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editorial
Tots amb l’Albert, tots contra el càncer
Us convidem a tots a acom-
panyar-nos a la xerrada “Vivir 
a contracorriente” que farà el 
jove conferenciant Albert López 
aquest dijous 14 de maig a les set 
de la tarda a l’IMAC de Lleida en 
un acte organitzat per 7accents. 
L’Albert ha esdevingut en els dar-
rers temps un fenomen mediàtic 
a conseqüència de l’èxit que ha 
conreat el seu projecte comunica-
tiu sobre la seva malaltia: els tres 
càncers diagnosticats quan enca-
ra no arriba als 23 anys d’edat.
L’Albert omple els auditoris po-
sant paraules, cara i cognoms a 
un mal al qual tenim una por cer-

val i del qual només en parlem, 
amb el neguit més angoixant, 
quan ens toca un cas proper o a 
nosaltres mateixos. El càncer ens 
priva, si més no a l’inici, de tot 
pensament positiu o esperança-
dor, per bé que els avenços en 
medicina han fet augmentar els 
casos de cura o cronificació de la 
malaltia. 
En aquest cas, l’Albert es posici-
ona contra el defalliment i fa una 
crida per extreure energia posi-
tiva i aprofitar tots els moments 
de la vida, alhora que aposta per 
cures i tractaments alternatius 
“pese a la negatividad de mi on-

cólogo”, com ell mateix explica.
El noi que ens explicarà tot això 
és una persona carregada de for-
ça i capacitat de lluita i tenacitat, 
que no defuig les circumstàncies 
vitals en què s’ha vist envoltat i 
que té la simpatia i l’habilitat co-
municadora per transmetre, fi-
nalment, joia impulsiva per cada 
batec de vida.
Us convidem a tots a acompanyar 
l’Albert i comprovar la raó per la 
qual triomfa on va. En escoltar-lo, 
lluny queden les quimeres per-
sonals i les preocupacions que 
assetgen la nostra vida diària da-
vant un tràngol vital de mida abis-

mal com el que afronta sense por 
l’Albert.
Per començar a gaudir de la seva 
companyia des d’ara mateix, re-
produirem unes línies de la seva 
presentació personal: “Jugando 
a balonmano aprendí valores tan 
importantes como el respeto, la 
disciplina, el esfuerzo, las ganas, 
el compañerismo y -sobretodo- a 
no rendirme jamás. Esa fue una 
época donde creí que nada po-
día tumbarme, iba a comemerme 
el mundo! Entonces, sin previo 
aviso, el cáncer llamó a mi puer-
ta”. Tots estem amb tu, Albert, 
tots contra el càncer.  

A quant el quilo?
Respectem i valorem. Primer la neurona i després la professió
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L’alcaldable per C’s defuig de les ambigüitats i 
agafa embranzida per entrar a la Paeria i can-
viar la imatge de “fatxes i anticatalanistes” 

 LAIA 
DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Ángeles Ribes és la candidata 
de C’s per Lleida. Va decidir 
fer el salt a la palestra l’any 
2007 de la mà de la formació 
d’Albert Rivera, fent un crit a 
rebelar-se contra el creixent 
nacionalisme català i encomi-
ant a fugir de les ambigüitats 
d’alguns partits que juguen 
amb l’ambivalència per gra-
tar vots. En aquests comicis, 
les enquestes auguren, tant a 
nivell autonòmic com a nivell 
municipal, un auge del seu 
partit. Ribes atribueix aquest 
fet a l’augment d’altaveus 
per escoltar el seu programa 
ja que, segons la candidata, 
durant molt temps se’ls ha fet 
un retrat que no s’ajusta a la 
realitat. 

LAIA DOLCET
Les enquestes us donen 
més vots que en les ante-
riors eleccions. Quines són 
les perspectives d’entrar a 
la Paeria? 

ÁNGELES RIBES
Que nosaltres entrarem a la 
Paeria ja ho donàvem per fet, 
ara la incògnita és saber el 
nombre de regidors. La nos-
tra aposta era de dos però les 
enquestes ens donen possibi-
litats de més. Partint de zero 
tot el que ens vingui serà un 
èxit i un fet històric. 

L. D.
Per què creus que hi ha ha-
gut aquest augment de sim-
patitzants? 

A. R.
Hi ha dos motius clars. A ni-
vell general som més cone-
guts a tota Espanya i això fa 
que el partit tingui tirada, no 
perquè haguem canviat el 
discurs sinó perquè la gent té 
més altaveus per escoltar-nos 
i el missatge agrada. A més, 
això té una repercussió a ni-
vell local. En altres campa-
nyes era complicat que els 
mitjans comptessin amb nos-
altres en els debats ja que 
es basaven amb la represen-

tació institucional. Enguany 
les coses han canviat perquè 
ERC i ICV estan al Parlament 
però no estan representants 
a l’Ajuntament. Això vol dir 
que, o bé feien debats només 
amb els tres partits represen-
tats al consistori, o bé obrien 
el ventall a la resta de partits 
i, això, ens ha beneficiat. La 
gent ens escolta i pot prendre 
decisions independentment 
del que diuen que som. 

L. D.
I què creus que diuen que 
sou?

A. R.
Jo m’he trobat al llarg de 
molts anys que el primer que 
em deien era “fatxa, anticata-
lanista, dolenta!”. I realment 
és perquè no coneixien el 
nostre programa. Creiem que 
el bilingüisme, de la mateixa 
manera que s’aplica al carrer, 
s’ha d’utilitzar a nivell institu-
cional. A partir d’aquí la lluita 
contra la corrupció i la rege-
neració política l’hem portat 

al programa des de sempre. 
A més, crec que hi ha hagut 
un interès per part d’altres 
partits en caricaturitzar-nos. 
No se’ns ha deixat argumen-
tar i ens han fet un retrat que 
no coincideix amb la realitat. 
Potser per això ara estem a 
l’alça, perquè la gent veu que 
no som el que els havien ex-
plicat. 

L. D.
Tot i això el tema de la 
llengua catalana és un dels 
punts més criticats del vos-
tre programa. 

A. R.
Ciutadans va néixer 
perquè al seu mo-
ment vam creure 
que ni PP ni PSC 
estaven afron-
tant una batalla 
que conside-
ràvem que era 
perjudicial per a 
la societat; un na-
cionalisme cada cop 
més potent en què es 

negaven una sèrie de drets 
a aquells que no eren cata-
lanoparlants. Nosaltres ens 
vam presentar per guanyar 
aquesta batalla que ens 
ha portat al Parlament i 
a tenir fins a nou dipu-
tats. Crec que el que 
va passar és que nos-
altres dèiem coses 
que els altres partits 
pensaven però no 
s’atrevien a dir i ens 
vam posicionar sense 
ambigüitats, donant 

conf iança 
a l’elec-

torat. 

La gent em 
deia fatxa, 

anticatalanista 
i dolenta

Vam néixer 
per fer
front al

nacionalisme 

Els partits
 ens han
 volgut 

caricaturitzar

Ángeles Ribes:
“Ens falta 

cultura 
democràtica” 
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“El debat nacionalista es 
més de sentiments que 
d’arguments”, apunta 
l’alcaldable per C’s a Llei-
da. Ribes afronta els nous 
comicis amb el vent de 
cara: les enquestes augu-
ren un auge del seu partit, 
fins ara molt minoritari

L. D.
Parlaràs en castellà si ets re-
gidora?

A. R.
La meva llengua materna és el 
castellà i als plens utilitzaré el 
castellà com no pot ser d’una 
altra manera. Quan se’m de-
mana que parli en català no 
tinc cap inconvenient, però 
crec que a les persones que 
els importa més la llengua 
amb què dic les coses que no 

el que dic, d’entrada van amb 
un prejudici que difícilment 
podré salvar. Els drets són de 
les persones i no dels territoris 
i és molt complicat convèncer 
algú que pensi visceralment el 
contrari. El debat nacionalis-
ta és més de sentiments que 
d’arguments i en els senti-
ments és molt difícil convèn-
cer algú que no pensi com tu. 

L. D.
L’ambigüitat castiga.

A. R.
En la qüestió nacionalista 
l’electorat està castigant els 
partits que són ambigus. La 
societat està cansada dels 
jocs a dos aigües, navegant 
per aquí i per allà a veure què 
poden aconseguir. Volen res-
postes clares i contundents i 
volen que no es variï el posici-
onament. I nosaltres no l’hem 
variat, amb el tema de la llen-
gua portem dient el mateix 
des de que vam començar.

L. D.
Recolliu un vot de càstig del 
PP?

A. R.
És provable, però no només 
del PP sinó també del PSC. 
Aquesta ambigüitat de la qual 
parlàvem els està passant fac-
tura. 
De totes maneres l’electorat 
que vota C’s és molt crític i 
sap molt bé el que fa quan 
posa la papereta ja que no es 
mou per la tradició de vot.

La candidata  a 
la Paeria per  
Ciutadans, 
Àngeles Ribes, 
a la plaça de la 
Pau de Lleida. 
Foto: Dani 
Martínez
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L. D.
Tot i que pugueu agafar 
vots de descontentament 
d’ambdós partits, també se 
us ha criticat l’ambivalèn-
cia ideològica. De dretes o 
d’esquerres?

A. R.
L’electorat ha pres la gran 
decisió de col·locar-nos jus-
tament on som: al centre. Si 
ens fixem a les enquestes, ens 
situen en un centre-esquerra 
o centre-liberal. Les definici-
ons clàssiques del segle XIX 
de dreta o esquerra ja estan 
una mica desfasades. Un pot 
ser molt liberal en termes 
econòmics, però garantir a la 
vegada un sistema de benes-
tar social just per a tots. Aquí 
estaríem nosaltres. Creiem en 
el lliure mercat i en la compe-
tència entre empreses però 
també apostem per la igual-
tat d’oportunitats. 

L. D.
La candidata popular, Dolors 
López, afirmava que aques-
ta suposada ambigüitat pot 
suposar-vos un handicap ja 
que la gent no sap ben bé 
què vota. 

A. R.
La senyora López el que hau-
ria de mirar és el seu partit, 
que precisament està anant 
costa avall a les enquestes. 
Nosaltres hem estat capa-
ços de mobilitzar el vot de 
l’abstenció i, a data d’avui, és 
impossible que algú que ens 
voti no sàpiga bé qui som. 

L. D.
Parlant de López, vosaltres 
dues sereu les úniques do-
nes que us presenteu per al-
caldables. De quina manera 
pot influenciar això?

A. R.
La vàlua de cadascú no 
depèn del sexe. No crec 
que els electors ens votin 
o castiguin pel fet de ser 
dones i, si algú ho pensa... 
Ja madurarà. Sí que és 
cert que la llei de 
paritat sempre 
posa l’om-
bra del 
dubte. El 
fet d’ha-
ver de 
p o s a r 
a l g ú 
p e r 
o b l i g a -
ció fa 
dubtar de 
si ha arribat 
fins allí per la 

seva validesa o per quota, i 
això sí que em molesta molt. 
Tot i tenir una eina que se 
suposa que afavoreix, fa que 
hagis de demostrar el doble, 
i la gent ha d’ocupar els llocs 
de responsabilitat per les se-
ves competències i no pel seu 
gènere, la seva condició i/o la 
seva classe social. 

L. D.
Tret d’un petit període, la 
Paeria ha estat governada 
pel PSC durant més de tren-
ta anys. A què creus que és 
degut i com es podria capgi-
rar la situació?

A. R.
Aquí es conjuguen diversos 
factors. Després de la trans-
ició, es va saber mobilitzar 
un electorat molt fort amb 
les bases del PSOE. També 
és cert que hi havia moltes 
coses per fer i la transforma-
ció de la ciutat de Lleida en 
els últims trenta anys ha estat 
brutal. S’ha passat de ser una 
ciutat amb moltes carències 
a ser una capital de província 
cosmopolita, oberta i que pot 
competir amb qualsevol altra 
i ho ha premiat l’electorat. 
Ara bé, això també comporta 
un gran perill ja que, després 
de tants anys, pot comportar 
el clientelisme, la corrupció o, 
senzillament, l’aferrament a la 
cadira sense tenir en comp-
te les necessitats reals de la 
població. C’s porta per llei el 
canvi d’alcalde cada vuit anys.  

L. D.
Cares noves?

A. R.
La gent està farta de veu-
re que els mateixos que van 
entrar a les joventuts d’una 
formació, després passin a 
la Diputació, al Parlament, al 
Congrés i vegin que, al final, 
porten tota la vida en política 
i no s’han guanyat les garro-
fes en un altra banda. Abans 
potser no era considerat un 
problema i ara sí. Aquests go-
verns monocolor serà difícil 
que es tornin a repetir. 

L. D.
Com creus que han afectat 
les investigacions d’Antifrau 
i Anticorrupció a la Paeria?

A. R.
La imatge de Lleida com a 

ciutat ha quedat tocada. A 
més, es parla de la institució 
en global i no és just per tots 
els funcionaris i totes les per-
sones que treballen a l’admi-
nistració, que ha d’estar lliure 
de sospita. No és just que so-
bre ells recaigui l’ombra del 
dubte quan, això, en tot cas, 
és fruit d’una acció de l’equip 
de govern. 

L. D.
Passarà factura al govern 
d’Àngel Ros?

A. R.
Li passarà una mica de factura 
però no serà determinant. Al-
tres accions del govern li po-
den fer més mal. Ara només 
són notícies d’una investiga-
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La Llotja 
encaixava més 

amb la iniciativa
privada

Lleida és 
monocolor a 

nivell 
informatiu

C’s només 
estarà al govern 

si guanya les 
eleccions

ció però no hi ha certeses.

L. D.
Quina creus que ha estat la 
tasca de l’oposició a l’Ajun-
tament?

A. R.
Crec que ha estat una oposi-
ció fluixeta, he trobat a faltar 
més compromís del que hi ha 
hagut fins ara. Les abstenci-
ons s’han d’utilitzar quan no 
hi ha alternativa. No hem de 
tenir por a fer oposicions for-
tes dins de les normes de la 
correcció. En aquest sentit, 
a mi m’encanta el Parlament 
britànic en què es diuen les 
coses amb duresa però des-
prés tenen una educació 
exquisida quan surten de la 

Cambra. Aquí ens falta cultu-
ra democràtica, es pot criticar 
durament o, fins i tot, de ma-
nera àcida sense que es con-
sideri un atac personal i aquí 
tendim massa a personalitzar 
les coses. Ens falta cultura de 
l’enfrontament, que no cultu-
ra de la confrontació. Davant 
tens un rival, un adversari po-
lític, però no un enemic. 

L. D.
Quines són les vostres pro-
postes més destacades?

A. R.
Nosaltres hem decidit fir-
mar una carta d’ètica i ens 
comprometem a aportar la 
màxima transparència. El 
contribuent ha de saber les 

subvencions que rep Ciuta-
dans, quants diners té i a què 
els destina. Té dret a saber on 
són els seus regidors quan vi-

atgen i en qualitat de què, 
així com el sou fixat per la 

corporació i totes les di-
etes i els complements 
que tinguin. La trans-
parència no és només 
tenir els pressupos-
tos publicats a la pà-
gina web...

L. D.
I a banda de la transpa-

rència?

A. R.
Ens comprometem a la con-
gelació de l’IBI i a la seva 
reversió, si es pot, als nivells 
d’abans de la bombolla im-
mobiliària. També a fiscalitzar 
totes les partides de les grans 
infraestructures. Ah! I no vo-
lem que el parc dels Barrufets 
es dugui a terme.

L. D.
Quins projectes s’haguessin 
pogut fer millor?

A. R.
En el seu moment vaig ser 
crítica amb el projecte de la 
Llotja. No estava malament la 
idea de Palau de Congressos 
però em va molestar la idea 
d’un teatre públic ja que crec 
que aquestes coses encaixen 
amb la iniciativa privada i aquí 
hi havia empresaris que po-
dien portar a terme aquestes 
iniciatives per fer un projecte 
d’envergadura. 
La reforma de la plaça de Ri-
car Vinyes està plena de bar-
reres arquitectòniques i no 
agrada als veïns, no tenim 
una ciutat còmoda en 
aquest sentit. Es 
necessitaven 
un seguit 
d ’ i n f r a -
estruc-
t u r e s 
p e r ò 
j o 
hauria 
s i g u t 
m é s 
p r u -
dent.

L. D.
Creus que el 
deute de la Paeria ve 
motivat per això?

A. R.
Durant molt temps s’han ex-
ternalitzat un seguit d’obres 
i assumptes que no han estat 
ben reflectits als comptes mu-
nicipals. En una ciutat com la 

nostra paguem 9.000 euros 
d’interessos bancaris diaris. 
Estàvem necessitats d’un ren-
tat de cara però ens vam dei-
xar endur per l’època de les 
vaques grasses.  

L. D.
Les municipals es poden 
concebre com una prèvia a 
les autonòmiques que tam-
bé alguns plantegen en clau 
plebiscitària?

A. R.
Nosaltres no volem que es 
vegin així però és evident que 
el debat sortirà en campanya. 
M’agradaria que, per un cop, 
el debat identitari, es mantin-
gués al marge.

L. D.
En aquests nous comicis hi 
haurà la participació de més 
partits. Com us pot afectar?

A. R.
Jo crec que és positiu. A més, 
l’elector de C’s difícilment voti 
Crida per Lleida o el Comú ja 
que tenim segments de vots 
bastant diferenciats. 
Tots estem d’acord en el 
diagnòstic i els problemes 
de ciutat, l’únic que canvia 
és l’enfocament a l’hora de 
solucionar-los. Ara, està clar 
que fragmentaran un cert ti-
pus de vot perquè no han es-
tat capaços d’unir-se i això els 
passarà factura.

L. D.
De cara a possible pactes, 
obriu les portes a tothom?

A. R.
Escoltarem a tothom però els 
pactes han de servir per algu-

na cosa i no per ocupar 
la cadira. Ciutadans 

només estarà 
al govern si 

guanya.

L. D.
Quin 

perfil tenen els vostres elec-
tors?

A. R.
Les enquestes diuen que els 
nostres votants tenen un ni-
vell d’estudis mig-alt i són 
clarament no nacionalistes. 
A partir d’aquí sí que és cert 
que se’ns està veient com una 
opció de regeneració que no 
havia calat fins ara.

L. D.
Valora’m el panorama medi-
àtic de Lleida

A. R.
Sempre he cregut que els mi-
tjans de comunicació lliures 
han de ser independents del 
poder públic i l’única manera 
que ho siguin és que no de-
penguin de les subvencions 
públiques, de la publicitat 
institucional o de la com-
pra d’exemplars directes. En 
aquests moments, salvant 
glorioses excepcions, Lleida 
és monocolor informativa-
ment parlant. L’altre dia mira-
va un debat televisiu i parla-
ven constantment de mi però 
no em van trucar per dema-
nar-me l’opinió. Un periodista 
mai ha de ser un funcionari 
públic, sinó es converteix en 
un propagandista.

L. D.
Vau denunciar un cartell 
electoralista de la Paeria. Hi 
ha guerra bruta a l’hora de 
jugar les cartes?

A. R.
Hi ha un aprofitament inde-
corós de la situació per part 
d’aquells que estan al govern, 
no només a l’Ajuntament. Sóc 
molt crítica amb el sistema 
electoral que tenim i la for-
ma d’entendre la campanya. 
Crec que les coses han can-
viat i que el sistema electoral 
ha quedat obsolet. Mentre 
no canviïn les regles del joc 
hem de procurar que l’equip 

de govern no faci pro-
paganda de partit 

dins de la insti-
tució. 

T e n e n 
molts alta-
veus du-
rant l’any 
com per 
haver de 
recó r re r 

a aquest 
t i p u s 

d’accions i, 
això, als ciuta-

dans els satura.
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Els enfrontaments amb els funcionaris 
del consistori marquen l’agenda negra 
de CiU i l’oposició retreu falta de diàleg

 ARES
VALDÉS

 BALAGUER
www.7accents.cat

“Treballar pels balaguerins i 
les balaguerines”; aquest és 
l’objectiu dels vuit candidats 
que es presenten a les elecci-
ons municipals del pròxim 24 
de maig. Entre ells el candi-
dat per Convergència i Unió 
i actual alcalde del municipi, 
Josep Maria i Roigé, que tor-
na a repetir. La resta de candi-
dats són: Carlos García (Partit 
Socialista de Catalunya-Can-
didatura de Progrés), Al-
bert López (Ciutadans), Àlex 
Mezcua (Entesa Balaguer, co-
alició formada per Esquerra 
per Balaguer,  Esquerra Uni-
da i Alternativa,  i Iniciativa 
Verds Catalunya), Jordi Ignasi 
Vidal (Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Munici-
pal), Joan Maria Molins (Partit 
Popular), Joan Pla (candidat 
per Balaguer, Ara Sí) i Carles 
Mateu (Candidatura d’Unitat 
Popular). 
Fa quatre anys el convergent 
Josep Maria Roigé va posar 
fi a prop de tres dècades de 
domini del PSC, que ha optat 
per canviar de candidat. ERC 
aspira a ser ara protagonista 
del canvi, mentre que la CUP 
i C’s esperen entrar. Així ma-
teix s’estrena Balaguer, Ara Sí 
i ICV s’endinsa en l’aventura.

