com els socialistes 
muy mucho españoles, que 
prefereixen pactar amb la 
dreta que amb l’esquerra. 
Oi que us costaria trobar les 
set diferències entre Lleida i 
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Un rato de jueves al sol
El pasado jueves, después 
del debate de cierta 
televisión local cuyo 
nombre no hace fal-
ta citar porque sólo 
hay una, los cabezas 
de lista de los seis 
partidos con mayor in-
tención de voto teórica 
de entre los que se presen-
taban a las elecciones que 
se celebraron el día 26 es-
taban haciéndose una foto 
en la plaza de la estación. 
En cierto momento, son 
cosas habituales en cam-
paña, cuatro de los seis 
candidatos en cuestión hi-
cieron un corrillo y se pu-
sieron a hablar de cosas. 
Primero que si del calor, 
después de lo cansados 
que estaban todos y, por 
último, de eso que llaman 
corrupción. El asunto tuvo 
su qué, porque venían to-
dos de haberse zurrado la 
badana más bien que regu-
lar en el debate televisivo 
previo pero la cosa fue más 
o menos cordial.
Hablaron todos como 
quien no quiere la cosa de 
los casos suyos y de los del 
vecino y alguno soltó aque-
llo tan genérico de que “en 
todas las cestas hay man-
zanas podridas”. Otro, no 
me acuerdo quien –bueno, 
sí, pero no lo digo–, repli-
có con otra frase tan o más 
genérica pero bien traída 
en el momento que venía a 
decir algo así como que el 
que haya manzanas podri-
das no significa que se ten-
ga que cortar el árbol. La 
frase, y ahora doy pistas, la 
decía uno cuyo partido ár-
bol está en proceso de tala 
y parece que no servirá ya 

L. Á. Pérez de la 
Pinta 
Pintan bastos

para recoger fruto en unos 
próximos comicios. A la 
cosa contestó otro de ellos 
recordando las andanzas 
pirenaicas de cierto excon-
seller aficionado a cruzar 
la frontera andorrana con 
el maletero lleno y enton-
ces, no sé muy bien gracias 
a quién, se giraron todos 
hacia la única fémina del 
corrillo mientras alguien 
mentaba el archiconocido 
y meridional caso que tie-
ne el dudoso honor de ser 
el más gordo de los últi-
mos conocidos en cuanto 
a la cuantía de lo sustraído 
y que se identifica con un 
acrónimo de tres letras ma-
yúsculas siendo la primera 
y la última sendas e y la de 
en medio una r. La moza, 
dejando un tanto ojipláti-
cos a todos, respondió con 
un nada fingido desdén 
algo tal que “una cosa son 
los casos aislados y otra la 
corrupción institucionali-
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zada de algunos” mientras 
miraba al bies y sin que se 
notase mucho al que había 
hablado de las manzanas y 
al más mayor de los cuatro 
que formaban el corrillo. 
Éste último, rápido él, sacó 
a pasear a cierto individuo 
en su día director general 
de la Guardia Civil deteni-
do posteriormente en Laos 
que, tanto por la cuantía 
de lo que sustrajo como 
por su aplicación en la ta-
rea de apropiarse no de lo 
ajeno si no de lo de todos, 
mora en el elenco de píca-
ros trincones patrios varias 
plantas por encima de los 
protas de los últimos ca-
sos más célebres. La mu-
jer, reactiva ella, zanjó la 
cosa con un “a mí no me 
hables de Roldán que yo 
entonces no había ni naci-
do”. Si tenemos en cuenta 
que la susodicha nació en 
el 73, que las hazañas del 
exdirector de la Benémeri-

ta datan de los primeros 90 
y que eran bien conocidas 
por sus contertulios –naci-
dos respectivamente en el 
70, el 43 y el 84–, no es de 
extrañar que más de uno 
de los presentes tuviese 
problemas para disimular 
la sonrisa.
Al final, de los cuatro que 
allí había, sólo uno –ella– 
se quedó sin escaño el 
domingo del mismo modo 
que su jefe, a pesar de las 
cosas que anda diciendo 
otra vez, va a volver a que-
darse sin ser presidente 
aunque se muera de ganas 
de serlo. Quizá alguien de-
bería explicarles a ambos 
–a ella y a él– que reco-
nocer los errores propios 
–y propios son los de uno 
mismo y los de sus com-
pañeros de viaje– honra y 
humaniza. Pero para en-
tender eso, y ahí creo que 
es donde yerran estos dos 
de quienes hablo, hace fal-

ta ser capaz de ver a quien 
tienes en frente como ad-
versario y no como enemi-
go y poder hacer así algo 
tan sencillo y normal como 
tener una charla medio 
cordial mientras esperas al 
sol en una plaza a que te 
hagan unas fotos supuesta-
mente ocurrentes. Lo con-
trario se llama sectarismo y 
de ello, parece, en algunos 
sitios andan sobrados. Y 
me refiero tanto a los que 
van de rojo como a los que 
andan de morado aunque 
no sean de Palencia. Así 
les ha ido a ambos. Aquel 
rato al sol de un jueves, a 
mí al menos, me permitió 
entender muchas más co-
sas que estos siete meses 
seguidos de campaña. Ah, 
y el de morado no hablo 
con nadie: sólo consigo 
mismo. Es lo que tiene ser 
–o creerse, y a quien sólo 
lo cree al final se le pilla– 
Harry Callahan.
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Aquells moments d’eufòria i 
d’ambició econòmica que el Reg-
ne Unit vivia al 1973, tot just quan 
s’incorporava a la Unió Europea, 
han passat a la història. Arribat 
el 2016, un referèndum convocat 
per Cameron ha donat veu als 
ciutadans del país que governa, 
que han decidit (per majoria) que 
formar part de la Unió no és el 
que més els convé.  La marxa dels 
britànics d’Europa, però, ha dei-
xat un gust agredolç als mateixos 
ciutadans del Regne. La por, la 
sempre present “por”, ha portat 
aquesta població a recuperar les 
fronteres i a aixecar de nou bar-
reres a la lliure circulació de mer-
caderies i persones. Renunciar a 
les sinergies que aporta la perti-
nença a la major potència econò-
mica del món a canvi de bloque-
jar l’entrada al país a tots aquells 
que no son benvinguts. Falta 

aclarir, però, quin serà el preu del 
Brexit. Multinacionals que bus-
caran reubicar-se a l’Eurozona; 
expatriats britànics a Europa que 
hauran de tornar; expatriats eu-
ropeus a Gran Bretanya que hau-
ran de sor-
tir; recessió 
econòmica 
i potser se-
cessió in-
terna entre 
a n g l e s o s , 
escocesos i gal•lesos. De mo-
ment, caiguda de la borsa, de-
valuació de la lliura esterlina i 
efecte contagi als països veïns. El 
que ha costat tants anys construir 
mostra la seva fragilitat, albi-
rant-se una fractura europea que, 
tant de bo, acabi amb aquesta 
sortida puntual.
Però tot plegat ha estat fruit de 
la sensació de fortalesa d’un Es-

tat que té la clara convicció que, 
en la partida que juga, hi perd 
més que no pas hi guanya. Voler 
guardar el pa pels autòctons ha 
donat força a una justa majoria 
per agafar la porta i marxar d’Eu-

ropa. Perquè ben diferent seria 
l’escenari si el Regne Unit (o no 
tan unit) fos una país amb debi-
litats de la talla de Grècia o, per 
què no, d’Espanya. En aquest 
cas, la submissió política i eco-
nòmica i la immigració no mo-
lestarien tant, en detriment del 
que molestaria perdre tot el fi-
nançament i ajudes que es reben 
de Brussel·les. Però imagino que 

els britànics hauran fet balanç i, 
en un 52% dels casos, marxar és 
l’opció que més els compensa. O 
això creuen. El temps ho dirà.
No comparteixo la divisió d’Euro-
pa, però cal valorar que les unions 

forçoses no funcionen i les força-
des, menys. Formar part d’un tot 
que et resta, més que no pas et 
suma no ha de ser una imposició, 
sinó una voluntat. Igual que ho va 
ser entrar a Europa. Igual que ho 
hauria de ser marxar d’Espanya. 
Deixeu parlar al poble, si us plau. 
Perquè les separacions solen ser 
per a millor. “Y la europea...?” 
No, Mariano, l’europea no.

 (Des)interès econòmic Maria Fauria

Dret a marxar

Marc Retamero
Temps mort

El puto futbol
Han passat ja uns pocs dies 
del cruel desenllaç que el 
destí va preparar per a la 
magnífica temporada del 
Lleida Esportiu. Tanma-
teix, les ferides que la fa-
tídica tanda de penals ens 
va deixar en el més profund 
del cor als aficionats més 
acèrrims segueixen sense 
cicatritzar. És molt dolorós 
caure d’aquesta manera i 
m’atreviria a dir que fins 
i tot injust, doncs la feina 
feta pels herois anònims 
que han composat aquest 
curs la plantilla lleidatana 
no mereixia quedar-se sen-
se el premi gros. Ho merei-
xíem també els més de 400 
lleidatans que vam traves-
sar Espanya per acompa-
nyar el nostre equip a Se-
villa, així com tots aquells 
que hi són sempre, plogui 
o nevi, faci fred o calor. 
Després de les llàgrimes 
vessades les últimes tem-
porades a Jaén, Leganés o 
Cornellà crec que ens to-
cava per fi assaborir un as-
cens que el Lleida Esportiu 
mai havia tingut tan a prop. 
Per això, malgrat l’extrem 
patiment que comporta 
jugar-s’ho tot en el cara o 

d’Esports en dos encontres 
consecutius. Ha provocat 
cues massives per comprar 
les entrades per a despla-
çaments tan llunyans com 
el de Sevilla i ha signat una 
brillant fase d’ascens, en la 
qual ha eliminat el Barakal-
do i el Real Madrid Cas-
tilla, ni més ni menys que 
els dos equips que havien 
sumat més punts en la lli-
ga regular. Quan en el tram 
inicial de la temporada 
ningú donava un duro per 
ells, van unir-se per rever-
tir la delicada situació en la 
classificació fins a arribar a 
classificar-se per l’anhelat 
play-off. I tot això ho van 
fer enmig d’un clima extra-
esportiu d’allò més inesta-
ble, amb impagaments de 
fins a cinc mesos i tensions 
amb la junta directiva. Un 
dia a dia realment compli-
cat que va propiciar que 
jugadors i tècnics s’unissin 
encara més fins a quallar 
un bloc realment indes-
tructible. Demostrant, sen-
se cap mena de dubte, un 
compromís digne d’admi-
ració. “El millor grup humà 
que m’he trobat mai”, en 
paraules del propi Idiakez. 