Els repetidors
Per aquests comicis, CiU tor-
na a comptar amb el mateix 
candidat que ja va liderar la 
coalició amb què el partit va 
guanyar les eleccions munici-
pals del 2011, el Josep Maria 
Roigé. Però manté una petita 
diferència, Unió es desmarca, 
tot i que el número dos de 

24maig

candidat per CiU

Josep Maria Roigé
Quina és la base del teu 

programa electoral? 
El nostre programa electo-
ral se sustenta en tres eixos: 
l’atenció a les persones, la 
qual cosa implica el foment 
de l’ocupació i l’ajuda a les 
persones en situació de vul-
nerabilitat, però també el 
manteniment dels serveis 
municipals amb la màxima 
qualitat, la millora dels es-
pais públics i recolzar l’ac-
tivisme cultural, esportiu i 
d’oci. Seguirem apostant 
per un estil de govern ho-
nest, al servei del ciutadà, 
obert al diàleg i a la partici-
pació i amb sensibilitat so-

cial, especialment, atenent 
als que més ho necessiten. 
Un govern compromès amb 
el país, el que passa per una 
ciutat a favor del dret a de-
cidir, un govern respectuós 
amb totes les opinions i op-
cions polítiques, culturals i 
religioses i una opció política 
a favor de la independència.
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Seguirem treballant com 
fins ara, incidint en els eixos 
que he mencionat.

Quina és la teva principal 

preocupació? 
Garantir que tothom tingui 
una feina que li permeti viu-
re dignament i atendre els 
que per desgràcia no en te-
nen.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Empreses o negocis que ge-
nerin llocs de feina

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Estem oberts a pactar amb 
qualsevol partit elegit de-
mocràticament. L’única con-
dició és que prevalguin els 

interessos de ciutat als per-
sonals o de partit.
                 

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
És un dels tres eixos amb 
què hem estructurat el nos-
tre programari. Per a nosal-
tres són indeslligables.

Com valores el teu pas 
per l’alcaldia? 
En aquests quatre anys hem 
fet allò que ha estat possi-
ble i hem posat les bases 
perquè en la propera legis-
latura puguem fer possible 
la ciutat que volem. 

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
Treballar per un model 
d’administració transpa-
rent, eficient, simplificat i 
democràtic. Apostem per 
una regeneració democrà-
tica, publicant sous i dietes 
dels regidors, així com dels 
grups municipals. Participa-
ció directa dels ciutadans. 
Foment des de l’IMPIC -a 
més de la vessant cultural- 
per la reactivació i impuls  
de l’àrea de Promoció Eco-
nòmica. I per últim, fer de 
Balaguer capital i referent 
del sector agroalimentari i 
productes de qualitat.

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Donar comptes i informar de 
la situació actual de l’Ajun-
tament a la ciutadania, així 
com transmetre confiança 
als treballadors de la casa.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
Prioritzar l’atenció a les per-
sones i fomentar la reactiva-
ció de l’economia i la crea-
ció d’ocupació. 

Què creus que li falta al 
municipi? 
Més feina pel 20% de la po-

blació que està desocupa-
da. Millorar les comunicaci-
ons que ens connecten amb 
les cruïlles viàries. Enfortir el 
sentiment de capitalitat de 
comarca i obrir-nos al món. 
Recuperar l’esperit associa-
tiu, i un pla de desenvolupa-
ment turístic per a la difusió 
del patrimoni artístic i arqui-
tectònic. 

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Amb aquella formació que 
tinguem punts i projectes 
de ciutat en comú. La nos-
tra condició sine qua non 

és que assumeixi el nostre 
Pacte Anticorrupció i per 
suposat no pactaríem amb 
aquells que portin imputats 
per corrupció política a les 
seves llistes.
                

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
En cap.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Ha donat un altre aire i ha 
baixat l’endeutament mu-
nicipal. Però li ha mancat el 
tarannà i mà esquerra vers 
els treballadors. 

candidat per C’s

Albert López
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Vuit candidats al 
dia per Balaguer
la llista és la militant d’Unió 
Nuri Toledo. La direcció de-
mocristiana va plantar Roigé 
el dia de la presentació de la 
candidatura, en què hi va es-
tar present el president de la 
Generalitat, Artur Mas. Així 
mateix, Roigé vol encapçalar 
una nova legislatura a l’Ajun-
tament de Balaguer amb dos 
problemes interns.
El primer que ja l’hem co-
mentat, i el segon són els 
conflictes interns amb els tre-
balladors del consistori, així 
com un desacord greu amb 
la interventora de l’Ajunta-
ment, cosa que ha entorpit la 
tramitació dels pressupostos. 
Tots els partits de l’oposició 
critiquen la seva mala gestió 
“en quasi totes les àrees”, 
com diu Àlex Mezcua, candi-
dat per Entesa Balaguer, però 
en especial amb “els funcio-
naris d’alts càrrecs”, comenta 
Joan Maria Molins, candidat 
pel Partit Popular. Tot i així, 
quan els preguntem a tots els 
candidats per la gestió que 
ha portat a terme, la majoria 
el valoren positivament pel 
que fa al “nou aire que li ha 
donat a Balaguer i per haver 
rebaixat l’endeutament muni-
cipal”, tal com explica Albert 
López, candidat per Ciuta-
dans. 
El Partit Popular torna a confi-
ar en Joan Maria Molins, amb 
què el 2011 només va acon-
seguir un regidor. L’economia 
i el benestar dels balaguerins, 
així com la reducció gradual 
dels impostos i les taxes són 
les seves propostes amb les 
quals aspira poder guanyar.

Els nous
ERC va ajudar Roigé en la 
investidura per afavorir un 
canvi al consistori i en acords 
puntuals sobre pressupostos i 

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
Des d’EUiA-ICV-EpB pen-
sem que la prioritat és donar 
una resposta immediata a la 
situació d’emergència soci-
al i apostem per un Pla de 
Rescat Social que garanteixi 
la cobertura de totes les ne-
cessitats humanes bàsiques. 
Caldria impulsar també un 
Pla d’emergència contra 
l’atur basat en una produc-
ció sostenible que incorpori 
els valors de l’ecoinnovació.
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?

Donada la situació la prime-
ra mesura estaria impulsada 
per la decisió de tot l’equip 
de govern en funció del qual 
creguéssim convenient.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
La falsa democràcia contra 
la qual lluitem diàriament 
per sobreviure com es pot 
en lloc de viure amb digni-
tat. I diem falsa perquè està 
basada en un model eco-
nòmic que situa el poder fi-
nancer per sobre del poder 
polític. 

Què creus que li falta al 

municipi? 
Una política més pròxima 
al ciutadà i més transparent 
que defensi els interessos 
col·lectius per sobre dels 
personals.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Pactaria amb tota formació 
que sostingués un progra-
ma social, coherent i parti-
cipatiu.
               

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
Nosaltres creiem en el dret a 

decidir i en la sobirania po-
pular. Catalunya necessita 
un referèndum legítim per 
saber verdaderament cap a 
on ens volem dirigir.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Com aspectes positius el re-
sultat econòmic de l’Ajunta-
ment, en el que s’ha reduït 
el deute i s’han mantingut 
els serveis i la creació del 
viver d’empreses. Com a 
negatius la gestió adminis-
trativa, que ha estat marca-
da per l’immens nombre de 
conflictes en gairebé totes 
les àrees. 

candidat per Entesa Balaguer

Àlex Mezcua

candidat per PSC-CP

Carlos García
Quina és la base del teu 

programa electoral? 
Ajudar a la reactivació eco-
nòmica i laboral de Bala-
guer. Avui la nostra ciutat té 
encara un 20% d’aturats, és 
el principal problema de la 
ciutat de llarg. Si el motor 
econòmic de la ciutat s’atu-
ra no hi haurà futur.

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Ficar en marxa el nostre pro-
grama d’ajuts a autònoms i 
empreses. Contemplem 
ajuts per als quals vulguin 
iniciar una empresa com au-

tònoms, ajuts per a la nova 
contractació i també ajuts 
per a la instal·lació i refor-
mes d’empreses i comerços.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
L’atur. Sabem que l’ajunta-
ment no és el responsable 
de la crisi, però sí que pen-
sem que l’Ajuntament ha de 
liderar i promoure tot tipus 
d’activitat orientada a incre-
mentar el ritme econòmic.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Feina! No hem de pensar 
que la solució ha de venir de 

fora. No podem somiar amb 
una gran empresa que surti 
del no rés i s’instal·li a Bala-
guer oferint llocs de treball. 
Hem de ser realistes i fer-ho 
amb els nostres esforços i re-
cursos. 

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
No tinc cap idea precon-
cebuda. Si s’ha de pactar i 
com ho decidiran els bala-
guerins. Qui vulgui fer go-
vern ha de saber sumar el 
màxim de suport possible.  
      

En quin punt es troba la 

independència en el teu 
programa? 
No creiem que la indepen-
dència sigui rellevant en els 
temes municipals. Netejar 
carrers i reparar clavegueres 
no depèn de si Catalunya és 
independent o no, però si 
de qui es troba al càrrec.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
No el valorem positivament. 
Han apujat els impostos i 
taxes de manera considera-
ble en una època delicada 
per a tots i quan no hi havia 
cap contenció en la despesa 
corrent.
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projectes concrets. Els repu-
blicans, però, es presenten a 
les eleccions amb la idea de 
convertir-se en l’alternativa 
de govern. Els republicans 
presenten Jordi Ignasi Vidal 
com a cap de llista amb una 
aposta decidida pel sector 
agroalimentari com la línia de 
futur. Vidal promet treballar 
per oferir sortides a curt ter-
mini a la gent que pitjor ho 
està passant, així com crear 
les bases perquè el creixe-
ment econòmic sigui sosteni-
ble i permeti sortir de l’actual 
situació econòmica. 
El PSC, per la seva banda, 
aspira a recuperar posicions, 
ja que va ser retirat a la ban-
queta després de tres legisla-
cions. El relleu d’Aguilà l’ha 
pres Carlos García, professor 
universitari a la URV, qui ja 
va ser regidor de Promoció 
Econòmica entre 1995 i 1999. 
No ha estat senzill per al PSC 
definir el cap de llista però, 
un cop assumit el repte de 
recuperar l’alcaldia, García 
es mostra disposat a arribar 
fins al final. I més després que 
Aguilà estigués imputat per 
cobrar sobresous de la Fede-
ració de Municipis de Catalu-
nya i fos denunciat pel gremi 
de representants artístics de 
Balaguer per inflar factures 
vinculades a la Festa Major. 
Revitalitzar el Centre Històric 
amb els municipis francesos 
com a model i impulsar l’ac-
tivitat comercial i cultural són 
les seves prioritats. A més, vol 
posar en marxa un programa 
d’ajuts a autònoms i empre-

Ciutadans i
Balaguer, Ara 
Sí, s’estrenen 

en aquests 
comicis

Tots aposten 
per millorar 

la situació 
econòmica de 

Balaguer

candidat pel PP

Joan Maria Molins
Quina és la base del teu 

programa electoral? 
Com diu el nostre eslògan: 
“Treballar, fer, créixer”. És 
el nostre compromís a més 
d’una convocatòria a la ciu-
tadania.   

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Arreglar les disputes entre 
l’alcalde i bona part del per-
sonal del consistori. Això ha 
de ser immediat. Després 
s’ha de començar a gover-
nar pels balaguerins.

Quina és la teva principal 

preocupació? 
L’economia i el benestar 
dels balaguerins. L’atur al 
20% i la pobresa. S’ha de 
començar a preparar una re-
ducció gradual dels impos-
tos i de les taxes.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Fer el Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM). 
Dotar Balaguer de  promo-
ció econòmica, així com 
acabar amb el sectarisme 
oficial. També complir i fer 
complir les lleis.

Si haguessis de pactar 

amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
Això ho diran les urnes, però 
en principi amb ningú. No 
oblidem que a Catalunya, 
així com a la resta d’Espa-
nya, alguns han posat de 
moda anar tots contra el 
Partit Popular.      
           

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
En cap. És un tema que no 
ens interessa, ni a nosaltres 
ni a la immensa majoria 
de balaguerins i catalans. 
L‘Ajuntament no és un Par-
lament. En els ajuntaments 

es donen serveis als ciuta-
dans. Qui fa o faci política 
municipal d’aquest tema, és 
que no té res més per a oferir.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura?  
En algunes coses no ho ha 
fet malament i en altres tot 
el contrari. Pel que fa als 
plans d’ocupació i rebaixar 
el deute són temes en els 
quals s’ha fet el que s’havia 
de fer. En altres temes com 
la politització de l’Ajunta-
ment i tenir unes relacions 
lamentables amb els funci-
onaris d’alt nivell, s’han fet 
molt malament.

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
”La veu del poble, la veu de 
tots”, la nostra base són els 
balaguerins i balaguerines i 
el que volem és treballar per 
a ells durant tota la legisla-
tura i no només dos mesos 
abans de les eleccions, com 
s’acostuma a fer.
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
Reunir-me amb els funciona-
ris públics i els responsables 
de totes les seccions muni-
cipals per recuperar l’esta-
bilitat perduda durant els 

últims quatre anys en què 
ha estat Josep Maria Roigé. 
Així aconseguirem oferir un 
millor servei a la ciutadania 
de Balaguer.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
La insatisfacció ciutadana. 
El mínim que podem oferir 
des de l’Ajuntament de Ba-
laguer és una bona atenció, 
amb un tracte personalitzat 
i facilitant els tràmits, les sol-
licituds i tot el que tingui a 
veure amb l’administració 
amb totes les eines de què 
disposem com a consistori 
de Balaguer. 

Què creus que li falta al 
municipi? 
Actualment a Balaguer li fal-
ten llocs de treball. Posarem 
moltes ganes i esforços per 
a què això canvii.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
El nostre objectiu és el can-
vi, la renovació i que les per-
sones que estiguin al consis-
tori siguin properes. Aquest 
és el nostre requisit per a un 
pacte.       
     

En quin punt es troba la 
independència en el teu 

programa? 
No ens posicionem en 
aquest tema. Nosaltres vo-
lem treballar per Balaguer i 
per als seus ciutadans amb 
l’objectiu de representar-los 
a tots. No ens implicarem en 
lluites a nivell estatal.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Considero que tenia totes 
les eines i facilitats per fer 
molt per a Balaguer i que 
no s’ha vist reflectit durant 
la legislatura. Ens ha estat 
venent fum durant aquests 
últims quatre anys i ens ho 
continua fent.

candidat per Balaguer, Ara Sí

Joan Pla
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ses per als que vulguin iniciar 
una empresa com autònoms, 
ajuts per a la nova contrac-
tació i també ajuts per a la 
instal·lació i reformes d’em-
preses i comerços.
D’altra banda, destaquen dos 
partits nous a Balaguer, un 
d’ells és Ciutadans. Amb un 
candidat jove, el partit pro-
posa més transparència en 
la gestió i posar la generació 
d’activitat econòmica i d’ocu-
pació al capdavant. Com ERC, 
aposta per convertir Balaguer 
en un referent del sector 
agroalimentari i de productes 
de qualitat. 
L’altre partit que s’estrena és 
Balaguer, Ara sí, l’altra cara 
de la moneda de Ciutadan’s. 
El lidera l’independentista 
Joan Pla, tot i que no es posi-
cionen amb la independència 
per ser un partit que pugui 
representar a tots els ciuta-
dans. Aposten per millorar la 
situació amb els funcionaris i 
generar llocs de treball. 
Entesa Balaguer, coalició for-
mada per EUiA-ICV-EpB, ha 
fet el pas i es presenta a les 
eleccions amb Àlex Mezcua, 
un dels líders de les joventuts 
d’EUiA a Lleida, que s’estrena 
com a successor de Gregori 
Garcia, l’actual regidor de la 
formació que ha decidit do-
nar pas al capdavant de la llis-
ta després de vuit anys. Apos-
ta per un Pla de Rescat Social 
que garanteixi la cobertura 
de totes les necessitats huma-
nes bàsiques. 

El PSC apos-
ta per Carlos 

García per 
recuperar 
l’alcaldia

CiU i el PP 
repeteixen 

amb el mateix 
candidat que 

el 2011

Quina és la base del teu 
programa electoral? 
El programa és molt com-
plet i s’ocupa de totes les 
àrees en què l’Ajuntament 
té responsabilitats. Si hagu-
és de destacar alguns punts 
serien l’atenció i els serveis 
a les persones, la formació 
com a fil conductor de la mi-
llora de la ciutat, i l’aposta 
decidida pel sector agroali-
mentari com a línia de futur.
  

Quina és la primera me-
sura que tiraries endavant 
si sortissis elegit?
No crec en primeres mesu-
res estrella. El primer seria 

reunir l’equip de govern i fi-
car-nos a treballar, les mesu-
res i els seus resultats aniran 
arribant.

Quina és la teva principal 
preocupació? 
La situació actual de moltes 
famílies i com poder aju-
dar-les a curt termini. Però 
tot això sense oblidar ficar 
les bases perquè el creixe-
ment econòmic sigui sos-
tenible i permeti sortir de 
l’actual situació econòmica 
i de la seva conseqüència 
més cruel que és la situació 
social que se’n deriva de tot 
plegat.

Què creus que li falta al 
municipi? 
Ambició per poder fer front 
a projectes a mig i llarg ter-
mini que permetin fer de 
Balaguer una font de cre-
ació de riquesa i per tant 
d’ocupació, i alhora evitar 
les polítiques de vol gallina-
ci i d’improvisació.

Si haguessis de pactar 
amb algú, amb qui ho fari-
es i amb qui no? 
El nostre objectiu és aconse-
guir l’alcaldia, per tant amb 
qualsevol que estigui dispo-
sat a treballar per Balaguer 
anteposant l’interès general 

a l’interès particular.
         

En quin punt es troba la 
independència en el teu 
programa? 
Si una cosa té de bo presen-
tar-se per Esquerra Repu-
blicana és que hi ha coses 
que ja es donen per òbvi-
es, i aquesta n’és una.  Els 
hashtags #noupaís #noves-
ciutats no poden ser més 
clars, volem que Balaguer 
tingui un paper important 
en el nou país.

Quina opinió tens de l’ac-
tual legislatura? 
Breu i conflictiu.

candidat per ERC

Jordi Ignasi Vidal
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La donació és un 
dels actes més 
altruistes que es 
poden fer per altres 
persones. A 
Catalunya, l’any 
2014, 218 persones 
van donar els seus 
òrgans i 908 van 
poder ser 
trasplantades amb 
una vida nova

 JUDIT
GÓMEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

El trasplantament consisteix 
en la substitució d’un òrgan 
o teixit deteriorat per un altre 
que funciona correctament. 
Un tractament que serveix per 
millorar les condicions i la qua-
litat de vida de determinats 
malalts i que per a d’altres 
constitueix l’única esperança 
de curar la seva malaltia i, per 
tant, de conservar la vida amb 
una qualitat acceptable. Però 
perquè això sigui possible, és 
necessària la donació d’òr-
gans. L’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida és 

Mariona Badia, coordina-
dora de Trasplantaments 
de l’Hospital Universitari 

Arnau de Vilanova
 Foto: Judit Gómez

canvi 
d’òrgans, 
canvi de 
vida
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un dels centres encarregats de 
l’extracció dels òrgans donats. 
Mariona Badia, coordinadora 
de trasplantaments, ens apro-
pa tota la informació al respec-
te d’això.

Els donants
Durant el 2014, l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilano-
va va atendre set donants. 
La xifra sembla baixa, però 
aquests donants van suposar 

al voltant de trenta trasplan-
taments. Habitualment són 
persones que han patit una 
malaltia cerebral greu com un 
ictus o una embòlia. Donada 
la magnitud del dany cerebral 

aquest cervell no respon al 
tractament i acaba morint. És 
el que s’anomena mort ence-
fàlica; la persona mor però els 
seus òrgans poden ser viables 
per una altra persona, ja que, 
per un període de temps, 
continuen rebent oxigen i 
fluids.
Però no tots els donants pro-
cedeixen de mort encefàlica, 
encara que és la més habitu-
al. Anys enrere eren persones 
més joves que no tenien cap 
malaltia però que havien per-
dut la vida a causa d’un trau-
matisme cranial (normalment 
per un accident de tràfic). 
També podem observar que 
cada vegada hi ha més 
donants “vius” que, 
habitualment, són 
familiars o gent 
de l’entorn 
del pacient. 