Han superat tantes adver-
sitats que encara sap més 
greu que aquesta boni-
ca història no hagi tingut 
un final feliç. Em feia una 
il·lusió enorme estar a Se-
gona Divisió el curs vinent 
i que la ciutat de Lleida po-
gués tornar a gaudir de la 
Lliga de Futbol Professio-
nal deu anys després, però 
veure els jugadors des-
trossats sobre la gespa del 
Viejo Nervión, totalment 
inconsolables, encara em 
va fer molta més llàstima 
que el fet d’haver perdut 
l’ascens. I saber que molts 
d’ells no els tornarem a 
veure mai més lluint la sa-
marreta blava. 
“El puto futbol” ens va dei-
xar amb la mel als llavis de 
la manera més dolorosa. 
Jugar-se l’esforç de tota 
una temporada des del 
punt de penal ja és prou 
dur de per si, però a més 
la tanda va semblar escrita 
pel més cruel dels guionis-
tes. El porter Iván Crespo, 
que va estar a punt d’atu-
rar diversos dels llança-
ments, es va introduir un 
dels penals a la seva prò-
pia porteria en rebotar-li la 

pilota que impactava inici-
alment al pal. En canvi, el 
decisiu xut d’Òscar Rubio 
en la mort sobtada s’esta-
vellava al travesser i sortia 
fora. O no, doncs diverses 
imatges semblen indicar 
que l’esfèrica podria haver 
travessat la línia de gol (si-
gui com sigui, ja no serveix 
de res reclamar i el club 
farà bé de no presentar 
unes al·legacions que no-
més servirien per allargar 
l’agonia). Per a més inri, els 
dos jugadors que van errar 
els seus penals van ser els 
dos lleidatans de l’equip, 
que havien realitzat una 
gran actuació durant un 
matx que, no ho oblidem, 
el Lleida va guanyar 0-1. 
Ens hem despertat abrup-
tament del somni, sí, però 
estic convençut que ens 
aixecarem i ho tornarem a 
intentar. Com sempre hem 
fet. Que les llàgrimes ves-
sades a Sevilla per juga-
dors i aficionats siguin la 
llavor de l’èxit en un futur. 
El puto futbol, parafrase-
jant a Idiakez (molta sort a 
Xipre, míster!), ens en deu 
moltes i, tard o d’hora, ens 
les tornarà.

creu que suposen les tan-
des de penals, estava con-
vençut que aquesta vegada 
sí ens somriuria la fortuna. 
No va ser així, ans al con-
trari, i és que la sort un cop 
més ens va girar l’esquena 
quan més la necessitàvem. 
Així és el futbol, assegura 
el tòpic. “El puto futbol y 
la puta vida”, com va dir 
un abatut Imanol Idiakez 
en acabar el partit, l’últim 
com a entrenador del pri-
mer equip blau.
Aquest Lleida ens ha fet 
somiar desperts. Ha acon-
seguit recuperar amb es-
creix la il·lusió perduda en 
la campanya anterior i ha 
assolit quelcom totalment 
impensable com era exhau-
rir les localitats del Camp 
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Lleida realment vol turisme? 
Lleida realment vol turisme? 
Que no sigui turisme de 
negocis, és clar. No sé si 
heu intentat fer gaire tu-
risme per Lleida ciutat, 
però ja us dic jo que ho 
organitzeu amb temps, ja 
que a Lleida, el temps és or. 
Per començar, les visites a la 
Seu són d’allò més limitades... 
Obren a les 10h i tanquen a les 
13.30h, tornen a obrir a les 15h 
fins les 17.30h segons horari 
oficial, però a mi em van negar 
l’entrada a les 16.30h dient que 
tancaven a les 17.00h i que amb 
30 minuts no et dóna temps de 
veure-ho tot. On s’ha vist que un 
monument com la Seu Vella, que 
hem demanat que sigui Patri-
moni de la Humanitat, tanqui en 
aquesta hora al mes d’abril on es 
fa fosc a les 20.00h de la nit?! Es-
tem bojos o és que no hi ha ganes 