El procés de 
donació
Quan una 
persona està 
en mort ence-
fàlica es planteja 
la possibilitat que 
aquest sigui do-
nant. Acaba la 
seva expecta-
tiva de vida, 
però s’obre 
per altres. 
Els metges 
c o n t a c t e n 
amb la famí-
lia i demanen 
si estan d’acord 
que sigui donant 
d’òrgans. Entre el 75-
80% dels familiars, són fa-
vorables a la donació. Real-
ment, segons la llei, tots som 
donants si no hem manifestat 
el contrari en vida. Però de 
totes formes, sempre es pre-
gunta a la família.
Si accepta, es fan un seguit de 
proves per veure si aquells òr-
gans poden ser vàlids per una 
altra persona, i també, que no 
tinguin cap malaltia infecciosa. 
El següent pas és contactar 
amb l’Organització Catalana 
de Trasplantaments, que és 
qui s’ocupa de la llista d’espe-
ra i de valorar qui és la perso-
na més adient, per compatibi-
litat i per urgència, per rebre 
aquell o aquells òrgans. Un 
cop trobada la persona que 
rebrà l’òrgan, es procedeix a 
l’extracció d’aquest a quirò-
fan. És una intervenció quirúr-
gica complexa i on vénen els 

equips de diferents llocs d’Es-
panya, que són els que faran 
el trasplantament de l’òrgan 
extret.

L’òrgan més donat
El ronyó és l’òrgan més donat, 
però també el més necessitat. 
La hipertensió i la diabetis són 
les principals malalties que el 
danyen. Són moltes les perso-
nes que estan en hemodiàlisi 
(teràpia de substitució renal) i 
això els permet seguir vivint, 
però evidentment no tenen 
una qualitat de vida autòno-
ma, sinó que han de viure 
connectant-se a una màquina 
tres o quatre cops a la setma-

na. Així doncs, aques-
tes persones en-

tren en llista 
d’espera per 

rebre l’òr-
gan que 
necess i -
ten i així 
m i l l o r a r 
la seva 

qualitat de 
vida.

El trasplantat
No es pot saber 

si el pacient 
acceptarà 
l ’ ò r g a n 
o el re-
b u t j a r à 
fins que 
es fa el 

t rasplan-
tament. És 

cert que la 
medicina ha 

avançat molt i que 
hi ha tractaments molts 

potents per lluitar contra el 
rebuig, però és un dels princi-
pals problemes. Evidentment, 
quan una persona rep un òr-
gan, la seva vida canvia i pot 
optar a una millor qualitat de 
vida. I, malauradament, tam-
bé trobem persones que mo-
ren en llista d’espera.

La llista d’espera
Durant l’any 2014, a Cata-
lunya hi havia 1.356 perso-
nes en llista d’espera, de les 
quals, 1.094 eren de ronyó. 
Específicament a Lleida hi 
havia 68 persones en llista, 
de les quals 58 esperaven un 
ronyó. Aquesta llista d’espera 
té uns paràmetres clínics de 
funcionament de l’òrgan que 
marquen la urgència que es 
necessita per rebre un òrgan. 
Es té en compte, per ordre, la 

El 10% de les 
persones

receptores 
moren en

llista d’espera

El ronyó és 
l’òrgan més 
trasplantat a 

l’Estat
espanyol
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18 anys

Elena
Mateo

Reus

Tinc poliquistosi hepatore-
nal (un trastorn renal que es 
transmet de pares a fills i en 
el qual es formen múltiples 
quistes en els ronyons que fan 
que augmenti de mida). Me la 
van diagnosticar des del pri-
mer minut de néixer. El primer 
trasplantament va ser només 
de ronyó, quan tenia 7 anys. El 
segon, quan tenia 15 anys, va 
ser de ronyó i fetge. Pel primer 

t ras -
plan-
tament 
vaig ha-
ver d’estar 
un any en llista 
d’espera; en el segon, en-
tre tres i sis mesos. Gracies a 
aquests, puc portar una vida 
normal com qualsevol perso-
na. Menjo el que vull, bec el 

que vull, surto amb els amics, 
vaig a gairebé tot arreu, però 
sempre amb les meves pre-
caucions. Els òrgans que vaig 
rebre eren d’una senyora gran 
que va morir. No hi ha parau-

les. Si l’hagués 
conegut li donaria 

les gràcies per donar-me 
aquests òrgans que ja no podrà 
utilitzar. Perquè sense aquesta 
persona, ara mateix, jo no es-
taria en aquest món. Gràcies 
per donar-me una nova vida, 
per regalar-me la vida.

trasplantada 
de ronyó i fetge

21 anys

 Isabel 
Manzano

MontbuiL’ús abusiu de les lents de 
contacte em va portar a 
desenvolupar un virus per 
“pseudomona” que va afec-
tar la meva còrnia de mane-
ra que em va deixar un 30% 
de visió, ja que, el virus és 
molt ràpid i en pocs dies va 
menjar-se una part de la còr-
nia i va ratllar l’altre. Em vaig 
adonar d’aquesta situació per 
la sensació de dolor intens a 
l’ull, la vermellor i inflamació 
d’aquest. L’espera va ser llar-
ga. Abans de decidir si neces-
sitava un trasplantament o no, 
van haver de curar la infecció 
i prendre les mesures ade-
quades per determinar quina 
acció era la més adequada. 
Una vegada decidit que era 
necessari aquest trasplant, 

vaig esperar un any en llista 
d’espera per poder rebre el 
trasplant, és a dir, una nova 
còrnia.
Quan em van detectar aquest 
virus la meva vida va canviar a 
l’instant. Vaig haver de deixar 
l’esport que practicava (hand-
bol), el meu treball com a en-
trenadora i, fins i tot, els meus 
estudis. Evidentment, el xoc 

d e 
d e i -
xar de 
v e u r e 
com abans 
va ser un gran 
impacte. Ara, ja trasplantada, 
estic encara en la fase de re-
cuperació. És una recuperació 
molt lenta i porto gairebé un 
any. Encara tinc punts i no sé 

quina graduació em quedarà. 
Però he aprés que la donació 
és molt important i necessària 
per a la població. Jo ho agra-
eixo de tot cor. Fins que no 
ho arribes a pateir en prime-

ra persona, no ets conscient 
de la importància que té. Jo 
ara estic disposada a donar 
els meus òrgans per ajudar 
els altres el dia que  algú ho 
necessiti.

trasplantada 
de còrnia

urgència, el grup san-
guini i la compatibi-
litat. Pot ser que una 
persona porti anys en 
llista d’espera però 
que per compatibili-
tat no pugui disposar 
d’un trasplantament. 
Però cada any aquests 
criteris clínics es reno-
ven. Per consens i a 
nivell estatal, es mar-
quen els criteris clínics 
que s’han de seguir i 
que són els mateixos 
per a tothom.

L’OCATT
L’OCATT és l’Orga-
nització Catalana de 
Trasplantaments, res-
ponsable de planificar, 
ordenar i coordinar les 
activitats relaciona-
des amb l’extracció, 
la conservació, la dis-
tribució, el trasplan-
tament i l’intercanvi 
d’òrgans i teixits per 
utilitzar-los amb fina-
litats terapèutiques a 
Catalunya. És qui té 
el control de la llista 
d’espera i amb qui, 
els metges, han de 
contactar sempre que 
hi ha un donant. Té 
com a objectiu prin-
cipal aconseguir aug-
mentar el nombre de 
trasplantaments per 
tal de donar resposta 
a l’augment de la de-
manda, i així garantir 
la qualitat del procés i 
del resultat final.
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Daniel
Gallego
42 anys
Eivissa

trasplantat
de ronyó

Amb 20 anys 
em van detec-
tar insuficiència renal a 
causa d’una glomerulonefri-
tis (una malaltia autoimmune 
que ataca els ronyons). Em 
vaig deprimir moltíssim, em 
vaig enfadar amb el món. No 
volia viure així: cansat, dèbil i 

sense uns ronyons que funci-
onessin bé. En poc temps van 
deixar de funcionar els meus 
ronyons i amb 22 anys vaig 
començar el tractament de 
diàlisi. Em vaig posar en llista 

d’es-
p e -

ra, i al 
cap de tres anys 
i mig, amb 25 anys, em van 
trasplantar el ronyó. Va ser un 
raig d’esperança i també una 
nova oportunitat per tenir 
una qualitat de vida com una 

persona normal. Recuperar la 
vida, la salut i no haver d’anar 
a diàlisi.
Encara que, al cap de qua-
tre anys vaig perdre el ronyó 
trasplantat i vaig haver de 
tornar a la diàlisi. Ara estic en 
llista d’espera un altre cop.
El ronyó que vaig rebre era 
d’un donant, cadàver, natu-

ralment, desconegut. Si ha-
gués  pogut li hauria expres-
sat la meva felicitat per aquest 
immens regal de vida. És una 
gran expressió d’amor i soli-
daritat pels altres. Donar òr-
gans és donar vida. 
La vida l’hem de viure, però 
després l’hem de donar per-
què altres, com jo, puguin viu-
re amb salut. No som consci-
ents del que significa per a les 
persones que estan esperant 
un òrgan, poder recuperar 
la funció d’aquest en el seu 
cos. Hem de ser solidaris, po-
sar-nos en el lloc dels altres. 
No emportar-te els òrgans 
quan ja no et serveixen, això 
mai, dóna’ls als qui els neces-
siten.

Tots som
donants si 

no hem dit el 
contrari en 

vida
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Llicenciat en finances, enginyer i
consultor empresarial, ha protagonitzat 
l’Esmorzar Cambra del mes d’abril

 ÒSCAR
BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Cambra de Comerç de 
Lleida i l’empresa 7accents 
van signar el passat mes un 
conveni per patrocinar les 
activitats del Club Cambra. 
El president de Cambra de 
Comerç de Lleida, Joan Simó, 
i el director de 7accents, Ge-
rard Martínez, van signar un 
conveni entre ambdues en-
titats per estrènyer llaços de 
col·laboració.
En aquest sentit, 7accents 
s’adhereix al Club Cambra 
Lleida, la plataforma i espais 
de negocis creat per Cambra 
de Comerç de Lleida, que té 
per objectiu promoure l’acti-
vitat econòmica i empresarial 
i fomentar la internacionalit-
zació, la competitivitat i la for-
mació mitjançant productes i 
serveis de suport.
D’altra banda, 7accents pro-
mourà, en qualitat de patroci-
nador, activitats que organit-
za la Cambra de Comerç de 
Lleida, com ara els esdeveni-
ments de networking.
Aquesta col·laboració va tenir 
el seu inici en l’Esmorzar Cam-
bra que es celebrar el passat 
dijous, dia 14 de maig, a la 
Cambra de Comerç de Lleida, 
en què tots els assistents es 
va poden endur a casa el seu 
exemplar de l’últim número 
del setmanari 7accents, que 
des d’inicis del mes maig dis-
posa d’una secció d’econo-
mia i, també, d’un reportatge 
setmanal que, sota el títol 
“7x7 d’interès”, es fa ressò de 
diversos projectes empresari-
als i d’emprenedoria de les 
comarques de Lleida,
El consultor i expert en fi-
nances i reestructuració em-
presarial, Yves Charnet, es va 
convertir en el gran protago-
nista de l’Esmorzar Cambra, 
el qual s’ha dut a terme avui 
a la Cambra de Comerç de 
Lleida. En aquest sentit, en el 
marc de la conferència “Com-
petitivitat i dimensió en l’em-
presa” Charnet ha manifestat 
que “les empreses s’han d’as-
sociar entre elles”.

Tot i això, després de la xer-
rada, vam poder passar amb 
ell més d’una hora parlant de 
tota l’actualitat econòmica 
que envolta l’actualitat infor-
mativa de la nostra província 
i, també, del nostre país. Per 
aquest motiu, hem decidir de-
dicar-li una extensa entrevista 
en el marc d’un setmanari, 
7accents, que vol i pot apos-
tar per la informació econòmi-
ca, tan vital per a l’esdevenir 
d’una societat que assumeix 
que encara no ha sortit de la 
crisi i vol trobar els mecanis-
mes per fer-ho.
Cal indicar que amb aquesta 
iniciativa, la dels Esmorzars 
Cambra, la Cambra de Co-
merç de Lleida posa a dis-
posició de les empreses els 
instruments d’anàlisis de te-
màtiques que els permetin 
ser més competitius i té una 
periodicitat mensual.
De tot això i molt més parlem 
a el prestigiós economista 
Yves Charnet. Atenció, que va 
de números!

ÒSCAR BUETAS
En aquests moments, quin 
és el rumb que han de pren-
dre les empreses d’aquest 
país?

YVES CHARNET
Les empreses s’han d’especi-
alitzar. Hi ha una dita que diu 
“sabater, a les teves sabates”, 
és a dir, cadascú ha de treba-
llar on se senti millor. Amb 
això vull dir que, molt sovint, 
per respondre a un mercat 
que està creixent de manera 
més global, s’han de buscar 
associacions per tal de 
tenir una mida més 
important i oferir 
més coses, fer 
més investigació, 
més recerca i 
tenir un mercat 
molt més ampli. 
En definitiva, les 
empreses s’han 
d’associar en-
tre elles mateixes. 
Hem de fer país amb 
les associacions de les 

empreses locals.

Ò. B.
Llavors, es pot afirmar 
que en aquest món 
que cada cop és més 
global les empreses 
s’estan especialit-
zant més, però, 
alhora, també s’es-
tan unint més?

Y. C.
Exacte. S’han d’unir 

més. La so-
lidaritat 

fami-

No hem
sortit de la 

crisi, la gent 
no té diners

La unió de les 
empreses és 

un factor
positiu

La creativitat 
és una qualitat

que té poca 
gent

Yves Charnet:
“La creativitat 
és el cervell 

de l’empresa”
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Segons Yves Charnet, la 
creativitat i la fusió de 
les empreses esdevenen 
claus per sortir de la
crisi. També aposta per 
la fusió de les cambres 
de comerç i de les
administracions

liar s’ha d’estendre al món de 
l’empresa privada.

O. B.
Veient el perfil de les noves 
empreses que estan sorgint, 

fins i tot cooperatives, quin 
és l’estat de l’economia i 
quin paper té?

Y. C.
Avui en dia, l’economia enca-

Yves Charnet, 
durant l’entrevista 
en exclusiva que 
va concedir al se-
tmanari 7accents 
després de la 
seva xerrada en el 
marc dels Esmor-
zars a la Cambra 
de Comerç de 
Lleida.
Foto: Dani
Martínez

ra no està reactivada. Encara 
no estem sortint de la crisi, 
com ho demostra el fet que la 
gent no té diners. És cert que 
hi ha inversions que vénen de 
fora i que faciliten que unes 

poques empreses generin 
treball, però els consumidors 
encara no tenen diners. És per 
això que, si no podem fomen-
tar l’estalvi de costos d’estruc-
tura que podem aconseguir 
amb la unió d’empreses, serà 
molt difícil ser ràpidament 
competitiu i anar dintre de la 

globalització dels mercats.

O. B.
Aleshores, el que estàs di-
ent en altres termes és que 
el futur és la unió d’empre-
ses...

Y. C.
Sí. La unió d’empreses és un 
factor d’allò més positiu.

O. B.
Ets consultor empresarial. 
En quin estat t’arriben les 
empreses?

Y. C.
Per mi, i és el que intento 
transmetre, l’associació de 
les empreses és un remei a la 
crisi. Pensa que una empresa 
que està en crisi no té diners 
i no té una política encerta-
da. Llavors, s’ha de fer primer 
una reorientació de l’empresa 
i després buscarem socis que 
no siguin competidors direc-
tes, però que li puguin ajudar, 
perquè hi ha uns interessos 
comuns a les dues empreses. 
Per exemple, una empresa de 
cava es pot associar amb una 
de vi, tenint un ventall de pro-
ductes força més ampli.

O. B.
Això també permetria que 
les PIMES es converteixin 
en grans empreses...

Y. C.
Podrien mantenir el mateix 
perfil de PIMES i buscar no-



Les cambres 
de comerç 

s’haurien de 
fusionar

La innovació 
és la clau

del mercat
actual

DIVENDRES 8 de MAIG DE 201518

més una associació comercial 
o, dintre d’un gran grup, tenir 
una qüestió molt enfocada 
sense perdre la seva persona-
litat i mantenint moltes de les 
seves característiques en un 
entorn molt més propici, tant 
a nivell de finançament com 
de mercat.

Ò. B.
La competitivitat és bona o 
és tan sols un complement 
més?

Y. C.
Si tu et pots comparar als al-
tres, millores competitivitat 
perquè baixes el pes de les 
teves despeses fixes. 

Ò. B.
Abans parlàvem que enca-
ra no hem sortit de la crisi, 
però sí que és veritat que 
ara estan sortint petites em-
preses fomentades pels jo-
ves. Els joves emprenedors 
tenen o tindran una segona 
oportunitat en aquesta soci-
etat malmesa per la crisi?

Y. C.
La creativitat és una quali-
tat que té molt poca gent. 
Aquesta gent jove pot arribar 
a trobar una dimensió molt 
competitiva i una originalitat. 
No totes les empreses s’han 
de fusionar, sinó que si una 
empresa és autònoma, com-
petitiva i pot créixer, no cal. 
La fusió és un remei a una si-
tuació de crisi i una forma de 
sortir més ràpidament de situ-
acions crítiques.

Ò. B.
Quin és el futur dels joves 
emprenedors en aquest 
país?

Y. C.
Si tenen bons coneixements 
de gestió d’empresa han de 
fomentar la seva creativitat, 
i Catalunya en té molta. La 
creativitat és el cervell de 
l’empresa en general. Per 
exemple, poden ser crea-
tius a la seva manera en 
una empresa pe-
tita, però dins 
d’un grup 
més im-
p o r t a n t 
que els 
p o t 
submi-
n i s t r a r 
serveis 
per als 
quals ells 
no han de 
gastar ener-
gia i minimitzen 

els seus costos.

Ò. B.
Fins a quin punt una 
Cambra de Comerç 

com la Lleida és 
necessàr ia 

per a una 
ciutat i 

q u i n 

paper juguen en aquest món 
més globalitzat?

Y. C.
Les cambres de comerç tam-
bé s’haurien de fusionar, de 
la mateixa manera que també 
ho haurien de fer els ajunta-
ments. Les cambres de co-
merç comencen a escoltar 
aquest discurs i són bastant 
favorables a les associacions. 
La necessitat d’associació no 
ha de venir impulsada per les 
cambres de comerç, sinó pels 
mateixos empresaris, han de 
ser les pròpies empreses les 
que donin el pas. 

Ò. B.
Respecte al tema de la in-

novació, les grans empreses 
han de fer una aposta més 
forta?

Y. C.
La innovació és la clau del 
mercat. Si no es pot innovar 
per seguir una línia que et si-
gui pròpia, et menjaran auto-
nomàticament, i més ara que 
les noves tecnologies perme-
ten avançar més ràpidament. 
A més, cal pensar que molt 
sovint l’associació amb altres 
grups et pot facilitar la inver-
sió en innovació i això vol dir 
no perdre la teva personali-
tat, perquè si la perds, perds 
la totalitat del teu rendiment 
global.