Laia Esquerda
Entreacte

et fan pagar 10€! (És clar que això 
tampoc seria prudent, però un ter-
me mig per, almenys, no tenir dèfi-
cit en això). Però el més fort de tot 
és que no ho tenen traduït en cap 
altre idioma! Ni anglès, ni francès, 
ni -per descomptat- alemany. 
A l’estació de tren ha vingut més 
d’un client -he treballat en hotels- 
queixant-se i demanant-me aju-
da per poder-se comunicar amb 
atenció al client de l’estació, ja 
que NINGÚ parlava l’anglès! Van 
ser unes quantes vegades les que 
vaig haver d’escriure en un paper 
el que volia el client, en castellà 
per assegurar-me’n. Vergonyós.
D’altra banda, el turisme d’interior 
se’n fa creus del trànsit de Lleida. 
Pels qui no ho sàpiguen, som fa-
mosos per ser la ciutat amb més 
semàfors seguits de la història i 
que duren una eternitat. A part, 
cada vegada els sentits dels car-

rers fan més mania. Cada cop és 
fa més difícil arribar on vols sense 
anar a parar als grans carrers de 
Lleida com Prat de la Riba, Rambla 
Ferran, Gran Passeig de Ronda o 
Rambla d’Aragó. 
I potser ja demano massa tenint 
en compte tot el que acabo de dir, 
però els cartells indicatius de la ciu-
tat, tots en català. Gens preparats 
per a turisme espanyol o internaci-
onal. La contrapartida, podria dir, 
és que molts dels turistes que he 
pogut conèixer, han quedat en-
cantats amb lo neta que és Lleida. 
Si realment volem que la Seu Vella 
sigui Patrimoni de la Humanitat, 
hauran de canviar bastant les co-
ses. Si no rebem com cal al turis-
me, deixaran de venir. I ja sabem, 
que el turisme és una part molt 
important en l’economia de mol-
tes ciutats. Crec que hauríem de 
prendre’ns-ho més seriosament. 
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de treballar? No hi ha prou pres-
supost? (L’excusa perfecta de tots 
els ajuntaments avui dia) No hi ha 
persones a l’atur per poder con-
tractar? De veritat que em fa ver-
gonya portar algú a Lleida de visita 
i que vegi el retardats que estem 
en tot. I pensar que aquest horari 
el tenen fins al juny... després tam-
poc us penseu que millora massa, 
ni durant gaires mesos.
No esmento Gardeny, no l’he anat 
a visitar mai per dins. Si ja són di-
fícils els horaris de la Seu Vella... 

imagineu-vos els de Gardeny. I a 
damunt, si no vas en horari de vi-
sites guiades, no saps el que estàs 
veient.
Mai he aconseguit poder entrar 
amb algú de visita a l’Església Sant 
Llorenç, un altre pecat capital. 
Per altra banda, les oficines de 
Turisme de Lleida tanquen a les 
19.00h tenen horari comercial 
però tanquen una hora abans 
que els comerços i, a sobre, els 
diumenges tancat! A veure, en el 
turisme tota la vida s’ha treballat 
els caps de setmana i festius. 
Una pèrdua de diners és el que 
em sembla el Bus turístic. Val 
1,20€! Anem a veure., pagues una 
“ruteta” amb el bus descapota-
ble, amb explicació inclosa en ca-
talà del que vas veient -encara que 
no estigui gaire coordinat-, i si vols 
castellà t’has de comprar els auri-
culars (0,50€). Hi han ciutats que 
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L’Apartheid –separació en 
afrikáans–, un abominable 
sistema de segregació racial 
que va dur a la població ne-
gra de Sud-àfrica a l’abisme, 
va començar el 1948 la puja-
da al poder del sinistre sacer-
dot Daniel François Malan, i 
es va allargar durant més de 
40 anys. Quatre dècades van 
haver de passar per observar 
algun senyal positiu, l’allibera-
ment de Nelson Mandela l’11 
de febrer de 1990. 
Ja coneixem el tarannà amb 
què va sortir de la presó; do-
nar la mà, oblidar els greu-
ges i reconciliació per davant 
de tot. El mateix Madiba era 
conscient del poder que tenia 
l’esport per unir a les persones 
i va protagonitzar un exemple 
inoblidable quan el 1995 va 
recolzar de manera incondici-
onal a la selecció sud-africana 
al Mundial de rugbi, un esport 
que era el símbol de la domi-
nació blanca i que era odiat 
pels negres. El seu gest lliu-
rant la copa de campió a Fran-
çois Pienaar va donar la volta 
al món i va valer una famosa 
pel·lícula, Invictus.
Però tres anys abans, amb les 
ferides una mica més obertes, 
a l’Estadi Olímpic de Monjuïc, 
va viure’s un altre d’aquells 
moments que perduraran per 
sempre: dues atletes  van de-
mostrar que la unió era pos-
sible, que a l’Àfrica hi cabien 
blancs i negres.
Derartu Tulu va néixer el 1972 
a Bejoki, Etiòpia, un poble de 
no més de 10.000 persones, 
famós per haver vist néixer a 
alguns dels millors fondistes 

de la història, com la mateixa 
Derartu, la seva cosina Tiru-
nesh Dibaba o el gran Kene-
nisa Bekele. Els gens la van fer 
precoç i amb 18 anys ja va ser 
campiona mundial juvenil. El 
1991, ja amb les grans, va ser 
vuitena al Mundial de Tòquio. 
Fins aquí havia arribat Tulu 
abans dels Jocs de Barcelona.
Elana Meyer va néixer el 1966 
a Albertinia, Sud-àfrica, una 
petita comunitat de gran-
gers. Amb només un any i mig 
d’edat va ser a punt de mo-
rir atropellada per un cotxe, 
“quan més tard em vaig assa-
bentar, vaig saber que havia 
de viure la vida com si cada 
dia fos l’últim”, va dir molt 
després. I així va ser, va con-
vertir-se en una atleta carac-
teritzada per la tenacitat i el 
compromís, virtuts obligades 
en la llarga distància. Va acon-
seguir, entre altres mèrits, el 
rècord mundial dels 15 qui-
lòmetres el 1991, però abans 
de Barcelona no havia pogut 
participar encara als Jocs.
Cal recordar que Sud-àfrica 
va ser vetada el 1962 com a 
participant a causa del rebuig 
internacional davant les lleis 
de l’Apartheid, i no va ser 
readmesa fins el 1992. El 7 
d’agost va celebrar-se la final 
dels 10.000 metres llisos. Tulu, 
amb 20 anys, i Meyer, amb 25, 
ja havien demostrat en la fase 
eliminatòria que estaven entre 
les favorites per pujar al podi 
i en la cita decisiva ho van de-
mostrar amb escreix. 
És habitual, i més en les Olim-
píades, que les curses llar-
gues -aquesta són 25 voltes 
a l’estadi- no es trenquin fins 
a l’últim tram, però a Barce-
lona va passar un fet insòlit. 
Mancant 10 voltes pel final, 

gairebé a la meitat de la cur-
sa, Elana Meyer va arrencar 
com un coet i es va distanci-
ar del grup. Tulu va ser l’única 
a seguir-la i els últims quatre 
quilòmetres van ser un memo-
rable pols entre dues atletes 
magnífiques que emocionà al 
públic, i això que encara falta-
va el millor.
Meyer va anar sempre lide-
rant, amb cara de patiment; 
Tulu com una ombra, sempre 
darrere, serena. Fins que va 
sonar la campaneta de la dar-
rera volta. L’etíop va augmen-
tar la seva velocitat fins a límits 
que no es creien possibles i va 
ser massa per a la sud-africa-
na, que va cedir. Les dues en-
traven en la història. Tulu era 
en la primera dona de l’Àfrica 
negra que guanyava la meda-
lla d’or olímpica; Meyer no va 
tenir problemes per conservar 
la plata i ser la primera meda-
llista del seu país després de 
la llarga absència.
Ja havíem dit que faltava el 

millor, i això va ser la volta 
d’honor dels campions. Elana 
Meyer, blanca sud-africana, 
d’alguna forma la imatge de 
l’opressor per al gran públic, 
sense sentir-se malament 
amb la derrota, va anar a fer 
un petó i felicitar a Derartu 
Tulu i va posar-se a córrer al 
seu costat. L’etíop va respon-
dre agafant-li la mà i l’estadi 
de Monjuïc posant-se d’em-
peus i aplaudint. Va ser una 
volta màgica, els comentaris-
tes de televisió, emocionats, 
no s’acabaven de creure que 
aquells dos símbols estigues-
sin compartint la seva felici-
tat, qui anava a creure’s una 
cosa així uns mesos abans?, el 
que no facin els Jocs...
Meyer va continuar molts 
anys a gran nivell, encara 
que no en els grans escenaris 
olímpics, on només va tornar 
per Sydney 2000, sent vuitena 
en els 10.000. On sí va desta-
car més va ser en la distància 
de la mitja marató, en què va 

Elana 
Meyer

guanyar diversos campionats 
mundials.
Tulu és una de les millors de la 
història. No només guanyava 
a la pista sinó també al camp 
a través, on va guanyar tres 
Mundials. Però a la pista va 
consolidar la seva llegenda; a 
Atlanta’96, després de passar 
un calvari amb les lesions va 
haver de conformar-se amb 
un amarg quart lloc, però a 
Sydney va tornar a utilitzar la 
seva estratègia infal·lible i va 
atacar en la darrera volta per 
assolir el segon títol olímpic 
en els 10.000, un fet inèdit 
llavors i que només ha igua-
lat la seva cosina Tirunesh. A 
Atenes’04, ja amb 32 anys, va 
lluitar contra les joves i va en-
dur-se un meritori bronze. El 
2001 va guanyar el Mundial i 
el 2009, amb 37 anys, va gua-
nyar la marató de Nova York.. 
i així podríem continuar.
Però Tulu sempre estarà a 
la història per aquella volta 
olímpica al costat de Meyer. 
Ningú els demanava res, po-
drien haver-ho deixat passar. 
Però no, la sud-africana va te-
nir ganes d’anar a petonejar a 
qui li havia guanyat, i l’etíop 
va tenir ganes -a l’estil Madi-
ba- de tancar ferides amb un 
somriure.