La fusió és un 
remei a la

situació de
crisi
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L’MPS 
Essentials 
i el rènting 
en equips 
d’impressió 
s’han 
consolidat 
gràcies als 
beneficis 
que aporten 
en el món 
empresarial

7x7
d’interès

L’aposta de 
Lleida per 
optimitzar  
recursos

 ÒSCAR
BUETAS

 LLEIDA
www.7accents.cat

Les empreses s’han conscien-
ciat que la millor manera per  
ser eficients a l’hora de realit-

zar una activitat és amb l’opti-
mització dels recursos, ja que  
permet millorar els processos 
productius i contribueix al 
creixement i la consolidació 
d’aquesta. En aquest sentit, 
nombroses empreses s’han 
adonat que es pot aconse-
guir un gran estalvi amb les 
impressions. Estudis recents 

demostren que si es fes una 
òptima gestió del seu parc 
d’impressores es podrien re-
duir els seus costos d’impres-
sió entre un 10% i un 30%.
És per aquesta raó que Canon 
Business Center Lleida, distri-
buïdor de Canon España a la 
província lleidatana, ofereix 
un dels sistemes més revolu-
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El Canon Business Center 
Lleida, amb Manuel Urbano al 
capdavant, és una referent en 
el sector de la impressió.
Fotos: Dani Martínez

cionaris d’aquest món, l’MPS 
Essentials. Aquest sistema co-
mença amb un examen acurat 
de què imprimeix i com es fa. 
A partir d’aquí, s’identifica 
l’àrea en la qual es produei-
xin despeses supèrflues no 
detectades, es racionalitzen 
el nombre de dispositius i 
proveïdors i se supervisa i 
s’ajuda a canviar els hàbits 
d’impressió. Alhora, s’acon-
segueix que la impressió sigui 

més segura, sostenible i sen-
se complicacions, la qual cosa 
significa un estalvi de temps i 
diners. “En funció de tots els 
equips d’impressió que es tin-
guin repartits en l’empresa, 
es proposa una millora. Curi-
osament, sempre acaben sent 
necessaris menys equips dels 
que fins llavors disposa el cli-
ent, la qual cosa es tradueix 
en un estalvi en tots els sen-
tits”, apunta el director ge-

rent d’aquesta empresa llei-
datana, Manel Urbano.
Malgrat tot, s’ha de distingir 
entre les PIMES i les grans 
empreses, ja que l’MPS Es-
sentials requereix un volum 
d’impressió força elevant, 
sent aquí quan és realment 
efectiu i on l’optimització es 
fa palesa. Tampoc es pot obli-
dar que l’externalització dels 
serveis de manteniment per-
met disminuir la despesa en 
recursos propis. Per tant, es-
tem davant d’un futur on l’op-
timització dels recursos serà 
la clau per aconseguir una 
major rendibilitat i, alhora, 
un estalvi considerable. “El 
futur està marcat per equips 
gestionats a través d’MPS Es-
sentials a diferents nivells i, 
sobretot, a través de la ges-
tió documental, imprimint el 
menys possible i que l’on line 
sigui la clau. De fet, només 
serà necessari imprimir quan 
realment calgui, gestionant 
millors els documents. Això 
encara no està molt instaurat 
en les empreses, però hem 
d’evolucionar cap a una millor 
gestió documental”, apunta 
Urbano.

El rènting, molt present
En nombroses ocasions s’ha 
parlat del rènting de vehicles, 
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Un 95% dels 
equips que 

s’incorporen 
al mercat són 

per rènting

Les instal·lacions 
són un reflex de 
la importància 
que ha assolit 
l’empresa lleida-
tana.
Foto: D. Martínez

ja que en el món de l’auto-
mobilisme està molt instau-
rat. Però també ho està en el 
sector de la impressió, com 
recorda Urbano. Cal pensar 
que els equips que es venen 
per empreses tenen preus 
aproximats d’uns 3.000 euros, 
“i per això moltes empreses 
prefereixen pagar una quan-
titat al mes abans que haver 
de fer una inversió d’aquest 
tipus. És més fàcil assumir-ho 
i fiscalment té avantatges, ja 
que la totalitat de la quota 
va íntegrament a despesa”. 
Tant és la seva fortalesa que 
fins a un 95% dels equips que 
s’incorporen al mercat es fi-
nancen via rènting. “El rèn-
ting està institucionalitzat. Pel 
que fa a les inversions en béns 
d’equip, la majoria es fan via 

rènting. Es paga una quota 
mensual, en el balanç no que-
da registrat cap inversió i no 
hi ha amortització”, comenta.
Aquest fet és fonamental per 
les empreses, sobretot per 
les que tenen problemes de 
tresoreria. “Així aconseguei-
xen tenir a la teva disposició 
equips de primer ordre pa-
gant una quota mensual. Els 
clients veuen com la màquina 
que es fa obsoleta es pot can-
viar per un equip actual o, fins 
i tot, tenir un equip amb més 
prestacions a un menor preu 
per l’avenç tecnològic”.
Fent una repassada ràpida a 
les estadístiques, va ser a par-
tir de l’any 2004 i, sobretot al 
2005 quan el rènting va tenir 
un creixement molt impor-
tant, obligant les empreses 

del sector a re-
conduir les se-
ves estratègi-
es. “En els 
darrers deu 
anys hem 
passat a te-
nir en rèn-
ting un 15% 
dels equips a 
gairebé la totali-
tat. Abans no era gai-
re conegut, però el sector 
dels cotxes és més avançat 
que qualsevol altre i, poste-
riorment, ja es van incorporar 
altres”, informa el director 
gerent de l’empresa.

La funció de Canon a Lleida
El centre distribuïdor de Ca-
non España a la província de 
Lleida s’ha consolidat com un 

dels referents 
en el sector 

empresari-
al, donant 
servei de 
m a n t e -
n i m e n t 
als equips 

d’oficina de 
la marca. Està 

especialitzada 
en l’empresa des 

del seu naixement, l’any 
1996, quan era una filial de 
Canon España. El- 2010 Ca-
non Lleida es fa independent 
de Canon España, encara que 
vinculada contractualment. 
Aquest creixement es va veu-
re palès en 2014 quan es va 
convertir en el distribuïdor de 
Canon a Tarragona.
Però el seu èxit no és fruit 

de la casualitat, segons co-
menta Urbano, “la proximi-
tat al client és bàsica perquè 
una empresa triomfi. A això 
hi sumem les fortes relacions 
que establim amb els clients, 
la gran competitivitat dels 
equips, unes modernes instal-
lacions, un departament tèc-
nic modèlic que prioritza el 
servei al negoci i la nostra fi-
delitat amb el proveïdor, és a 
dir, amb Canon”. 
Arribats a aquest punt, la pa-
raula crisi, i les seves conse-
qüències, també s’ha d’analit-
zar detingudament. “La crisi 
s’està fent molt dura i llarga, 
però el fet de ser una marca 
forta amb uns diferencials de 
servei que són importants a la 
província ens ha ajudat molt 
a incrementar la nostra quota 
de mercat”, indica Urbano. A 
més, afegeix que “cal pensar 
que les empreses tenen unes 
necessitats exigents de ser-
veis, raó per la qual el nostre 
ampli equip tècnic es despla-
ça i garanteix uns contractes 
de manteniment per a que 
les empreses sàpiguen quins 
són els seus costos reals, i així 
el client solament paga pel 
servei que realment utilitza” 
apunta Manuel Urbano.
A més, encara que els produc-
tes domèstics no es porten 
directament a Canon Busi-
ness Center Lleida, l’empresa 
gestiona les incidències que 
es poden produir amb els 
productes de la marca. “Apli-
cant aquesta filosofia i mane-
ra de treballar ens estem fent 
grans”, conclou Urbano.

La Cambra de Comerç de Lleida dóna suport a l’empresa

Carrer de l’Anselm Clavé, 2 - 25007 Lleida  ·  973 23 61 61  ·  www.cambralleida.org
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L’esportista lleidatà Damián Vindel 
va ser reconegut com a piragüista i 
ara busca mantenir el mateix esperit 
lluitador en l’Ironman de Lanzarote

De referent en 
el piragüisme a 
“home de ferro”
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Les persones tenim una ad-
dicció a la qual no podem 
dir que no. Per algunes és 
el tabac, per altres pot ser la 
beguda o, fins i tot, la xoco-

lata. L’esport també pot ser 
addictiu, encara que aquesta 
addició és molt més sana que 
d’altres. El lleidatà establert 
a Sevilla Damián Vindel és un 
clar exemple d’això.
Expiragüista professional, 
actualment compagina la 
professió de professor d’au-
toescola amb el triatló, i s’es-
tà preparant per a una de 
les proves més dures que es 

Damián Vindel entrena durament per arribar en les millors condicions 
possibles a una de les proves més dures de l’Estat espanyol.
Fotos: D. V.

disputen a l’Estat espanyol, 
l’Ironman de Lanzarote, cita 
que es farà el dissabte dia 23 
de maig. “El cos et demana 
seguir competint, tot i que 
les circumstàncies de la vida 
no siguin les mateixes que 
fa uns anys. No puc parar de 
fer esport, ja que també crec 
que mentalment és bo per mi, 
perquè ho he fet sempre”, 
manifesta. De fet, apunta 

que “hi ha gent que em diu 
no tinc vida social, però a mi 
m’agrada, per exemple, anar 
durant set o vuit hores en una 
bicicleta. L’esport és el que 
m’omple i crec que és una 
malaltia sana”.

Triatleta amb ànima plena-
ment de piragüista
Amb un currículum excel·lent, 
Vindel es va guanyar el res-

pecte del món del piragüis-
me. De fet, va ser sisè en els 
Jocs Olímpics d’Atenas 2004 
(K2-500 metres), segon en 
els Jocs del Mediterrani d’Al-
meria 2005 (K2-500 metres), 
tercer del món junior 1999 
(K2-1.000 metres), tercer 
d’Europa sub-23 en el 2000 
(K1-1.000 metres), quart d’Eu-
ropa el 2007 (K2-500 metres), 
finalista en set mundials i nou 

Vindel manté 
que “sóc 

piragüista i em 
considero 
com a tal”
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europeus i a nivell nacional va 
arribar a guanyar més de 40 
medalles en diferents campi-
onats d’Espanya. Aquell jove 
esportista que havia comen-
çat amb 8 anys (1989) a fer 
piragüisme a Lleida, gràcies 
a la tradició familiar de pira-
güistes, estava triomfant.
Però totes les etapes, per 
bones que siguin, tenen un 
final. En el 2008 va deixar 
l’equip nacional per no clas-
sificar-se per als Jocs Olím-
pics de Pequín i perdre mig 
any de la beca ADO. “No 
va ser fàcil deixar l’alta com-
petició i afrontar la vida real. 
L’esport té poques ajudes, a 
no ser que siguis un autèntic 
virtuós com Saúl Craviotto o 
David Cal, tot i que en un fu-
tur ja veurem què passa amb 
ells. Això em va obligar a bus-
car-me la vida, perquè la beca 
ADO es va acabar i havia de 
fer front a la meva hipo-
teca. Així, vaig co-
mençar a exercir 
de professor 
d’autoesco-
la el 2008”, 
recorda.
A partir 
de lla-
vors, “tot 
i que va ser 
dur”, va se-
guir competint 
a nivell nacional 
amb el seu club, 
amb el que va 
aconseguir 
arribar a 
finals i su-
mar noves 
medal les. 
Però en fi-
nalitzar la 
t e m p o r a d a 
2012, després 
de 23 anys en la 
piragua, va perdre 
la motivació necessària per 
estar en aquell nivell. “Vaig 
entrenar dur amb els meus 
companys, però vaig tenir la 
sensació que ells no tenien les 
mateixes expectatives que jo. 
No tenia l’estimul, així que la 
següent temporada vaig de-
cidir no entrenar”, explica, i 
afegeix que “sóc piragüista i 
em considero com a tal, però 
necessitava començar una 
nova etapa, prova un altre es-
port que em motivés”.

El triatló, una nova etapa
En la recerca d’aquest es-
port va arribar el triatló, de la 
mà de la seva dona. Això va 
ser l’hivern de la temporada 
2012-2013. “L’Ana era nada-
dora i va ser la qui em va ani-
mar a provar-ho. De fet, tots 

“Els triatlons 
m’aporten 
sensacions 

que feia temps 
no tenia”

“La realitat és 
cruel, quan 

deixes l’elit no 
se’n recorden 

de tu”

dos ens vam 
e n g a n x a r, 
ja que és 
un esport 
molt com-
plet. Ella 
també feia 

piragüisme, 
però com 

que jo no anava 
a entrenar als dos 

se’ns van treure 
les ganes”. In-

clús ja havien 
parlat en al-
guna oca-
sió d’apun-
tar-se a 
alguna cita 

de triatló i, 
de mica en 

mica van anar 
entrenant, tenint 

una motivació davant.
Tot i així, encara estava en 
la ment aquells moments de 
glòria difícils d’oblidar. “Quan 
estàs dins de l’esport d’elit 
ens imaginem que tot és un 
món de roses, però la realitat 
és molt cruel, ja que quan el 
deixes, l’endemà ningú se’n 
recorda de tu. Aquesta és la 
gran diferència amb el futbol 
o el bàsquet, ja que no hem 
d’oblidar que el piragüisme és 
un esport minoritari. De sob-
te, trobes que tens 30 anys 
i no has cotitzat, que durant 
dotze o tretze anys no tens 
vida laboral i que tens una mà 
darrera i una altra davant. Per 
sort, vaig tenir el suport de la 
família i dels amics, els quals 
m’han demostrat que ho són 
de veritat”.
D’aquesta manera, es va cen-

trar plenament en el triatló, 
on a poc a poc ha anat millo-
rant, així com diversos duat-
lons. “Els triatlons m’aporten 
moltes coses, des d’amics 
nous fins a sensacions que 
feia temps que no tenia. El 
piragüisme és més monòton, 
però aquí, amb tres esports, 
tens molta més llibertat”, ar-
gumenta.
Precisament, estem davant 
d’un perfil completament di-
ferent dels esportistes que 
sempre han estat triatletes. 
“Quan miro les fotos o els 
vídeos m’adono que, per 
exemple, tinc una esquena 
més ampla que la resta de 
rival a causa del piragüisme, 
però això no impedeix que si-
gui capaç de plantar guerra”, 
comenta Vindel, qui juga amb 
un gran avantatge, la de ser 
un expert en competicions 
d’alt nivell. “Haver competit a 
alt nivell em permet que quan 
arribi a la sortida se m’oblidin 
els nervis, ja que en el teu cap 
sempre està el fet de lluitar i 
plantar cara a tothom”.
A més, encara que per a molts 
sembli mentida, “el triatló és 
més dur pel que fa a entrena-
ments, perquè són més llargs, 
mentre que en el piragüisme 
eren més intensos, però els 
grups musculars que entre-
nem són semblants pel que fa 
a la natació, una de les parts. 
També és veritat que els pira-
güistes tenim una capacitat 
aeròbica i d’oxigen elevada, 
un fet que ajuda molt a l’hora 
de competir i administrar les 
forces al llarg d’una cita, que 
acostuma a ser dura”.



L’alt nivell que va assolir Vindel en el piragüisme és determi-
nant a l’hora d’encarar de la millor manera possible les dife-
rents cites lligades al triatló.
Fotos: D. V.
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L’Ironman de Lanzarote
El gran repte que té ara ma-
teix el lleidatà Damián Vindel 
és l’Ironman de Lanzarote, 
cita que es durà a terme el 
dissabte dia 23 de maig. Els 
participants hauran d’afrontar 
3,8 quilòmetres nadant, 180,2 
quilòmetres en bicicleta i una 
marató. “Estic preparat per 
patir. Serà dur, però tinc mol-
ta il·lusió”, manifesta convin-

cent l’ilerdenc. “En un principi 
ho veia lluny i no tenia pensat 
competir-hi, però veient ví-
deos m’ho vaig començar a 
plantejar”, explica l’atleta, qui 
arriba a entrenar fins a 5 ho-
res i mitja cada dia per arribar 
en les millors condicions o fer 
21 hores setmanals. De fet, 
Lanzarote va ser la primera 
ironman de la qual va escol-
ta a parlar i, precisament, que 

Classificar-se 
per la cita de 
Hawaii és un 

autèntic repte 
pel lleidatà

també pot ser la més dura en 
funció de les condicions me-
teorològiques que es donin”.
Precisament, en l’Ironman de 
Lanzarota és una competició 
oficial de classificació en Eu-
ropa per al Campionat del 
Món del Ironman Hawai. Per 
arribar a la mítica prova serà 
obligatori classificar-se i en 
aquesta cursa hi ha disponi-
bles quaranta places per atle-

tes en grups 
d ’ e d a t . 
Als seus 34 
anys, Vindel 
considera que 
està en un bon 
moment, tot i que 
es mostra també rea-
lista en les seves aspiracions. 
“La meva ment diu que sí que 
puc classificar-me, però per 
lògica sé que serà complicat, 

sobretot per la inexperiència 
que tinc. No obstant això, 
crec que si tot surt com desit-
jo, tinc possibilitats d’aconse-
guir-ho”.
D’altra banda, també es mos-
tra realista en diferents te-
mes. El primer d’ells és del 
gran volum de persones que 
s’han sumat a fer triatlons i 
ironmans en els darrers anys. 
“Actualment, la gent que 
s’apunta sense estar prepara-
da és una minoria gràcies als 
controls que es fan. Cal pen-
sar que aquestes proves te-
nen els seus riscos si no estàs 
plenament preparat”, indica, 
mentre que descarta tornar al 
piragüisme i admet que Cra-
viotto és més conegut qper 

mèrits propis, “això no 
es pot negar”.

Així, l’esport 
sempre serà 

present en 
D a m i á n 
V i n d e l : 
“ E n c a r a 
em que-
den mol-

tes tem-
p o r a d e s 

per competir 
i quan arribi el 

moment en què no 
pugui estar a aquest ritme, 
seguiré a un altre nivell”.

entrega ràpida a Espanya i Europa en 24/48 i 72 hores

des de 35€ per a qualsevol mercaderia, amb i sense fred

recollides i entregues nacionals i internacionals gestionades a Lleida

Avda. de la Indústria, 407  .  25191  LLEIDA  .  Tel. 973 18 33 98  .  pallex@transportstarragona.com

us ofereix un transport integral

Transport de mercaderia       de tot tipus, pes i mida

ANYS
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8
Concert de 
Festa Major 
de la Banda 
Municipal
18.45 h. Pl. Paeria

Correbars 
amb la 
Sirollada
19.00 h. Local dels 
Castellers

Pregó oficial
20.00 h. Saló de 
Plens de la Paeria

Castell de 
focs
22.00 h. 

Ponent Roots 
selectors
23.00 h. Escena-
ri Central Camps 
Elisis

Buhos
24.00 h. Escena-
ri Pavelló Camps 
Elisis

Lax’n’Busto
02.15 h. Escena-
ri Pavelló Camps 
Elisis

La Gossa 
Sorda
03.00 h. Escena-
ri #festeslleida 
Camps Elisis

La nova 
ubicació de 
les firetes a 
Copa d’Or es 
converteix en 
el punt negre 
de la geogra-
fia festiva 
lleidatana

Lleida viu 
una Festa 
Major de 
música i 
tradició
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Al maig, Lleida. Després de 
la Fira de Titelles i la Feria de 
Abril, arriba la Festa Major de 
Lleida. Un cop més, la cultu-
ra popular i tradicional amb 
la presència de lo Marraco, 
els gegants i tots els perso-
natges que formen part del 
seguici de les festes, es bar-
rejaran entre la ciutadania 
durant quatre dies festius. No 
ens oblidem de la música, una 
part fonamental de la festivi-
tat i que destaca per la gran 
quantitat de grups catalans. 
Els Catarres, Mishima, Mar-
lango, Lax’n’Busto, Mala Ro-
dríguez, Annie B Sweet, Cycle 
o Joan Manuel Serrat encap-
çalen la programació musical 

9
‘La Caputxeta 
Vermella’
12.00 h. Espai Es-
teve Cuito

Vermut amb 
Damià Olive-
lla
13.30 h. Pl. Dipòsit

XXXI Festi-
val Folklòric 
Internacional 
de Lleida
19.00 h. Pl. Sant 
Joan

El Gran Sa-
queig Pirata
19.00 h. Zona Ba-
rraques Camps 
Elisis

‘El conte del 
Marraco’ 
20.00 h. Espai Es-
teve Cuito

Correfoc
21.00 h. Des del 
Pla de l’Aigua

Foo
00.15 h. Escena-
ri Central Camps 
Elisis

Els Catarres
01.15 h. Escena-
ri Central Camps 
Elisis

de les revetlles. Els músics 
lleidatans tornen a ocupar 
bona part del cartell musical 
amb les actuacions d’Spring 
Riot, Foo, Wednesday Lips, 
Pull My Strings o Mister Jo-
nes, entre d’altres. 
El divendres serà el torn 
de Ponent Roots selectors, 
Spring Riot, Búhos, Lax’n’Bus-
to, Aspenkat, Boikot, La Gos-
sa Sorda i Dj Nito, entre d’al-
tres. El dissabte serà el torn 
de Canteca de Macao, Pep 
Sala, Foo, Els Catarres, Oques 
Grasses, Cycle, Lluís Ribalta, 
La Sra. Tomasa i Manuel Rey, 
entre moltes actuacions més. 
I diumenge, aprofitant que 
dilluns és festiu, actuaran An-
nie B Sweet, Marlango, Pull 
My Strings, Mishima, Mala 
Rodríguez, Mr Jones i Berri 
Txarrak. Tots ells tocaran en 
diferents espais dels Camps 
Elisis de forma gratuïta. 
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Parc Infantil
10.00 h. Av. Jaume II

XXXII Troba-
da Gegantera
10.30 h. Pl. Blas 
Infante

Diada Caste-
llera
12.00 h. Pl. Paeria

Vermut torero
12.30 h. La Carpa 
Camps Elisis

Ball amb 
l’Orquestra 
Selvatana
19.00 h. Pl. Sant 
Joan

Enfarinada
19.00 h. Zona Ba-
rraques Camps 
Elisis

Annie B Sweet
00.15 h. Escenari 
Glorieta Camps 
Elisis

Mala Rodrí-
guez
00.15 h. Escena-
ri Pavelló Camps 
Elisis

Mishima
02.00 h. Escena-
ri Central Camps 
Elisis

Descontentament pel canvi 
d’ubicació de les firetes
Una de les novetats d’en-
guany és el canvi d’ubicació 
de les firetes, que estan si-
tuades a la zona d’expansió 
de Copa d’Or. Un canvi que 
no ha acabat convencent tot-
hom, tot i que l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, ha remar-
cat que “les firetes segueixen 
la tradició de marcar l’evolu-
ció urbanística de la ciutat”. 
Segons els firaires, durant el 
primer cap de setmana de 
maig, el de la Feria de Abril, 
es va registrar un descens del 
40% en la facturació en les 
seves atraccions respecte a 
l’any passat, quan estaven un 
recinte annex als Camps Eli-
sis. Els firaires creuen que la 
gent no vindrà expressament 
a les firetes, i menys els pe-
nyistes, per la qual cosa cre-
uen que la nova ubicació els 
ha perjudicat.  
En matèria esportiva, una de 
les novetats d’enguany és 
que la ciutadania podrà tor-
nar a gaudir de les piragües 
al riu Segre, que recorreran el 
riu fins al pont Vell, un fet que 
és possible per l’augment de 
cabal del riu. Els elements de 
cultura popular tornaran a ser 
protagonistes de la festa, pre-
nent els carrers en la tronada 
i  la sortida del pregó amb 
l’arrencada del seguici po-
pular. Durant els tres dies de 
festa restant hi haurà sarda-

nes, havaneres, 
la batalla de les 
flors, la gran nit 
de foc, el castell 
de focs, esbarts 
i dansa catalana, 
la diada castellera, 
l’ofici a Sant Anastasi 
i el dia de la festivitat del 
patró, amb una nova edició 
de les matinals del seguici. La 
Gran Diada Castellera tindrà 
lloc diumenge 10 de maig a la 
plaça Paeria i comptarà amb 
l’actuació de la Colla Vella Xi-
quets de Valls i els Castellers 
de Sabadell. 
El dissabte continua sent el 

d i a 
c l a u 
p e r 
c e l e -
brar el 

C o r r e -
foc, tant 

l ’ i n f a n t i l 
com el d’adults. 

La Colla Infantil dels 
diables de Lleida i la Colla 
Infantil dels Diables Cagarri-
eres de Cambrils iniciaran el 
recorregut a la cantonada del 
carrer de les Monges amb el 
carrer de la Palma a les 20.00 
h per culminar davant la plaça 
Sant Francesc. Les espurnes 

continuaran a les 21.00 h amb 
el següent Correfoc que co-
mençarà al Pla de l’Aigua. Els 
Diables de Lleida, els Diables 
Cagarrieres de Cambrils i Les 
Bruixes del Nord de Sabadell 
faran córrer al més atrevits 
fins arribar també a la plaça 
Sant Francesc. Al seu pas per 
l’avinguda Blondel s’hi afegi-
ran el Drac Carrincló i els Mar-
raquets de Lleida, la Galera 
de la Colla de Diables Cagar-
rieres de Cambrils i el Gripau 
de les Bruixes del Nord.
Com cada any, les carrosses i 
el confeti seran els protago-
nistes  de la Batalla de Flors 

Els Catarres, 
Lax’n’Busto, 
Marlango i 

Mishima, els 
plats forts

A la part superior, La 
Sirollada, i a la inferior, 
les pubilles de la Festa 
Major. Foto: La Sirollada 
i A.L. 



De dalt a baix, 
Lax’n’Busto, 
Marlango i Els 
Catarres i un 
grup d’animació 
infantil. 
Fotos: A. L, 
Lax’n’Busto i Els 
Catarres.
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Matinades
08.00 h. Pels 
carrers de la ciutat

Anada a ofici
10.30 h. Pl. Paeria

Ball de Diables 
12.15 h. Pl. Sant 
Joan

Sortida de 
Sant Anastasi 
i Processó
12.15 h. Catedral

Batalla de 
Flors
18.00 h. Rambla de 
Ferran

Cantada 
d’Havaneres
19.30 h. Pl. Sant 
Joan

Piromusical 
22.00 h. Des de la 
passarel·la del Liceu

de dilluns. Els acompanyaran 
els grups d’animació: De Mú-
sics, La Banda retocada, Sac 
Espectacles, Fat Revolution 
Airman, La Baldufa Drago, 
JAM Templari, Fadunito Ba-

bies. Aquesta festa disposarà 
d’un espai protegit destinats 
a persones amb cadira de ro-
des que estarà ubicat davant 
l’església del Carmen.
El piromusical torna a acomi-

adar les festes amb un gran 
espectacle que repeteix ubi-
cació a la passarel·la del Liceu 
Escolar després de la bona 
acollida que va aconseguir la 
passada edició. Cal recordar 

també que tots els equipa-
ments culturals i museístics de 
la ciutat celebraran jornades 
de portes obertes, per la qual 
cosa el turó de la Seu Vella, el 
Castell del Rei o el Museu de 
Lleida obriran de forma gra-
tuïta.

La Sirollada revoluciona la 
Festa Major
La Sirollada, que va néixer 
l’octubre del 2013 amb l’ob-
jectiu de canviar la Festa 
Major de Lleida, afronta ja la 
seva tercera edició amb més 
entitats i persones adherides. 
Aquest any, la temàtica esco-
llida ha estat la pirata; així, 
sota el lema “A l’abordatge, 
construïm les festes popu-
lars!”, la Sirollada aborda les 
festes amb un conjunt d’acti-
vitats pròpies que es desvin-
culen de les organitzades per 
l’Ajuntament de Lleida, les 
quals consideren “que es ba-
sen en el consum d’oci i en el 
lucre de les diferents empre-
ses de la nit lleidatana”. 
A banda de la zona de les bar-
raques, enguany amb catorze 
espais, la Sirollada gaudeix 
d’un escenari, que es conver-
teix en la plaça de la Sirolla-
da, en el qual hi actuaran di-
ferents artistes, com la Gossa 
Sorda i The Brew. L’entitat 
també ha organitzat disset 
activitats diürnes. 
Entre elles destaca el Corre-
bars de divendres, que con-
sistirà en una cercavila per 
diferents locals acompanyats 
d’una txaranga i amb dife-
rents proves al llarg del re-
corregut, La Gran Batalla de 
dissabte, una gimcana carre-
gada de proves a la plaça de 
la Sirollada, i la Farinada de 
diumenge, una guerra de fa-
rina que fins fa uns anys era 
tradició a Lleida. 



la teva 
opinió és 

important

Per una bona
Festa Major

Estem a les portes de la Fes-
ta Major que, com el seu 
nom indica, és una de les 
grans festes de celebració 
col·lectiva de la ciutat. Una 
festa que no ha de ser par-
ticular, privativa o privada, 
sinó de tothom i per tothom. 
Una festa on totes les per-
sones ens hi hem de sentir 
convidades, partícips i prota-
gonistes actives, no tant sols 
els dies que comencem ara, 
sinó també durant la resta de 
l’any.  
La festa comença amb el 
convit. Un convit que es 
produeix i es renova d’any 
en any quan col·lectivament 
—després dels darrers balls 
dels Gegants i la passada 

del Marraco— som sabedors 
que, com mana la tradició, 
l’any que ve hi tornarà a ha-
ver Festa Major. Renovem el 
compromís i tenim un any 
per preparar la següent. Per-
drem l’oportunitat de dir-hi 
la nostra?
D’uns anys ençà, s’ha ge-
nerat una participació im-
portant en la festa, a través 
del que hem anomenat la 
cultura popular i tradicional. 
El sorgiment de diferents 
col·lectius i grups han obert 
i fomentat la integració i la 
participació de molta gent 
en l’àmbit festiu. No ens hem 
de conformar, però, tant sols 
amb això. Calen obrir moltes 
altres portes, com la de l’ac-
cés a la gestió o la de repen-
sar i reformular el model de 
vies de participació que exis-
teixen, com ara la Comissió 
de Festes. Cal una reformu-
lació i una adequació profun-
da d’aquesta comissió per 
adaptar-la a noves fórmules 
reals de participació. Cal 

alliberar-la de velles dinàmi-
ques que n’encotillen tant la 
gestió com el funcionament, 
així com promoure la renova-
ció periòdica dels seus mem-
bres evitant eternitzacions 
en la representació. Cal con-
vertir-la en un espai on no es 
doni tot fet o per fet, sinó 
en un espai viu, de reflexió i 
debat sobre les festes, amb 
la participació entre els dife-
rents actors, actrius i agents 
que hi prenen part. I fer que 
sigui un espai propositiu 
real, així com també de se-
guiment i control dels pres-
supostos, la despesa, etc.
I ja que ens hi posem, no 
ens hi posem per poc. Vo-
lem apostar per un debat a 
fons i amb una visió crítica 
sobre el model de festa. Un 
debat que no ha de voler dir 
donar-li la volta com un mit-
jó, sinó valorar el que tenim, 
veure d’on venim i com hem 
arribat on som. Veure què 
ens identifica i què ens dóna 
sentit, per abordar la idea de 

fer una festa realment oberta 
a tothom; revisant privilegis 
adquirits, sovint desfasats, i 
que veten o quarten la ple-
na integració i participació 
de nous col·lectius. Si bé 
històricament han anat exis-
tint diferents marcs de con-
testació i qüestionament de 
diferents aspectes de la fes-
ta, darrerament, moviments 
com La Sirollada, han ajudat 
a explicitar de forma clara la 
necessitat d’aquest debat. 
Aquesta plataforma d’enti-
tats representa la possibilitat 
de treballar amb nous mo-
dels de Festa Major. Una fes-
ta on es prioritzi l’autogestió 
i la proximitat; un model més 
sostenible ecològicament i 
socialment; i la necessitat de 
sortir del pur criteri econo-
micista o de mercat pel que 
fa a proveïdors, ús de cer-
tes marques, establiment de 
preus no populars, etc. 
El carrer i la plaça són els 
principals espais de la festa 
i, també, els espais idonis i 

ideals per a l’intercanvi i per 
al debat. A banda, i sumant 
al carrer, la ciutat té espais 
suficients per dur a terme 
aquesta reflexió i aquest de-
bat que proposem. Cal, tan 
sols, dotar-los pressupostàri-
ament i promoure’ls més en-
llà de ser un simple aparador 
o un element per a la foto. 
La Casa dels Gegants o el 
Centre de Cultura Popular i 
Tradicional de Lleida —com 
espais d’exhibició, produc-
ció i reflexió sobre la festa— 
i la seva pròpia regidoria, 
han de ser uns eixos més 
d’aquest debat i del canvi 
que volem. Un canvi que té 
l’autèntic motor en el carrer i 
en la gent, que és qui fa que 
la festa i tot el que es belluga 
al seu voltant, sigui autènti-
cament popular!
Molt bona Festa Major a tot-
hom!

PAU PLANA, PAU LLOP I
LLIBERT REIXACH

CRIDA PER LLEIDA-CUP

...  opinio@7accents.cat  ...  @7accents  ...  facebook.com/7accents  ...  
instagram.com/7accents  ...  vimeo.com/7accents  ...  

Gerard Martínez Minguell directorl’accent
El “siroll” que fa pudor
Si Sant Anastasi aixequés el cap, 
aquest soldat de les legions ro-
manes entendria per què Lleida 
li dedica la seva Festa Major de 
Maig. I és que el martiri físic al 
qual va ser sotmès i que el va 
conduir a la mort física (però 
no espiritual) s’ha convertit en 
un martiri musical que tortura 
els soferts lleidatans que, com 
jo, entenem la música més enllà 
de les tornades caduques d’Els 
Pets i el circ ambulant de La 
Pegatina. Lamento tanta con-
tundència, però créixer escol-
tant els àlbums de The Beatles 
i silenciant les cançons de The 
Rolling Stones m’ha conferit un 

gust musical exquisit, bastant 
per damunt de la mitjana. De 
totes maneres, enguany, coinci-
dint amb any electoral, ens tro-
bem davant d’un dels cartells 
més equilibrats dels últims anys: 
Lax’n’Busto, Foo, Els Catarres, 
Anni B Sweet, Cycle, Marlango, 
Pull My Strings, Mishima, Mister 
Jones o El Fill del Mestre, en-
tre d’altres, conformen tres nits 
de revetlla prou destacables. 
Repeteixo: coincidint amb any 
electoral. Vist així, hi podrien 
haver eleccions més sovint...
Malgrat tot, hem d’entendre (jo, 
el primer) la Festa Major com 
una festa de tots per a tots. Sóc 

conscient de la utopia del que 
descric, però la teoria és aques-
ta. No només la paguem tots 
nosaltres a través dels perti-
nents impostos municipals, sinó 
que la gaudim tots nosaltres a 
través de les pertinents borrat-
xeres extramunicipals. Per tant, 
a priori, sembla lògic que tin-
guem quelcom a dir-hi. Això és 
el que ens proposa La Sirollada 
de nou, la qual cosa, almenys a 
nivell teòric, pinta francament 
bé, però només el temps dirà 
si de la teoria a la pràctica es 
perden les bones intencions pel 
camí, encara que, a jutjar per 
les activitats programades per 

a enguany, tot apunta que no 
serà així.
Certament, les festes populars 
han estat copades fins ara per 
entitats exclusivament privades 
(o amb subvencions “exclusiva-
ment “ públiques) que obtenien 
sucosos beneficis d’unes festes 
que, insisteixo, paguem nosal-
tres amb uns diners dels quals 
l’únic que en podem extreure 
(que no significa que ho extra-
guem) és diversió i entreteni-
ment durant les citades festes 
populars que, a l’hora de la veri-
tat, fan més pudor que “siroll”. 
Menys quan coincideixen amb 
any electoral...
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la teva 
opinió és 

important

Gràcies i disculpes
És l’hora d’acomiadar-me i fer 
una valoració d’aquests quatre 
anys. I ho vull fer en dos aspec-
tes. Des d’un punt de vista polític 
i des d’una perspectiva personal. 
En relació amb el primer aspecte 
i valorant la tasca duta a terme 
aquests quatre anys per part del 
grup municipal de CIU, haig de 
dir que tanquem aquest període 
amb el convenciment d’haver in-
tentat fer tot el possible per a mi-
tigar el màxim els efectes per a la 
ciutadania d’una crisi econòmica, 
laboral i social de les més dures 
que ha hagut de patir la població 
de Lleida en les darreres dèca-
des. En aquest sentit hem ha-
gut de prendre decisions i hem 
hagut de mantenir actituds que 
no són gens usuals en el món de 
la política actual i que no sempre 
han estat fàcils d’entendre, ni ac-
ceptar per part d’alguns. Com 
vaig dir fa quatre anys en el pri-
mer ple d’aquest mandat, hem 
intentat ser fidels a la frase de 
Hermann Hesse: Intentem l’im-
possible per aconseguir el pos-
sible. I així hem intentat actuar. 
Que el principal partit de l’oposi-
ció doni suport a un equip de go-
vern que té majoria absoluta, no 
és una pràctica gens habitual en 
la política exercida en el nostre 
país. Però nosaltres ho hem fet i 
no ens ha tremolat el pols a l’ho-
ra de fer-ho. I ha estat així perquè 
les decisions que hem pres han 
estat sempre pensades en be-
nefici dels ciutadans de Lleida. 
No hem fet política pensant en 
anar en contra d’algú o d’algun 
partit, hem fet política a favor de 
la gent i per lluitar contra els pro-
blemes d’atur, crisi d’habitatge, 
impostos exagerats, els perills 
de fractura social.... I hem criticat 
i votat en contra quan hem cre-
gut, segons la nostra opinió, que 
s’anava en contra d’aquests prin-
cipis. Per això s’explica el nostre 
esforç i compromís per ampliar 
els pressupostos en els plans 
d’ocupació, pactar pressupostos 
per reduir els altíssims impostos 

que pateixen els ciutadans de 
Lleida o treballar conjuntament 
amb l’equip de govern per cer-
car una solució a la vergonya que 
pateix des de fa massa anys la 
ciutat de Lleida amb l’abandona-
ment d’un espai tan emblemàtic 
i estimat de la ciutat com són les 
Basses d’Alpicat. Algunes vega-
des ens ha anat millor i altres pit-
jor, però de ben cert que ho hem 
intentat i que no ens hem quedat 
asseguts a la bancada de l’oposi-
ció lamentant-nos mensualment 
de totes les desgràcies que pa-
teix Lleida, tot intentant aconse-
guir un titular de diari que justi-
fiques la paraula “oposició” fins 
el proper mes. I és que hi ha una 
cosa que hem tingut molt clara 
durant tot aquest període: Si els 
partits no ens posen d’acord en 
els moments més dramàtics que 
viuen els nostres conciutadans, 
quan se suposa que ho hem de 
fer?  No ho han fet altres països 
més d’un cop i sense patir el ni-
vell de crisi que ens ha tocat patir 
a nosaltres? La resposta la deixo 
al seu judici.
I tot això ho hem fet, en mig 
d’un procés de replantejament 
del nostre futur com a Nació, en 
el que el nostre grup municipal 
sempre ha estat al costat del go-
vern de la Generalitat i dels milers 
i milers de persones que cada 11 
de setembre han demostrat que 
volen un futur millor per a ells i 
els seus fills en un país nou.
En el segon aspecte més perso-
nal vull començar per demanar 
disculpes i també manifestar els 
meus agraïments. Primer de tot: 
Demano disculpes a la ciutada-
nia per no haver pogut aconse-
guir tot allò pel que hem treba-
llat i que hem proposat i per no 
haver pogut millorar encara més 
la seva situació, envers les precà-
ries i difícils situacions que molts 
de vostès han viscut diàriament 
en els darrers temps. Fer política 
és sempre gestionar un cert grau 
de frustració, ja que no sempre 
és pot fer tot, per a tothom i a 
gust de tots. Com jo entenc la 
política en aquest sentit i així l’he 

viscuda, crec que les meves dis-
culpes a la ciutadania són obliga-
des. Com a polítics sempre ens 
queden coses per a fer i per a 
millorar i jo no he estat cap ex-
cepció. Per tant els demano dis-
culpes per aquells aspectes que 
han quedat pendents o que ha-
guéssim pogut ampliar.
En l’apartat agraïments vull co-
mençar citant a la gent del meu 
grup de CIU. A tots ells, que des 
de bon començament van estar 
al meu costat i que han hagut 
d’ajudar-me, aconsellar-me i el 
més complicat de tot: haver-me 
d’aguantar. Moltes gràcies: Hum-
bert, Eli, Txell, Imma, Josep, Toni, 
Paco, Cristina, Miquel i Bea. No 
han estat temps gens fàcils, però 
sense vosaltres aquests temps 
complicats haguessin estat im-
possibles de ser superats. També 
vull agrair a tots i cadascun de la 
resta de regidors i regidores del 
ple, al Paer en Cap i també a tot 
el personal de la Paeria i a la gent 
dels mitjans de comunicació la 
seva actitud i mostres d’afecte 
que he rebut durant aquest qua-
tre anys. Ha estat una experièn-
cia inoblidable, però com deia 
Jakob Bosshart: L’experiència en 
sí i per si mateixa no té cap valor. 
Depèn del que en fem amb ella. 
Si un no es transforma en una 
persona més gran, més profun-
da i més pura, seria millor no ha-
ver-la viscut  Jo no sé si aquesta 
experiència a la Paeria, m’haurà 
transformat tal com diu Bosshart 
en tot cas el que sí puc afirmar, 
és que tots i cada un de vostès 
sense excepció m’han ensenyat 
a conèixer i estimar més a Lleida, 
a la seva gent i per tant també 
a conèixer i estimar més al meu 
país. Ciutadans de Lleida, mem-
bres d’ONGs, de partides de 
l’Horta, d’Associacions de Veïns, 
de Cases Regionals, d’associa-
cions culturals, de clubs espor-
tius... moltes gràcies per la seva 
ajuda i amistat! Haver estat un 
Paer d’aquesta ciutat ha estat un 
honor, un plaer i una experiència 
que com diu Bosshart, espero 
que m’hagi fet millor persona. 

Espero haver estat un digne Paer 
d’aquesta ciutat. I estigui on esti-
gui i faci el que faci, poden estar 
segurs que el meu compromís 
amb Lleida i la seva gent, conti-
nuarà sent absolutament vigent i 
etern. Gràcies i disculpes!