Derartu 
Tulu
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Però com dimonis van fer 
aquella pel·lícula? Part 7:
‘Barry Lyndon’, de Kubrick
El fracàs en taquilla que va fer mereixedor a Kubrick de quatre Oscars

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

De sobres és ben coneguda 
l’acèrrima admiració que el 
geni del setè art, Stanley Ku-
brick, sentia cap a Napoleó 
Bonaparte, amb el qual tant 
semblava tenir en comú, al-
menys en caràcter. Tal era la 
devoció que sentia cap a l’es-
trateg francès, que fins i tot 
va començar a adquirir d’ell 
certs costums, com prendre 
les postres entre els plats prin-
cipals d’un menjar. Fascinació 
que acabaria portant al direc-
tor de Paths of Glory a sub-
mergir-se en la preproducció 
de la que anava a ser la seva 
gran obra mestra, que, no 
d’una altra manera, abastaria 
el període més prolífic de la 
vida del conqueridor. Tot això 
ocorria a la fi dels anys seixan-
ta. Amb l’estrena de 2001: A 
Space Odyssey encara recent, 
i gràcies al prestigi que el film 
havia atorgat a Kubrick, el re-
alitzador novaiorquès sembla-
va tenir-ho tot llest per portar 
a terme la seva gran obra de 
vint hores de durada sobre el 
personatge francès, i per la 
qual ja semblava tenir guió. 
No obstant això, la fallida 
de la Metre Goldwyn Mayer 
i el fracàs en taquilla de Wa-
terloo van impedir que el di-
rector se sortís amb la seva. 
Malgrat tot, i mentre es tro-
bava rodant The Clockwork 
Orange, el mestre Kubrick ja 

Fotograma inicial de la 
película ‘Barry Lydon’, 
d’Stanley Kubrick.

L’ús de llum 
natural va ser

clau per a 
l’estètica
del film

tenia en ment la seva prope-
ra pel·lícula, que òbviament 
estaria ambientada en l’èpo-
ca napoleònica. Va ser llavors 
quan, repassant l’obra de 
l’escriptor William Makepea-
ce Thackeray, va arribar a les 
seves mans The Luck of Barry 
Lyndon. D’aquesta manera, 
la pel·lícula narraria l’ascens i 
la caiguda d’un jove irlandès 
d’origen humil, que a poc a 
poc va perdent els valors ro-
màntics que li caracteritzaven 
de jove, per anar adquirint 
una actitud cada vegada més 
cínica cap al món que, pel seu 
lloc, acabaran portant-lo a la 
desgràcia. Es tracta així d’un 
film dividit en dues parts cla-
rament diferenciades, que a 
més acabaran acompanya-
des d’un epíleg que acaba 
servint a Kubrick, igual que 
Makepeace, per expressar 
la seva trista visió del mon.
Si per alguna cosa es co-

neix Barry Lyndon és per la 
seva brillant ambientació del 
segle XVIII, així com pels as-

pectes d’innovació tècnica 
que el cineasta va introduir en 
el film. Ens referim en aquest 
cas a l’ús de la llum, i és que 
per a Kubrick dotar de rea-
lisme en pantalla a aquella 
època solament era possible 
mitjançant l’ús de la llum na-
tural. D’aquesta manera, i se-

gons relatava el director de 
fotografia del film, John Al-
cott, en una entrevista, sem-
pre rodaven de vuit del matí 
a tres de la tarda, aprofitant 
al màxim la llum del sol, que 
únicament complementaven 
amb l’ús de reflectores. A 
això hem d’afegir l’adquisició 

per part de Kubrick d’una lent 
especial de 50 mm molt llumi-
nosa, pertanyent a una de les 
missions Apol·lo de la NASA, 
que li va permetre rodar es-
cenes d’interior il·luminades 
únicament amb llum de veles 
i un petit suport de farciment 
en el sostre del set. En defi-
nitiva, i segons paraules del 
propi director, “alguna cosa 
completament diferent al que 
s’està acostumat a veure al ci-
nema”. Una obra el fonament 
visual de la qual parteix dels 
cànons de la pintura neoclàs-
sica. En la qual cada plànol 
equival a un quadre del qual 
la composició ha estat estudi-
ada fins al més mínim detall, i 
als quals Kubrick aconsegueix 
dotar d’un valor afegit gràcies 
al magistral ús del zoom, que 
al seu torn ajuda a mantenir la 
suavitat del muntatge i apro-
fundir en detalls de la imatge.
Una obra que, malgrat haver 
fracassat en taquilla, li va valer 
fins a quatre Oscars a Stanley 
Kubrick.

realitzadorDani MartínezOPiNiÓ
El Phenomena per fi arriba a Lleida
Ho portàvem demanant a crits des que 
la ciutat es va quedar sense una sala de-
cent de projecció quan els Lauren van 
decidir “sorprendre’ns” amb el seu tan-
cament. Encara sort que almenys el Fu-
natic continua nodrint-nos de títols una 
mica més independents.
Doncs bé, sembla que el somni de tot 
amant del clàssic modern per fi s’ha fet 
realitat, encara que no de la manera 
que qualsevol podia esperar. I és que 
els Lauren han reobert les seves portes, 
les de darrere, les que algú ha copejat 

fins dir prou. Prou perquè ha aconseguit 
entrar i desvalisar part del seu interior. 
O això és el que he sentit. Som-hi, que 
el Phenomena a la lleidatana ha arribat. 
Passin i vegin, sembla que és gratis. Pel-
lícules íntegres en 35mm, caixes reple-
tes de DVD sense estrenar, centenars 
de posters originals d’estrenes dels 
vuitanta, màquines de crispetes i fins a 
projectors. Gaudeixin del millor cinema 
de reestrena sense sortir de la ciutat i a 
un preu irrisori. Per fi tenim el que volí-
em. Adéu, Lleida, adéu...
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Ja podem veure el primer avanç de ‘Sully’, 
el primer film d’Eastwood i Hanks junts