JOAN R. ZABALLOS. CAP 
DE L’OPOSICIÓ A LA PAERIA

Carta al (di)rector
L’actual rector de la Universitat 
de Lleida, que du el mateixos 
cognoms que un sinistre mi-
nistre, vol repetir en el càrrec. 
Roberto Fernández Díaz pot 
considerar-se el tercer rector de 
la UdL si comencem a comptar 
rectors des que la UdL és crea-
da pel Parlament de Catalunya, i 
perquè sempre parla d’ell mateix 
en tercera persona, fet curiós.
Aclarit el títol d’aquesta carta, 
m’agradaria esmentar algunes 
de les insignes fites del primer 
mandat d’aquest rector que ben 
bé podrien passar a la història. 
Si així ho fessin seran dignes de 
glossar-se a les pàgines de l’ABC, 
diari on el rector hi surt molt ben 
parat pel seu llibre sobre Catalu-
nya i l’absolutisme borbònic i per 
la seua pertinença a Sociedad 
civil para el debate, un grup en 
defensa de la transició espanyola 
que copia part del nom de Soci-
etat civil catalana, una agrupació 
amb vincles amb l’extrema dreta.
Del primer mandat de Roberto 
Fernández Díaz en recordarem 
el seu primer honoris: Jordi Pu-
jol, distingit per la seua contribu-
ció a la creació de la Universitat 
de Lleida. Ningú va caure en 
què Pujol va endur-se els estudis 
de Veterinària a Barcelona que 
tant s’han reclamat?  La UdL té 
i tindrà, perquè a ningú li sembla 
molestar, un honoris imputat.
No oblidem tampoc l’autoritza-
ció perquè agents antidisturbis 
entressin, és més, s’amaguessin 
al rectorat, per evitar que es-
tudiants i personal accedissin a 

l’edifici per protestar contra les 
retallades en l’acte d’inauguració 
del curs, una cosa mai vista en la 
història de la UdL.
Recórrer als mossos d’esquadra 
per “prevenció” ha estat i és ha-
bitual en els actes institucionals 
de Fernández, però més trist en-
cara és haver-ho fet per resoldre 
un conflicte que ni t’has moles-
tat a intentar solucionar. Al cap 
de quatre dies que una dotze-
na d’estudiants es tanquessin al 
rectorat, i sense que el rector hi 
parlés mai, els mossos els desa-
llotgen mentre dormien. A fora 
més d’una desena de furgons, 
gairebé un per estudiant.
Del seu mandat també recor-
darem que acudir a una reunió 
sense haver-se llegit la documen-
tació va permetre que la UPC es 
fes amb el màster d’agronomia. 
Una reprovació pública al rector 
de l’Escola d’Agrònoms  i nego-
ciacions dels que realment ma-
nen van aconseguir aturar el cop.  
UdL, el d’Agronomia.  
Roberto Fernández està a favor 
de la creació del consorci sanitari 
de Lleida, un pas més en l’intent 
de la Generalitat de desmante-
llar la sanitat pública. El darrer 
mandat del Parlament ha fet, 
de moment, dir a Fernández, 
en clau electoralista, que la UdL 
atura el procés de participar en el 
mateix, però sense plantejar-se 
abandonar-lo.
I mentre els taxis el porten amunt 
i avall, què me’n diuen del viatge 
a la Xina on les autoritats univer-
sitàries i el paer en cap es van fer 
acompanyar de les seues espo-
ses? Les contradiccions del rec-
tor respecte qui va pagar les des-
peses de l’alcalde no han aclarit 
el tema i continuem sense saber 
quan va costar a l’erari públic un 
viatge com aquest en temps de 
crisi. La crisi, els dic jo, continuarà 
allà on estudien els nostres fills, si 
res no canvia.

MAITE DÍAZ
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El cementiri civil d’Almenar
Aquest recinte (?) va ser dispo-
sat entre la segona meitat del 
segle XIX i principi del XX. 
És als afores d’Almenar i 
està oblidat del tot. Hi ha 
enterrades poques perso-
nes (una dotzena?), però 
això no vol dir que aquestes 
persones no tinguin el mateix 
dret que tenen les altres. Perquè les tà-
pies de tova estan esbalandrades; per-
què hi creix l’herbassar. És un recinte de 
condicions deplorables, impracticable, 
que dirien avui en dia.
Han passat diverses legislatures demo-
cràtiques des de la mort de Franco i di-
versos equips de govern almenarencs 
han deixat passar l’oportunitat de posar 
remei a l’acte de marginació, de discri-
minació que representa el manteniment 
d’aquest cementiri en tals condicions. 
Sembla, però, que el cas més sonat és el 
que afecta l’actual corporació municipal 
(que aviat acabarà la legislatura), en què 
participen dos partits que teòricament 
es caracteritzen per la tendència d’es-
querres. Diem “més sonat” perquè la 
negligència de l’actual equip de govern 
vulnera la responsabilitat que va assumir 
en un ple d’abril de 2013 en què va apro-
var condicionar el cementiri esmentat, 
tot responent a una moció presentada 

per la Plataforma per la Memòria Histò-
rica d’Almenar i avalada amb 575 firmes. 
L’Ajuntament clou la legislatura, doncs, 
sense haver complert aquest compro-
mís, després d’haver disposat de dos 
anys de termini. Un període en què han 
transcorregut dos festes de Tots Sants 
en què els familiars de les persones que 
hi ha enterrades allí no han pogut anar a 
posar-hi flors, i en què, no obstant això, 
l’Ajuntament ha emprès altres obres de 
reforma corresponents a l’àmbit de cul-
tura que no estaven subjectes a l’aprova-
ció de cap moció.
Un poble que té els morts mal enterrats 
no demostra gaire sensibilitat; demos-
tra, més aviat, inhumanitat. Com podem 
parlar de cultura, si una de les primeres 
mostres de cultura de la humanitat va 
ser enterrar els morts? Els polítics, mas-
sa sovint, sotmeten l’interès general al 
ritme de la seua conveniència, i, si bé 
la Plataforma per la Memòria Històrica 

d’Almenar ha de valorar la col·laboració 
de l’Ajuntament en la retirada de la là-
pida franquista que hi havia al cancell 
de l’església parroquial de la vila, acon-
seguida també amb la col·laboració del 
Bisbat de Lleida, no pot estar satisfeta 
de la ineficàcia demostrada pel mateix 
Ajuntament en l’altre assumpte, el del 
cementiri civil.
Denuncio, en efecte, el poc respecte 
que hom té per la cultura, manifest en 
un altre detall. La Plataforma havia de-
manat a un historiador relacionat amb 
el poble d’Almenar si volia col·laborar 
en la reforma del recinte, tot preparant 
alguna breu explicació sobre les vicisci-
tuds històriques del lloc per tal que hi 
fos instal·lada mitjançant panells. L’his-
toriador, molt amablement, va acceptar 
la col·laboració desinteressada. Per breu 
que hagués de ser el text, per a un his-
toriador requereix tot un mètode. Tenim 
notícia que l’estudiós ja treballava en el 
projecte l’octubre de 2014, la tardor pas-
sada, amb la idea que la reforma s’havia 
de portar a cap amb immediatesa. Al 
cap de poc temps se sabia que l’Ajunta-
ment d’Almenar ajornava les obres fins 
a la primavera; i ara, a la primavera… 
l’Ajuntament, que tenia coneixement 
que l’historiador feia aquesta feina, surt 
del pas sense donar gaires explicacions. 

Miquel Aguilar
Una altra cosa
@miquel_aguilar
info@correccions.com

Portes (elèctriques) giratòries
La setmana passada, Tesla 
va presentar una bateria 
domèstica que pretén con-
tribuir a l’estalvi energètic 
i, consegüentment, a la 
reducció de la factura de 
la llum per la menor depen-
dència de la xarxa elèctrica co-
mercial. L’anomenada Tesla Powerwall, 
que es vendrà a partir de l’estiu als EUA, 
comptarà amb dos models de capacitats 
d’emmagatzematge diferents (7 kWh i 
10 kWh al dia), tindrà un preu d’entre 
2.700 i 3.100 euros, dependrà de fonts 
d’energia renovables que el client haurà 
d’adquirir per separat (junt amb un giny 
anomenat inversor d’energia) i, més o 
menys, es calcula que pot suposar un 
estalvi d’uns 450 euros l’any en una llar 
convencional.
La Tesla Powerwall és un suport, sobre-
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Les dones ja no 
som el sexe dèbil 

Tradic iona l -
ment s’havia 
cons iderat 
les dones 
com el sexe 
dèbil i, en can-
vi, avui en dia ens 
adonem que tenim forces que en-
lluernen als homes, som capaces de 
carregar amb els nens, les seves pe-
sades motxilles, les nostres penes o 
preocupacions, les de la família i 
els amics, sense perdre l’equilibri. 
Us imagineu, en canvi, un home su-
portant els dolors d’un part? Segur 
que la gran majoria seríem fills únics 
aleshores.
Les dones som més delicades, però 
això no vol dir dèbils, capaces de 
detectar una mentida només amb 
una mirada o un gest, som com un 
radar receptor de tots els estímuls, 
som les reines de la intuïció; d’aquí 
aquella expressió d’intuïció feme-
nina. Si no com us expliqueu que 
siguem capaces de veure un pèl 
d’una altra dona a l’americana del 
nostre home a 20 metres i, en canvi, 
de vegades, i només de vegades, 
no vegem la columna del pàrquing 
a l’hora d’aparcar?
I parlant de columnes, a ningú se li 
escapa que les dones som el pilar 
d’aquesta societat. Lluitadores de 
mena, no acceptem un no com a 
resposta quan creiem que hi ha una 
solució. Enginyoses, sabem que una 
abraçada o un petó pot curar un cor 
trencat. Voluntarioses, no només 
donem la vida, sinó que l´omplin 
d’alegria i esperança. Somiadores, 
ens guiem pel cor, i aquesta és la 
millor manera de viatjar pel món.
No som més fortes ni millors que els 
homes, som l’altra part que fa que 
el món giri. Som dones que hem 
après a viure i valer-nos per nosal-
tres mateixes, a ser independents i 
acabar amb el mite que la dona és 
el sexe dèbil. I no perdeu el temps 
en estudiar una dona, per molt que 
l’estudieu, sempre us sorprendrem 
amb alguna cosa nova. Per tot això, 
dones, tingueu sempre ben present 
el que deia la Marilyn Monroe: “No 
m’importa viure en un món d’ho-
mes, sempre que pugui ser una 
dona en ell”.

tot en el cas d’un tall del subministra-
ment o en les hores punta. No és, doncs, 
un substitut de la connexió a la xarxa, si 
no es fa una altíssima inversió a l’abast 
de poques llars. Tanmateix, el Govern 
espanyol ja prepara un Reial decret 
d’autoconsum amb el qual penalitzarà la 
producció d’energia i obligarà els usua-
ris a dependre com fins ara de les com-
panyies elèctriques. Cal tenir en compte 
també que, si bé la llei obliga a dotar les 
noves construccions de plaques solars, 
a diferència d’altres països europeus, a 

Espanya es prohibeix la venda d’energia 
sobrant de particulars a companyies, la 
qual cosa no incentiva precisament la in-
versió ni a petita ni a gran escala en el 
sector de les renovables.
Es podria pensar en pressions de lobbies 
o en les portes giratòries que garantei-
xen jubilacions daurades als membres 
més notables del poder legislatiu, però 
molt probablement ens trobem davant 
de totes dues coses, que mai han estat 
deslligades. Legislem a la contra i girem 
l’esquena al progrés, treballem en bene-
fici propi, no garantim el bé comú ni la 
prosperitat del qui, malgrat tot, ens se-
gueix votant. I el 24-M, municipals.
Una altra cosa: a mitjan abril, un informe 
de Transparència Internacional situava 
Espanya entre els països europeus més 
influïts pels lobbies. I això també és una 
forma de corrupció.
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La defensa nacional
Ara ja fa uns quants dies, quan 
un organisme, del qual la ma-
joria d’andorrans no n’havíem 
sentit a parlar mai, va emetre 
una nota on s’afirmava que teni-
en la sospita que un dels bancs 
del país, BPA, estava involucrat 
en el blanqueig de diners i ca-
pitals. Trames relacionades amb 
països com: Veneçuela, Xina, 
Rússia i Mèxic, tots grans amics 
dels Estats Units. Aquesta infor-

mació, tot i que no condemnava 
ni sancionava cap activitat duta 
pel banc, va caure com una llo-
sa a tot l’entramat financer del 
país. Més concretament, al banc 
en qüestió, on s’han viscut situ-
acions d’autèntica ficció. Tot i 
això, encara no es coneix l’abast 
de la (probablement) major cri-
si que ha patit el sistema finan-
cer andorrà. Una crisi que no 
només ha afectat l’àmbit intern 

de l’empresa (com és habitual), 
sinó que ha servit perquè una 
bona part de gent de països ve-
ïns generalitzi el comportament 
de tres gestors d’un banc, per 
malversar tot un país.
El més graciós d’aquest assump-
te no és la facilitat d’alguns per 
fer mala sang d’un tema que 
desconeixen, sinó que s’agrupi 
tot l’Estat andorrà en conduc-
tes com aquestes, quan des de 

ja fa anys hem intentat superar 
aquestes etiquetes i estereotips. 
Perquè, en definitiva, si jo com a 
andorrà m’hagués de guiar pels 
estereotips i etiquetes (tal com 
s’han pres la llicència alguns) del 
país on estudio i visc,  tampoc 
sortirien coses bones. Per sort, 
entenc que el comportament 
d’alguns no és símbol ni referèn-
cia del pensament d’una nació. 
Salut i Força al Canut!

l’opinió de l’estudiant 

divendres

dimartsdilluns

dimecres

dijous
La setmana comença grisa, el 
sol no treu el cap i nosaltres 
decidim emplenar la setmana 
de colors. Colors com els que 
tenim en aquesta secció (no 
sabem per què), però els do-
narem un sentit, o almenys ho 
intentarem. Diuen que el gra-
nat simbolitza riquesa, poder 
i devoció. Color que s’utilitza 
també en aquelles banderes 
que pengen per festes majors, 
¿un símbol de poder autorita-
ri? Sigui o no així, és el color 
que ens van posar dilluns, su-
posem que és perquè també 
simbolitza l’èxit (ehem). El 
taronja, creiem que és en ho-

Judit
Gómez
Estudiant en 
pràctiques de 
periodisme

Carlos
Bonfill
Estudiant en 
pràctiques de 
fotografia

nor als “panotxes” que volten 
per aquí. Perquè vulgueu o 
no, s’estan extingint, i com a 
símbol d’alegria, creativitat i 
calor s’ha de conservar el ta-
ronja a la nostra vida (vegeu 
el meu cap). Dimecres, aquell 
dia enmig (que no és com di-
jous) de color magenta. Però 
el que potser no sabeu és que 
aquest color, en realitat, no 
existeix, és un invent del nos-
tre cervell, que representa la 
ruptura de les pors i els obsta-
cles. I no, no estem borratxos. 
És una fórmula científica molt 
complicada que nosaltres no 
us explicarem. Dijous és dels 

blaus. Po-
sitivisme, tranquil·litat, sere-
nitat... tot el que no veiem 
un dijous, però com a color 
és molt maco. I per acabar 

la setmana tenim 
aquell verd, verd (quin verd és 
aquest?)... Sigui el color que 
sigui, l’únic que sabem és que 
els colors donen un toc d’ai-

re fresc. Són 
a q u e l l e s 
pessigolles 
que, enca-
ra que no 
vulguis, et 
faran riure.
Ens agra-

den els 
colors. Ens 

canvien el nos-
tre estat d’ànim, 

ens aporten a una 
atmosfera que... Dei-

xem-ho, potser si que anem 
beguts. Però a nosaltres els 
colors ens han pintat de som-
riures aquesta setmana.

7accents ens dóna colors, nosaltres 
els expliquem (bé us  fotem el 

rotllo”)



       Prop de 400 persones es concentren 
en memòria del professor assassinat 
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POLÍTICA

El Partit Popular 
demana la dimissió 
d’Àngel Ros

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

La informació publicada  
pel diari El Mundo que 
apuntava que el paer en 
cap va utilitzar diners pú-
blics per sufragar despeses 
personals i regals familiars 
va desfermar el passat di-
lluns una nova onada d’acu-
sacions i contraacusacions 
a l’Ajuntament de Lleida. 
La més contundent va ser 
la candidata a l’alcaldia pel 
PP, Dolors López, que va 
demanar la dimissió de l’al-
calde per confondre “allò 
que és públic amb allò que 
és privat”. López va expo-
sar que, al marge de si els 
fets són legals o no, “està 
clar que no són ètics i, per 
això, Àngel Ros hauria de 
dimitir”. Fonts municipals 
van afirmar que es tracta 
d’atencions protocol·làries i 
la primera tinent d’alcalde, 
Montse Mínguez, va exigir 
“més altura política”.

1
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Reclamen més suport a la comunitat docent per part de l’administració ja que “el sistema 
educatiu s’aguanta per la voluntat dels professors” i demanen que la seva mort no resti en l’oblit

 LAIA DOLCET
 LLEIDA

www.7accents.cat

Tristos i indignats, sols, des-
trossats i sense suport, així és 
com va definir el sentiment 
de desenes de professors 
Hugo Alarcón, representant 
del col·lectiu docent i un dels 
organitzadors de l’acte d’ho-
menatge a Abel Martínez, el 
professor lleidatà assassinat 
el passat 20 d’abril a l’institut 
Joan Fuster de Barcelona. Ho 
va fer en un acte que va tenir 
lloc aquest dimarts a les 19.00 
hores a la plaça de la Paeria 
de Lleida i que va congregar 
unes 400 persones. La troba-
da va ser organitzada per fa-
miliars, amics i companys de 
feina del docent, amb l’objec-
tiu comú d’evitar que la seva 
mort quedi en l’oblit.
Alarcón va posar de manifest 
que cinc minuts de silenci el 
dia de la seva mort no van 
ser suficients per honrar la 
seva memòria i va demanar 
que “no es faci veure que fets 
com aquests no han passat”.
Representants del col·lectiu 
docent van fer una crida per-
què no es perdin els valors 
entre la família i l’escola, ja 
que “el sistema educatiu 
s’aguanta per la voluntat dels 
professors i de les professo-
res” i “necessitem l’impuls de 
les famílies”. També van de-
manar a l’administració que 
treballi millor el pont entre els 

centres educatius i la societat 
perquè els alumnes rebin una 
millor educació.
Durant l’acte d’homenatge a 
l’Abel, el professor d’Histò-
ria del Manuel de Montsuar 
Jaume Cortada va llegir unes 
paraules tot reclamant “un 
sistema que protegeixi millor 
els mestres que fan possible 
l’educació” i demanant que 
la càtedra que portarà el seu 
nom i que ha d’apropar els 
joves al sistema educatiu sigui 
una realitat.
Dos professores de l’insti-
tut Joan Fuster de Barcelona 
també van pronunciar un pe-
tit discurs en record de l’Abel 

Unes 400 persones 
van participar en 
l’acte d’homenatge 
i van encendre 
espelmes en el seu 
record.
Foto: Carlos 
Bonfill

i van remarcar que, malgrat la 
seva curta estada al centre, 
el mestre lleidatà va saber-se 
guanyar l’estima de tot el col-
lectiu docent.
Pancartes amb frases de su-
port i de reflexió van decorar 

les parets del voltant de la pla-
ça de la Paeria i desenes de 
persones van encendre una 
espelma en record al mestre 
assassinat. També es va realit-
zar un minut de silenci.
 
El jutge arxiva la causa con-
tra l’alumne autor dels fets

D’altra banda, el jutge va ar-
xivar la causa contra l’alumne 
de l’institut Joan Fuster autor 
material dels fets ja que, en 
tenir 13 anys, es tracta d’un 
menor inimputable i va reme-
tre el cas a la Direcció Gene-
ral d’Atenció a la Infantesa 
(DGAIA) de la Generalitat.

SOCIETAT

La Paeria activa
 els protocols per 
ajudar al Nepal

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Paeria ha activat el Pro-
tocol d’Emergència i Acció 
Humanitària per ajudar al 
Nepal després del terratrè-
mol i s’ha posat en marxa 
un fons solidari.
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SOCIETAT

El 12,5% de paquets de tabac que es 

 REDACCIÓ
 LLEIDA
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El 12,5% dels paquets de 
tabac que es venen a l’Estat 
són de contraban segons va 
explicar dijous el represen-
tant del Gremi d’Estanquers 
de Lleida, Eugeni Rodríguez, 
present en la primera jornada 
sobre “Contraban de Tabac” 

que se celebra a Lleida. Tot i 
així, en cinc anys han baixat 
més d’un 50% les vendes de 
tabac a Lleida, ja que s’ha 
passat de vendre’n 60 milions 
el 2009 a 30 milions el 2014. 
En el primer quadrimestre 
la Guàrdia Civil de Lleida 
ha confiscat ja al voltant de 
90.000 capsetes de tabac de 
contraban i s’han aixecat 131 
infraccions administratives.
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SOCIETAT

El Síndic de Catalunya alerta que la 

 L.D.
 LLEIDA
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El Síndic de Greuges de Ca-
talunya, Rafael Ribó, va aler-
tar dimecres d’un alentiment 
de l’Ajuntament de Lleida a 
l’hora de donar resposta a les 
seves peticions d’informació. 
I és que l’administració lleida-
tana ha passat de tramitar les 

sol·licituds en 77 dies de mit-
jana a fer-ho gairebé en 228 
dies, un temps molt superior 
al de la resta d’ajuntaments 
catalans, que se situa en uns 
115 dies. Segons l’Ajunta-
ment de Lleida, el període de 
resposta ha estat llarg durant 
l’any 2014 perquè la funcio-
nària encarregada va estar 
quasi nou mesos de baixa per 
malaltia.
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Paeria tarda en respondre les seves peticions
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SOCIETAT

               El judici del 
Casal de Joves de 
Lleida acaba amb 
300 euros de multa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La Fiscalia de Lleida ha 
decidit retirar els delictes 
d’usurpació i d’anys que 
demanava per als tres joves 
acusats d’ocupar l’antiga 
Sala Europa i els ha imposat 
una multa de 100 euros per 
a cadascun per una falta de 
coaccions. Els tres joves van 
acceptar dilluns la condem·
na atesa l’escassa quantitat 
i la qualificació dels fets. 
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SOCIETAT

              La Paeria 
para les obres de 
l’antena de telefonia 
a Vila Montcada 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Ajuntament de Lleida ha 
ordenat la suspensió pro·
visional i immediata de les 
obres consistents en la col·
locació d’una estació base 
de telefonia mòbil a la par·
tida Bovà, vora Vila Montca·
da per haver·les considerat 
il·legals. Els veïns ja van de·
manar la retirada d’aquesta 
antena perquè els causava 
preocupació.

POLÍTICA

 Roberto Fernández, escollit 
rector de la UdL quatre anys més

 A. V.
 LLEIDA

www.7accents.cat

El catedràtic d’Història Mo·
derna, Roberto Fernández, 
continuarà sent el rector de la 
Universitat de Lleida els pro·
pers quatre anys després de 
guanyar les eleccions que es 
van celebrar aquest passat di·
marts amb el 50,6% dels vots, 
és a dir 962,16 votacions. El 
seu contrincant, el catedràtic 
de Química, Ramon Canela, 

va aconseguir el 37,9%, que 
es tradueix en 720,51 vots.
L’historiador es va imposar 
entre el professorat, tant en 
el doctor amb vinculació per·
manent com en la resta de 
personal acadèmic, mentre 
que Canela va resultar gua·
nyador entre l’estudiantat i 
el personal d’administració i 
serveis (PAS). celebrarà el 13 
de maig.
La participació va ser una 
mica inferior a les eleccions 
a rector del 2011, del 25% ha 

passat a ser del 20%, sent el 
PAS el que més va votar, amb 
un 79,52%. El segueixen el 
professorat doctor, amb un 
75,12%, la resta de personal 
acadèmic, amb un 40,69%, i, 
finalment, l’estudiantat, amb 
un 11,39%. Podien exercir 
el seu dret a vot un total de 
10.162 persones en 8 col·legis 
electorals. Roberto Fernán·
dez preveu reunir·se els pro·
pers dies amb Ramon Canela. 
La proclamació formal com a 
nou rector serà el 13 de maig.

el que hem fet 
bullir a la web 
aquesta setmana
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POLÍTICA
              El Monegros 
Desert Festival, 
cancel·lat després 
de 20 anys

 REDACCIÓ
 FRAGA

www.7accents.cat

Després de més de vint 
anys, el Monegros Desert 
Festival no se celebra-
rà. Així ho va comunicar 
aquest dimecres l’organit-
zació Groove Parade en un 
comunicat, on anunciava 
la cancel·lació del festival, 
programat per als dies 17 
i 18 de juliol. Segons els 
organitzadors, va “ser una 
decisió, madurada a consci-
ència i donada després de 
la negativa a la utilització 
dels terrenys per una part 
de la propietat del recinte 
on s’ha celebrat el festival 
des dels seus inicis”.
Davant la dificultat d’una 
negociació fructífera i la 
incertesa d’una resolució 
judicial favorable, els pro-
motors han decidit no con-
tinuar i tornaran l’entrada  a 
les més de 15.000 persones 
que ja l’havien adquirit.

L’objectiu és facilitar l’entrada de nous inversors un cop s’hagi signat  
l’Expedient de Regulació d’Ocupació

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

L’assemblea de treballadors 
d’Incryen, l’antiga Indox de 
Tàrrega, va acordar aquest 
passat dimecres l’Expedient 
de Regulació d’Ocupació 
(ERO) d’extinció de contrac-
tes per tal de facilitar l’entra-
da d’un nou inversor i reflotar 
l’empresa. 
Cal tenir en compte que In-
cryen ha tingut una evolució 

positiva ja que hi ha un com-
promís d’alguns dels socis 
inversors que han presentat 
oferta de subrogar contrac-
tes, mantenint una seixante-
na de treballadors de més de 
180, els quals no serien aco-
miadats.
El president del comitè d’em-
presa, Carles Asensio, va ar-
gumentar que la millor oferta 
és una d’arrels catalanes i que 
el nombre de treballadors 
que continuarien “en poc 
temps es podrien doblar”. 

Imatge d’arxiu de la façana de l’antiga fàbrica d’Indox de Tàrrega.

També n’hi ha una de xinesa 
que ofereix bones condicions. 
Per la seva banda, el jutge 
que porta el cas, José Maria 
Fernández, va emetre un auto 
per obrir un període d’ofer-
tes perquè qualsevol inversor 
pugui presentar-se per optar 
als actius d’Indox, donant ab-
soluta prioritat a les empreses 
que garanteixin els llocs de 
treball i empreses que agafin 
treballadors de l’empresa tar-
garina sense necessitat d’aco-
miadar-los.

SOCIETAT
               Mor una 
dona de 77 anys 
atropellada a 
Bellcaire d’Urgell 

 REDACCIÓ
 BELLCAIRE D’URGELL

Una dona de 77 anys va mo-
rir dijous a la tarda atrope-
llada en un camí lateral de 
la C-53, a l’altura de Bellcai-
re d’Urgell. La dona sembla 
ser que estava passejant 
quan un cotxe, conduït per 
un veí de 80 anys, no la va 
veure i la va envestir.

SOCIETAT
             Condemnat a 25 anys de presó el jove 
que va matar una noia de 14 anys a Tàrrega

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

L’Audiència de Lleida ha con-
demnat el jove de 19 anys 
que va matar la seva expare-
lla de 14 a Tàrrega, el 7 d’oc-
tubre de 2013, a 25 anys de 
presó. Aquesta era la pena 
que demanava tant la Fisca-
lia com l’acusació particular, 
després que el jurat popular 
declarés a Míchel de los Án-
geles culpable d’assassinat 

amb traïdoria i acarnissament 
amb l’agreujant de paren-
tesc. La sentència prohibeix 
també al noi comunicar-se o 
acostar-se a menys de 200 
metres als pares i als germans 
de la víctima durant 30 anys 
i una indemnització per als 
pares i els germans. Segons 
el veredicte del jurat popular, 
va quedar demostrat que la 
nena havia rebut 23 punyala-
des amb un ganivet de pesca 
submarina d’11,5 centíme-
tres i diversos cops.

SOCIETAT
              Torrebesses celebra la 1a Recreació 
Històrica de la Segona Guerra Mundial

 REDACCIÓ
 TORREBESSES

www.7accents.cat

Torrebesses es va convertir 
durant els tres primers dies 
de maig en un poble sicilià en 
el marc de la II Guerra Mun-
dial. 
Aquesta era la intenció del 
cap de setmana de Recreació 
Històrica que es va organitzar 
de la mà del grup Airborne 
Lleida que, després de vuit 
anys fent-ho a Valldellou (la 

Llitera), van trobar en els car-
rers i l’entorn de Torrebesses 
un escenari ideal.
Del 2 al 3 de maig (un dia 
abans per als participants) va 
tenir lloc el simulacre de la Ba-
talla de Sicília, amb fogueig i 
filmació de curtmetratge in-
closa, i també vehicles d’èpo-
ca, així com un simulacre de 
vida al campament. 
Durant l’esdeveniment, unes 
avionetes van sobrevolar la 
zona per portar passatgers i 
fer fotos.

3·54·57·5  
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SOCIETAT

                 Detenen un 
grup criminal per 
dos robatoris amb 
violència a Almenar

 REDACCIÓ
 ALMENAR

www.7accents.cat

Els Mossos d’Esquadra, 
amb la col·laboració de la 
Guàrdia Civil d’Osca, han 
detingut cinc homes, d’en-
tre 20 i 53 anys, veïns de 
Tamarite de Litera i d’Alme-
nar, com a presumptes au-
tors de dos robatoris amb 
violència. 
La detenció és fruit d’una 
investigació després de dos 
robatoris violents a la po-
blació d’Almenar. El primer 
va tenir lloc el 30 de de-
sembre quan dos encaput-
xats van assaltar un home 
que accedia al seu domicili 
i el van lligar i retenir amb 
la resta de la seva família 
en una de les estances de 
la casa. En el segon assalt, 
el 18 de gener, la víctima 
era un home que vivia sol 
en una caravana. Tot i que 
en el primer robatori no es 
van poder endur res, en el 
segon es van emportar 850 
euros. En els robatoris hi 
intervenien quatre homes 
que duien passamuntanyes 
i portaven la mateixa vesti-
menta fosca. Tres dels assal-
tants consumaven l’assalt 
mentre un altre s’esperava 
amb el vehicle per fugir. Els 
cinc detinguts van passar a 
disposició judicial el dia 30 
d’abril i el jutge n’ha decre-
tat presó per a un d’ells i 
llibertat amb càrrecs per als 
altres quatre.
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        L’assemblea de treballadors de 
l’antiga Indox de Tàrrega acorden 
signar l’ERO d’extinció de contracte
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OCUPACIÓ
               La província 
de Lleida registra 
un total 708 aturats 
menys que al març

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El nombre de persones a 
l’atur es va situar a l’abril, 
a la província de Lleida, en 
28.418, la qual cosa repre·
senta un total 708 aturats 
menys que el mes de març. 
De fet, aquesta xifra es tra·
dueix en una baixada del 
2,43%, segons les dades 
que va publicar el Ministe·
ri d’Ocupació i Seguretat 
Social. D’altra banda, tam·
bé cal esmentar que, en 
comparació amb l’abril del 
2014, el nombre de perso·
nes sense feina s’ha reduït 
considerablement en 2.246, 
és a dir, un 7,32% menys. 
En aquest sentit, veient les 
dades facilitades pels orga·
nismes corresponents, tam·
bé s’ha d’esmentar que les 
comarques lleidatanes acu·
mulen 23 mesos seguits de 
caigudes de l’atur en taxa 
interanual. 

eco
no

mia
Les xifres històriques aconseguides es veuen recolzades en els 
133 vehicles venuts per un import superior als 1,6 milions d’euros

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

www.7accents.cat

Un total de 133 cotxes d’oca·
sió venuts per un import su·
perior als 1,6 milions d’euros, 
són les xifres històriques amb 
les quals el sector d’Automo·
ció tanca la 27a edició de la 
fira Autotrac de Mollerussa, 
certamen que es va celebrar 
del 17 al 19 d’abril. El volum 
de negoci assolit, 1.611.568 
euros, suposa la millor dada 
des del 2000, any des que 
Fira de Mollerussa dispo·
sa d’aquestes estadístiques 
gràcies al sorteig del premi 
de 3.000 euros que es realit·
za entre tots els compradors 
d’un vehicle d’ocasió en el 
marc del certamen.
La xifra, més d’1,6 milions 
d’euros, esdevé gairebé un 
42% més que la de l’any pas·
sat, la qual va ser d’1,13 mili·
ons, i està seguida per l’obtin·
guda els anys 2013 i el 2004, 
tots dos amb 1,3 milions.
Aquest increment ha fet tam·
bé pujar considerablement la 
mitja del preu de cotxe venut 
la qual l’any passat va estar 
de 9.647 euros augmentant 
enguany fins als 12.117 euros, 
una dada que ja va posar de 
manifest el director de Fira de 
Mollerussa, Poldo Segarra, 

en el transcurs del certamen i 
que va tornar a repetir, en re·
ferència a una major qualitat 
expositiva amb vehicles més 
nous i més cars, la qual cosa, 
va insistir, correspon a “indi·
cadors” d’una economia què 
“de mica en mica es va recu·
perant”.
Segarra va fer una valoració 
molt positiva respecte del 
balanç de la passada fira Au·
totrac i va destacar també el 
creixement de la venda d’au·
tomòbils de gamma més alta 
que anys anteriors. Així, gaire·

Moment del sorteig. Foto: Fira de Mollerussa

bé un de cada dos cotxes ve·
nuts tenia un preu superior als 
12.000 euros i, fins i tot, més 
d’un 8% de les transaccions 
van ser d’automòbils amb un 
preu superior als 24.000 eu·
ros. Aquests bons resultats es 
confirmen també pel que fa 
al nombre de vendes. La 27a 
fira Autotrac va cloure amb 
133 cotxes venuts, la tercera 
millor xifra del certamen des·
prés dels 152 de l’any 2000 i 
dels 151 del 2013. El ventall 
de preus dels vehicles expo·
sats era molt divers.

EMPRESA
               El CEEILleida 
de la Caparella 
compta amb cinc 
nous emprenedors

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, va 
lliurar les claus a cinc noves 
empreses que s’han instal·
lat en el Centre Europeu 
d’Empreses i Innovació, 
CEEILleida, situat al com·
plex de la Caparrella, en el 
primer trimestre de 2015. 
D’aquesta manera, el CEEI·
Lleida manté una ocupació 
mitja que està entre el 75% 
i 80%. 
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IMPULS

              Presentat 
el nou programa 
de GLOBALleida 
“T’acompanyem”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

GLOBALleida va presentar 
el nou programa “T’acom·
panyem” de consolidació 
empresarial per donar su·
port a les persones treba·
lladores autònomes i també 
a les micropimes, més enllà 
de la fase de creació de la 
seva empresa. L’objectiu és 
el d’impulsar el seu creixe·
ment i està enfocat a donar 
un suport global a totes 
les àrees estratègiques de 
l’empresa. 

5·5        Autotrac 2015 bat el rècord 
en el volum de negoci assolit 
en venda de cotxes d’ocasió
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Google i Europa
Fa uns dies vam conèixer la de·
cisió de l’EU de multar Google 
per pràctiques abusives. La co·
missió sobre la competència 
argumentava que el seu famós 
buscador (que usen el 90% dels 
europeus) induïa el usuaris, des·
prés d’haver fet una cerca, a se·
leccionar les opcions preferides 

pel gegant d’Internet. Si bé des 
d’un punt de vista del lliure mer·
cat, els americans poden pensar 
que aquesta és una maniobra 
europea per frenar la “colonit·
zació” tecnològica, des d’Eu·
ropa som conscients que els 
EUA són els garants del nostre 
progrés en molts aspectes de la 

nostra vida i així ho acceptem. 
Malgrat això, ens agrada tenir 
un concepte més històric, ro·
màntic potser, sobre la llibertat 
del ciutadans. No tant aquella 
que es basa i valora la realitza·
ció personal i l’èxit de l’individu 
en un món ple de possibilitats 
inesgotables de riquesa, sinó 

aquella llibertat fonamentada 
en el sentiment de pertinença 
a una civilització i unes cultures 
riques, mil·lenàries i diverses, 
on el respecte l’hem hagut de 
practicar per assegurar la con·
vivència. Per poder aprendre i 
gaudir els uns dels altres sense 
imposicions. 

Jordi Panades Vega economista
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L’Actel Força Lleida, 
preparat per aspirar a la final

7·5

Els lleidatans juguen les semifinals contra l’Ourense
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’Actel Força Lleida està im-
mers en les semifinals del 
play-off d’ascens. Molts pocs 
apostaven per aquest equip 
quan es va formar a mitjans 
d’agost, però el bon ambient 
que s’ha creat en el vestidor, 
així com la gran progressió 
que han tingut la majoria de 
jugadors al llarg de la tempo-
rada, ha provocat que molts 
aficionats quedessin captivats 
per l’estil de joc dels homes 
dirigits per Joaquín Prado.
A més, el bon paper que van 
fer durant la temporada regu-
lar de la LEB Or també s’ha 
vist reflectit en el primer tram 
del play-off. Contra el Palma 
Air Europa es van mostrar 
com un equip molt superior, 
il·lusionat i entregat. Així, van 
aconseguir dues victòries de 
gran importància que els van  
portar cap a les somiades se-
mifinals. A partir d’aquí, tot és 
un somni fet realitat.
En aquest sentit, el rival a ba-
tre en aquests moments és el 
Club Baloncesto Orense. Els 
dos primers enfrontaments 
es disputaran a la pista d’Ou-
rense, jugant-se el primer el 
divendres dia 8 a les 21.00 
hores, mentre que el segon 
es disputarà el diumenge dia 

Fran Guerra, du-
rant el partit con-
tra el Palma Air 
Europa al Barris 
Nord.
Foto: J. Enjuanes

HOQUEI

L’ICG Lleida, amb 
la intenció de sumar 
els darrers triomfs

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

L’ICG Software Lleida tor-
na a l’OK Lliga. Després de 
l’aturada de la competició, 
a causa de la disputa de 
les finals de les competi-
cions europees, els homes 
d’Albert Folguera encaren 
amb il·lusió les dues darre-
res jornades de la màxima 
competició estatal.
Els lleidatans rebran el diu-
menge dia 10, a les 12.00 
hores, el Cafè Crem Cala-
fell Tot l’Any. Cal recordar 
que els ilerdencs ja van 
aconseguir la permanència 
i que aquest fet els permet 
encarar el que resta de 
competició amb una ma-
jor tranquil·litat. D’aques-
ta manera, l’objectiu s’ha 
convertit en acabar en la 
posició més alta possible.
A més, aquesta jornada re-
bran un rival directe en la 
lliga que també lluita per 
acabar la campanya de la 
millor manera possible. De 
fet, es dóna la circumstàn-
cia que les dues formaci-
ons estan empatades a 
punts, 31. Així doncs, amb 
aquesta calma que dóna la 
salvació, els de la capital 
del Segrià podran demos-
trar tot el seu potencial 
davant d’una afició que, 
segurament, es tornarà a 
entregar, intentant que el 
pavelló Onze de Setembre 
sigui un autèntic fortí per 
tal que els tres punts que 
estan en joc es quedin a 
casa. Per tant, l’emoció i 
el bon espectacle està ga-
rantit i, per tant, els lleida-
tans lluitaran per guanyar.
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FÚTBOL

El Lleida Esportiu es juga totes les 
seves aspiracions davant del Reus

 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

El Lleida Esportiu s’ha quedat 
sense marge per l’error. La 
derrota contra la UE Olot el 
va posar en la cinquena posi-
ció, fora del play-off d’ascens 
a Segona Divisió. Per aquesta 
raó, en el vestidor blau són 
conscients que en el xoc que 
disputaran contra el Reus De-
portiu, diumenge dia 10, a les 
18.00 hores, al Camp d’Es-

7·5

10 a les 19.00 hores. El Bar-
ris Nord acollirà als seus ju-
gadors la propera setmana, 
ja que el tercer xoc es juga-
rà el divendres dia 15 a les 
21.00 hores. Si fos necessari 
un quart partit, aquest es dis-
putaria el diumenge dia 17 a 
les 17.00 hores, mentre que si 
hi hagués empat el desenllaç 
d’aquesta eliminatòria es du-
ria a terme el dimarts dia 19.
Aquest xoc centrarà nombro-
ses mirades, ja que els juga-
dors de Prado han estat ca-
paços de sorprendre i animar 
a totes les aficions. La notícia 
negativa és que Marc Rubín 
de Celis és baixa per lesió.

ports, es perfil com l’última 
oportunitat per estar en la se-
güent fase de la competició. 
Durant tota la temporada, 
l’objectiu ha estat clar, però 
la irregularitat mostrada en 
les darreres jornades ha pro-
vocat que els homes d’Ima-
nol Idiakez estiguin contra 
les cordes. Per aquesta raó, 
el fet d’enfrontar-se a un rival 
directe fa que el partit estigui 
considerat com una autèntica 
final on qualsevol errada es 
pot pagar molt cara. Osado, en el partit contra l’Olot. Foto: J. Echevarría

Els primers 
partits es 

disputaran a 
la pista 

d’Ourense
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Els germans 
Ledesma fan història 
a la Titan Desert 2015
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Els lleidatans, líders a Ambassadors
 ÒSCAR BUETAS
 LLEIDA

www.7accents.cat

Els germans Ledesma, Eva i 
Isaac, han fet història a la Ti-
tan Desert en assolir el primer 
lloc de la classificació de la ca-
tegoria Ambassadors. Però no 
va ser fàcil aconseguir aquest 
èxit, ja que el patiment va ser 
molt alt, tenint en compte 
que quan van sortir de la capi-
tal del Segrià l’única intenció 
era finalitzar la competició.
“No ens esperàvem acabar 
primers”, va explicar Eva Le-
desma en declaracions a 7ac-
cents. Cal recordar que l’Isaac 
va patir una petita crisi en la 
primera etapa que feia pen-
sar que no arribaria dintre del 
temps establert a la meta. A 
poc a poc es va anar recupe-
rant i va ser en la quarta i la 
cinquena etapa quan els dos 
es van creure que era 
possible la glòria, 
ja que l’última 
jornada va ser 
per gaudir.
“El primer 
dia va ser 
un desastre, 
però des-
prés l’Isaac 
es va anar 
trobant bé. 