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Clint Eastwood i Tom Hanks 
uneixen forces en Sully, film 
basat en la història real del 
Capità Chesley “Sully” Su-
llenberger, responsable de 
el “Miracle del Hudson” en 
2009. Per a aquells als qui 
els falli la memòria, caldrà 
recordar l’aparatós ater-
ratge d’avió que el capità, 
a qui interpreta Hanks, va 
aconseguir efectuar sobre 
les aigües del riu Hudson 

després d’haver perdut el 
control sobre els dos mo-
tors de la nau, i gràcies al 
com va aconseguir salvar a 
més 150 passatgers.
La pel·lícula no solament es 
centrarà en la gesta de Su-
lly, sinó també en la cober-
tura d’heroi que li van ator-
gar els mitjans, així com en 
la recerca que es va obrir a 
posteriori i que posava en 
perill la reputació del pilot.
Mancant data per a la pe-
nínsula, Sully arribarà a sa-
les d’EUA el 9 de setembre 
d’aquest mateix any.

Cartell promocional de la pel·lícula ‘Sully’, 
amb Tom Hanks com a protagonista.

‘It’s only the end of the world’ 
s’estrenarà a finals de 2016

El director Xavier Dolan al costat de les actrius Marion Cotillard i Nathalie 
Baye durant el rodatge del seu últim film, ‘It’s only the end of the world’.

 DANI MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Una mica més d’un mes 
després d’alçar-se com a 
guanyadora del Gran Pre-
mi del Jurado del Festival 
de Cinema de Cannes, It’s 
only the end of the world 
per fi estrena tràiler i anuncia 
data d’estrena. L’últim film 
de Xavier Dolan arribarà a les 
nostres sales a finals d’aquest 
any amb un repartiment de 
luxe. Vincent Cassel, Marion 
Cotillard, Léa Seydoux i Gas-
pard Ulliel encapçalen el re-
partiment del nou treball del 
jove director Xavier Dolan, 
que amb sol 27 anys i sis pel-
lícules sota el braç, s’atreveix 
amb l’adaptació de l’obra de 

teatre homònima de Jean-Luc 
Lagarce, que narra la història 
d’un escriptor (Gaspar Ulliel), 
que després de dotze anys 
d’absència, torna al seu poble 
natal per anunciar a la seva 
família que aviat morirà. Viu 
llavors un retrobament difí-
cil amb ells, un retrobament 

d’aquests en els què les mos-
tres d’afecte són les sempre 
eternes discussions i la ma-
nifestació de rancors que no 
volem deixar sortir, encara 
que delatin els nostres te-
mors i la nostra solitud.
Des que li arribés el reco-
neixement internacional, ja 

amb la seva primera pel·lícula 
J’ai tué ma mere, el 2009, 
Dolan no ha deixat de treba-
llar tant darrere com davant 
de la càmera. És ara, amb el 
seu sisè treball, quan el jove 
director decideix incorporar 
un repartiment internacional. 
Pauta que tornarà a repetir 
el 2017 amb The Death and 
Life of John F. Donovan, on 
treballarà al costat de Jessi-
ca Chastain, Susan Sarandon, 
Natalie Portman y Katy Bats.
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VENDA i REPARACIÓ de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general  •

Electricitat  •

Diagnosi d’avaries  •

Climatització  •

Pneumàtics  •

Canvi de llunes  •

Regeneració de fars  •

Muntatge d’enganxalls  •
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Marta Esparza
al contraatac

“Els lleidatans vivim 
una mica 

acomplexats”

Enginyera agrònoma de 
professió, almacellenca de 
naixement i amant de tota 
bona lectura, la Marta ha 
viscut de ben a prop el pe-
riple d’aquest setmanari des 
del seu naixement. Malgrat 
viure a la ciutat comptal, mai 
ha deixat d’estar atenta a tot 
allò que succeeix a les ter-
res de Ponent. Pràcticament 
no se li resisteix cap tema i 
amb ella s’hi pot conversar 
de qualsevol cosa perquè 
té corda per estona. En les 
seves declaracions sempre 
hi apareix aquell toc irònic 
que desgrana a la perfecció 
la seva forma de pensar i la 
seva manera de ser.

Després de tot el que ha 
arribat a passar amb el 
Partit Popular, com t’expli-
ques els resultats del pas-
sat 26-J?
Jo sóc gran afeccionada a 
la fantasia i la ciència fic-
ció, m’empasso cada histò-
ria que te’n faries creus... i 
en canvi això, no puc assi-
milar-ho. No puc entendre 
que un candidat Ministre de 
l’Interior hagi farolejat d’ha-
ver-nos rebentat la Sanitat 
i com a premi tregui un di-
putat més, i precisament el 
de Lleida. Explicació força 
encertada la vaig trobar en 
l’editorial del dia següent 
precisament al 7accents, ti-
tulada Un país de merda. 

I què penses que succeirà a 
partir d’ara a les Corts Es-
panyoles?
Un Congrés que es formarà 
l’endemà de l’aniversari de 
l’aixecament feixista a Es-
panya… Allò serà una festa! 
Imagino que hi haurà molts 
lleidatans. Es poden estalvi-
ar la meva invitació...

En paral·lel tenim el procés 
català, en quin punt consi-
deres que està en aquests 
moments? 
En un punt... i seguit. Es-
pero. Els ciutadans tenim 
la sensació d’haver perdut  
trempera en el tema, però 
és ara quan els polítics es-
tan fent la seva feina seguint 
fil per randa el full de ruta: 

preveient i creant les estruc-
tures d’Estat, formant di-
plomàtics,... L’aturada dels 
pressupostos no ajuda en 
el procés, però com he dit, 
cada polític està fent la seva 
feina.

Com a col·laboradora de 
La primera pedra de RAC1, 
ens pots explicar en què 
consisteix el programa?
Aquesta temporada el pro-
grama ha tingut dus franges 
horàries, de 6 a 8 del matí La 
Primera Pedra del Cafè amb 
Llet i de 12 a 14, La Primera 
Pedra del Vermut. Durant el 
cafè amb llet, el Jordi Mar-
garit ens convida a escoltar 
sardanes, i s’ofereix l’agen-
da cultural. La segona fran-
ja és una disbauxa, fem el 
vermut mentre el programa 
pren un to molt més graciós. 

Jo faig el RacBooK a la pri-
mera franja, recomanacions 
literàries per adults, nens i 
esdeveniments relacionats 
amb llibres. En la segona 
franja “informo” sobre les 
notícies més absurdes al 
món. 

Ets enginyera agrònoma 
però assegures que t’agra-
da molt tant llegir com es-
criure... 
Des ben petita he viscut 
envoltada de llibres. El 
meu pare n’era un devora-
dor. A casa érem socis d’un 
d’aquells clubs que t’obli-
guen a comprar llibres cada 
dos o tres mesos, així que 
n’estàvem ben aprovisio-
nats. A l’escola ens feien 
llegir alguns llibres obliga-
tòriament, tot i que no me’n 
va agradar cap. Per sort, el 

pare i la mare em van saber 
nodrir d’altres llibres i, poc 
a poc, em vaig harmonitzar 
amb la lectura. Ara llegeixo 
de tot i molt però si hi ha 
una bona història fantàsti-
ca amb dracs, bruixes, fa-
des, vampirs, zombis, cava-
llers,… m’hi perdo! 

I sobre què escrius?
Pel que fa a l’escriptura, 
escric sobre qualsevol cosa 
que em ve al cap. M’agrada 
el format article i també en 
llibre, en aquest sentit, aviat 
tindreu una sorpresa… no 
puc dir més!

Sent almacellenca i vivint a 
Barcelona, quina percepció 
de Lleida hi ha a nivell in-
formatiu des de la distàn-
cia?
Penso que els lleidatans vi-

vim una mica acomplexats. 
Pensem que les nostres his-
tòries son menys importants 
que els de la resta del món i 
no les expliquem massa fort. 
Costa molt trobar, escoltar, 
llegir,… notícies sobre Llei-
da. Per sort, soc sòcia de 
7accents i la família i els 
amics em posen al dia dels 
temes que estan succeint 
per les terres de Ponent. 

Has viscut de ben a prop 
tot el periple del setmanari 
7accents. Quina valoració 
en fas d’aquesta publica-
ció?
Conec molt la història de 
7accents des dels inicis, i 
també als seus protago-
nistes. Quan es posa tanta 
passió i professionalitat en 
alguna cosa, ha de sortir bé, 
per nassos. 7accents no té 
pèls a la llengua, és fresc, 
actual i toca tots els aspec-
tes de la vida lleidatana. 
Estèticament és atractiu, 
com també ho son tots els 
seus col·laboradors i col-
laboradores. 

Parlant de 7accents i amb 
la digitalització dels mit-
jans, cap a on creus que 
evolucionarà la premsa es-
crita? 
Penso que ens hauríem de 
plantejar no com s’ha d’es-
criure, sinó quina es la ten-
dència del lector. Arriba l’es-
tiu, vas a la platja, el paper 
es mulla i les tauletes tam-
bé, això si no te l‘han fotut 
mentre et remullaves el cul. 
Cada suport té el seu mo-
ment, el seu lloc i el seu pú-
blic. Crec que no només no 
morirà cap tipus de premsa 
si no que se’n crearan nous 
models. I ara penso en tots 
aquells llibres de ciència fic-
ció que llegeixo i me’n ve-
nen al cap uns quants...

JOAN ROSINACH

7 cançons +1
escolta-les 

aquí
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https://play.spotify.com/user/7accents/playlist/1ZWyOwKcxsfdd6xRhK3zZ3
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