Cal tenir en compte que és 
una prova molt dura, però el 

fet que ho fos per a 
tothom, en cer-

ta manera, et 
consola”, va 
indicar Eva 
Ledesma. 
Per aques-
ta raó, va 
mostrar la 

seva abso-
luta satis-

facció. 

Els germans Le-
desma, Isaac i 
Eva, un cop supe-
rada l’última eta-
pa de la complica-
da Titan Desert, 
la qual es va dur a 
terme pel Marroc. 
Foto: E. L.

Per la seva banda78, l’espor-
tista targarí Josep Termens 
va guanyar en la categoria de 
sub-23 de la cita.

BÀSQUET

El Flor de Vimbodí 
s’acomiada de 
casa amb derrota

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

Flor de Vimbodí Pardinyes 
va perdre el darrer partit a 
casa de la temporada da-
vant d’un rival de la part 
alta de la classificació com 
és el Jac Sants, per 59-97, 
en un partit dominat des 
del principi pels visitants. 
El lleidatans van comen-
çar amb poca actitud de-
fensiva davant d’uns visi-
tants molt intensos. Així, 
al descans, s’arribava amb 
derrota parcial del Flor de 
Vimbodí Pardinyes per vint 
punts en contra (29-49). 
En la represa, els ilerdencs 
van sortir amb una altra 
actitud, aconseguint reta-
llar la distància. Però els 
barcelonins no van abaixar 
els braços i el tercer quart 
va acabar 47-74. En el dar-
rer quart, es va continuar 
veient a una formació vi-
sitant molt superior, sense 
problemes per guanyar.

2·5

SUPERMOTARD

Els Suzuki Grau Racing signa quatre 
podis en el Campionat d’Espanya

 REDACCIÓ
 VILLENA

www.7accents.cat

El Suzuki Grau Racing va 
aconseguir tornar de la se-
gona cita del Campionat 
d’Espanya de supermotard 
amb un bon botí. Fins a qua-
tre podis van aconseguir els 
integrants de l’equip lleidatà 
en la prova de Villena, a Ala-

cant. Cal destacar que David 
Giménez va signar una im-
portant victòria en la tercera 
màniga de cursa. Tot i així, 
després de deixar clar que 
és un clar candidat al títol, va 
acabar segon en la general 
del cap de setmana.
Per la seva banda, el lleidatà 
Joan Lladós va completar un 
bon cap de setmana que li 
va permetre ser quart.

3·5

El targarí 
Josep Termens 

guanya la 
categoria 

sub-23

NATACIÓ

Paula Juste 
polvoritza el 
crono amb 12 anys

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

La nedadora del CN Llei-
da Paula Juste va establir 
una nova Millor Marca Na-
cional en la prova de 200 
metres estils individuals i 
en la categoria de 12 anys. 
Paula Juste va parar el cro-
no en 2.24.35 enfront dels 
2.25.61 anteriors.

2·5

ATLETISME

Sanvicente i Pérez 
triomfen en la 
Montsec Ultra Trail

 REDACCIÓ
 ÀGER

www.7accents.cat

La vall d’Àger, a la Nogue-
ra, va viure un intens cap 
de setmana esportiu en 
esdevenir el centre d’ope-
racions de la Montsec Ul-
tra Trail i Marató del Mont-
sec, una prova que en poc 
temps ha crescut força i 
que enguany, en la seva 
tercera edició, va continu-
ar fent-ho sota l’organitza-
ció d’Ultra Lleida. Cal des-
tacar que els esportistes 
Lluís Sanvicente i Vanessa 
Pérez van ser els guanya-
dors de la dura prova rei-
na, l’anomenada Montsec 
Ultra Trail.

3·5

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

VENDA i REPARACIÓ 
de MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general

Electricitat
Diagnosi d’avaries

Climatització
Pneumàtics

Canvi de llunes
Regeneració de fars

Muntatge d’enganxalls
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Llegendes
del futbol

Un pioner de la 
integració racial

 ANTONIO MEGÍAS

www.7accents.cat

El 29 de novembre de 1978 
va disputar-se a Wembley un 
partit entre Anglaterra i Txe-
coslovàquia que va finalitzar 
1-0 a favor dels anglesos. En 
aparença no va passar res es-
trany, era un amistós intrans-
cendent a priori però en aca-
bar el seleccionador anglès 
Ron Greenwood va dir: “Avui 
hem fet una mica d’història”. 
És evident que a nivell espor-
tiu no va suposar res però, en 
canvi, va ser un punt d’infle-
xió en la història social d’An-
glaterra un cop que va trencar 
barreres i va sacsejar els fona-
ments d’una societat conser-
vadora. Per primera vegada 
en els 106 anys d’història 
que ja tenia a aquelles alça-
des, malgrat que Anglaterra 
era un país colonitzador feia 
segles i ja estava acostumat 
a rebre centenars de milers 
d’immigrants, un jugador de 
raça negra va formar part de 
l’alineació de la selecció naci-
onal de futbol.
Vivian Alexander Anderson, 
fill de jamaicans i nascut el 
1956 a Clifton, Nottingham, 
va ser l’home, per descomp-
tat ajudat per la valentia de 
l’entrenador Greenwood, 
que va obrir aquestes pesa-
des portes, un jugador que 
va patir en les seves carns el 
despietat racisme d’una afició 
futbolística poc educada en 
aquells temps (i encara hi hau-
ria molt de què parlar respec-
te a l’actualitat) que no volia 
negres en el seu esport de 
blancs. Però ell va saber plan-
tar cara, callar quan tocava i 
parlar quan era oportú per 

convertir-se en una autèntica 
llegenda.
Cal deixar clar, no obstant 
això, que Viv Anderson no 
va ser seleccionat per trencar 
aquesta barrera racista i que 
no és famós només pel fet de 
ser el primer negre a vestir la 
sagrada elàstica anglesa, sinó 
que va ser un jugador extra-
ordinari, que va fer mèrits de 
sobres per ser considerat un 
dels millors del país en la seva 
època i que va jugar 29 partits 
internacionals més, sent con-
vocat pels Mundials de 1982 i 
1986 i les Eurocopes de 1980 
i 1988. No només això, va ser 
titular indiscutible al Notting-
ham Forest, on va ser escollit 
el 1997 dins de l’onze ideal 
històric. Un equip que a finals 
dels setanta i principis dels 
vuitanta, amb ell corrent per 
la banda dreta com un llebrer 
i amb Brian Clough (que pos-
siblement mereixi 
un capítol en 
aquesta sè-
rie) com a 
en t rena -
dor, va 
a s s o l i r 
èxits im-
p e n s a -
bles i va 
e s c r i u r e 
una història 
bella i irrepe-
tible.
Vivian va in-
corporar-se el 
1974 a l’equip 
de la seva ciu-
tat natal, però 
els inicis no 
van ser fàcils. 
En un partit de 
Copa contra el 
Newcastle va sor-

tir a escalfar i el públic va 
insultar-lo tant que li va dir 
al tècnic Mackay que no vo-
lia sortir, però aquest v a 
aconseguir cal-
mar-lo i Viv 
es va ado-
nar que 
havia de 
fer-se fort 
i resistir. 
Poc des-
prés, amb 
19 anys i ja 
amb Clough a 
la banqueta, va tornar 
d’escalfar i li va dir “Míster, 
m’estan tirant plàtans, peres, 
pomes”. L’àcid entrenador 
li va respondre “doncs por-
ta’m dues peres i un plàtan”, 
abans d’afegir “no deixis que 
aquesta gent et marqui, obli-
da’t del públic”. Així, a força 
d’empassar orgull va anar 
creixent i aviat va fer-se im-

prescindible en les aline-
acions. Era un lateral 

dret molt modern, 
dels que després 
es dirien carrilers, 
que corria per la 
banda de punta 
a punta i que no 
era mal goleja-
dor per la posició 

que ocupava. 
El Nottingham va 

anar creixent amb 
ell i el 1977 va 

començar el 
sorprenent 
trajecte que 
el conver-
tiria en un 
equip mític. 
Estaven a 

la 2a Divisió 
i van assolir 

l’ascens a 1a en 

la promoció. El 1978, l’humil 
conjunt del centre d’Angla-
terra va enlluernar al món del 
futbol en guanyar el títol de 
lliga per primera (i única) ve-
gada en la seva història. Sor-
prenent, veritat? Doncs espe-
reu. El 1979, va debutar en la 
Copa d’Europa i, gairebé no 
es pot creure, va coronar-se 
com el millor equip del con-
tinent en guanyar en la final 
el Malmö suec, a més d’en-
dur-se la Supercopa. Un any 
després, els Tricky Trees van 
tornar a la màxima competi-
ció europea i la van guanyar 
de nou davant l’Hamburg. És 
l’únic equip, i dubto que mai 
n’hi hagi un altre, que té en 
les seves vitrines més copes 
d’Europa (2) que lligues (1), 
un fet insòlit.
Encara que el club va deixar 
de tenir èxits, Viv va estar allà 
fins al 1984, quan va fitxar 
per l’Arsenal. El 1987 va ser 
reclamat per Alex Ferguson 
per al Manchester United, on 
va jugar quatre anys més i va 
guanyar una Recopa d’Euro-
pa. Després ja va iniciar el seu 
declivi i va passar pel Sheffi-
eld, el Barnsley i el Middles-
brough. Un cop retirat va re-
bre multitud d’homenatges i 
va ser nomenat membre de 
l’Imperi Britànic.

: 1974_ Debuta 
amb 18 anys al 
Nottingham
Forest.
: 1977_ En una 
intensa promoció 
pugen a Primera.
: 1978_ Guanya el 
títol de Lliga.
: 1978_ És convo-
cat amb la selec-
ció anglesa.
: 1979_ Els Tricky 
Trees s’enduen la 
Copa d’Europa.
: 1980_ Tornen a 
coronar-se com a 
millors del
continent.
: 1982/86_ És con-
vocat pels Mun-
dials d’Espanya i 
Mèxic.

El Forest és 
l’únic equip 
que té més 

Champions 
que Lligues

Va ser el 
primer negre 
en jugar amb 

la selecció 
anglesa

Vivian 
Anderson

TRAJECTÒRIA
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LA JUNTA ELECTORAL 
OBLIGA L’AJUNTAMENT 
DE TÀRREGA A RETIRAR 
L’ESTELADA A PETICIÓ 
DEL PSC

Si estuvieran tan seguros 
que “el souflé” ha bajado no 
estarían tan preocupados de 
las estelades.
Helena Vivancos

En què quedem? És una ban-
dera o no? Si no és una ban-
dera oficial, és igual el que hi 
hagi penjat a la façana, oi? És 
com si hi hagués un llençol 
blanc, no? Doncs per què 
retirar-la si no significa res 

(oficialment)?
Marc Ricart

WERT DEMANA 
REPETIR LA MATRICU-
LACIÓ ESCOLAR PER 
PODER TRIAR EL 
CASTELLÀ COM A 
LLENGUA VEHICULAR

Sra. Rigau ni un mil·límetre 
enrere quan es tracta de cul-
tura! Una llengua no es perd 
perquè els que no l’estimen 
l’ataquen, sinó perquè els 
que l’estimen no la defen-
sen.
Josep Escarre

Amb la frase de Junqueras ja 
està tot dit sobre la immer-
sió: ‘Els nens que acaben la 
primària a Catalunya parlen 
el triple d’idiomes que el 
president espanyol’
Fin de la cita.
Josep Moma

Jo no sé com 
s’atreveixen a 
complir el que 

els diuen. Conec a gent 
asturiana, gallega, etc. que 
amb 2 mesos ha après el 
català. Si s’és tant ruc que no 
“l’entens” de res et serveix 
l’escola, sigui catalana o 
castellana. 
Viki Andreu

CIUTADANS ADVOCA 
PER “POSAR IMPEDI-
MENTS” LEGALS A 
LA MOBILITZA-
CIÓ DE LA 
DIADA A  
LA MERI-
DIANA 

I com ho pensa parar? Com 
hagués parat lo de Via Cata-
lana? Doncs com no sigui a 
hòsties no veig la manera...
Magda Serola

Un partit que es diu Ciu-
tadans no pot impedir a la 
Ciutadania a manifestar-se. 
Antoni Alburquerque

MAIG, TEMPS DE FESTA 

Durant el mes de 
maig,#Lleida viu immersa en 
una orgia de festes i lifares.
Només hi falten els gladia-
dors. Ja em perdonareu... 
@MiquelPueyo

La Festa Major és de tots. 
Visquem-la com a festa de 
#Lleida, així com les 
eleccions són la festa de la 
democràcia
@angelrosdomingo

WERT DEMANA 
REPETIR LA MATRICU-
LACIÓ ESCOLAR 

No hi ha una «nova ofensiva» 
del ministre #Wert. És una 
batalla tossuda i deliberada 
contra el model d’immersió 
que dóna competència en 
tres llengües.
@laurapinyol

Per què no deixen tranquil 
d’una vegada el model lin-
güístic a l’escola de Catalun-

ya que funciona 
i és integrador. 
@RafaelPra-
das

MANIFES-
TACIÓ EL 
DIA DEL 
TREBA-
LLADOR

No m’agrada 
el concepte 
classe treba-
lladora, no 
crec en les 
classes socials, 
ni crec que els 
que l’utilitzen 
incloguin a tots 
els que treballen.
@montseforga

Els sindicats reivindi-
quen llocs de treball 
de qualitat i salaris dig-
nes. – Molt senzill, que 
muntin empreses. – No, 
que *un altre* ho faci. – Ah.
@JesusEncinar

EL JUTGE ARXIVA EL 
CAS DEL NOI QUE VA 
MATAR EL PROFESSOR 
LLEIDATÀ

La mort del professor de 
Lleida quedarà impune
(Si s’arriba a carregar polític 
o el rei, també hauria acabat 
igual?)
@leotaxil

urgellubach

aroundmontes

emazab

oriolginesta

monica20m

xvi1981

lluistarrega

Vols que hi surti una foto teva? Doncs inclou-hi el  hashtag #7accents!
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classificats
CAP DE TALLER
Municipi: Lleida
Empresa: Lamsauto, S.A
Ref. FA02419330

DIRECTOR/A COMERCIAL I 
DE VENTES
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02419345

SECRETARI/A ADMINISTRA-
TIU COMPTABLE
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02419338

AJUDANT CUINER/CAM-
BRER
Municipi: Lleida 
Empresa: Empresa no visible
Ref. FA02248666

GESTOR CURSOS FORMA-
CIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom empresa no 
visible
Ref. FA02419348

TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Gruo Organigrama
Ref. FA02198977

ENGINYER/A SUPERVISIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA02198977

RESPONSABLE COMERCIAL 
DE PRODUCTE (ESPANYA I 
EUROPA)
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA01766295

ASSESSORIA FISCAL-COMP-
TABLE
Municipi: Lleida 
Empresa: Gatfi, S.L.
Ref. FA02417715
 
COMERCIAL PRODUCTES 
3D
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom empresa no 
visible
Ref. FA02417751
COMERCIAL ALTA COSME-
TICA
Municipi: Lleida 
Empresa: Cosmétiva Cervel
Ref.FA02419427

ASSESOR/A COSMETCA NA-
TURAL I NUTRICIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom empresa no 
visible
Ref. FA02419415

EXPORT AREA MANAGER 
JEWELLERY TRADE
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA01389665

COMERCIAL DE SOLUCIONS 
D’ACCESSIBILITAT
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA01278516

MAQUINISTA RETROEXCA-
VADORA MIXTA
Municipi: Lleida 
Empresa: Transports GAYPE
Ref. FA02411910

TÈCNIC COMERCIAL AGRÍ-
COLA
Municipi: Lleida 
Empresa: Organics&feed
Ref. FA02411909

COMERCIAL DISTRIBUÏDOR
Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02407165

COMERCIAL IMMOBILIA-
RI 
Municipi: Lleida 
Empresa: Taurus Ibérica
Ref. FA02414544

TELEOPERADOR/A VISITES 
COMERCIALS
Municipi: Lleida 
Empresa: Aciad Bussines 
School
Ref. FA02414525

COMERCIALS EMPRENE-
DORS

Municipi: Lleida 
Empresa: Ambielectric
Ref. FA02414518

ENGINYER INFORMÀTIC SU-
PERIOR    DE     RECERCA     I
DESENVOLUPAMENT
Municipi: Lleida 
Empresa: Nom empresa no 
visible
Ref. FA02411970

COMERCIAL SECTOR JOIE-
RIA
Municipi: Lleida 
Empresa: Organigrama selec-
ció
Ref. FA01517529

COMERCIAL D’ALARMES
Municipi: Lleida 
Empresa: Grup Organigrama
Ref. FA01789083
 
TÈCNIC DE MÀRQUETING
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solè
Ref. FA02409614

TELEOPERADORA
Municipi: Lleida 
Empresa: Assesoria Masaes
Ref. FA02408019

ENCARREGAT MAGATZEM
Municipi: Lleida 
Empresa: MKS Control y Re-
gulación de Fluidos, S.L
Ref. FA02393114

ASSESSOR COMERCIAL / 
AGENT
Municipi: Lleida 
Empresa: Montse Justribo 
Mayos
Ref. FA02408004

MECÀNIC DE PLATAFOR-
MES ELEVADORES
Municipi: Lleida 
Empresa: Oficina de Treball 
del SOC
Ref. 0920157810

DIRECTOR/A COMERCIAL 
FRANQUÍCIA
Municipi: Lleida 
Empresa: MAIL BOXES ETC.
Ref. FA02411932

DIRECTOR DE PRODUCCIÓ
Municipi: Lleida 
Empresa: Montañes i Solé
Ref. FA02398155

publiqueu aquí el vostre anunci
Podeu trucar al 973 254 973 o enviar un correu electrònic a comercial@7accents.cat

amb la
col·laboració de:

breusanuncis
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Organitza: Bernau Herbes, Cosa Nostra, l’Antic Forn i Paeria
Col·labora: Dondara i Sound de Secà
Import: 20 €. Més informació i venda de tiquets a Bernau Herbes (av. Catalunya, 
17 –Cervera-).

DIJOUS 14 DE MAIG 

17.30h Jornada tècnica “El conreu de les lleguminoses i el pagament verd”

Programa:
Presentació de la Jornada
Il·lm. Sr. Ramon Royes, paer en cap de Cervera.
Sr. Ramon Cuadros, director de l’Escola Agrària de Tàrrega. DAAM.
17.45 h El pagament verd a la reforma de la PAC 2014 – 2020
Sr. Engelbert Magriñà Aguilera, responsable de l’àrea agrícola de l’Oficina Comarcal 
de la Segarra. DAAM.
18.00 h Xerrada - Col·loqui: Trets agronòmics i econòmics dels cultius associats  al  
greening 
Sr. Jaume Lloveras. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Univer-
sitat de Lleida.
Sr. Pere Massana, productor de Cigronet de l’Alta Anoia.
Sr. Martí Verdés, productor ecològic.
Sr. Josep M. Clària, productor de lleguminoses.
Sr. Andreu Taberner, responsable de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura 
Vegetal del DAAM.

20.00 h Cloenda de la Jornada
Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: DAAM, EA de Tàrrega i OC de la Segarra

DIVENDRES 15 DE MAIG “DIADA SANT ISIDRE”

10.00 h Esmorzar dels pagesos  (coca, xocolata i mistela)
Lloc: Plaça Major

10.30 h Repic de campanes
Organitza: Campaners de Cervera 

11.00 h Missa a l’església de Santa Maria, amb la participació de la Coral Lacetània
Lloc: Església de Santa Maria

12.15 h Desfilada de tractors
Recorregut: av. Duran i Sanpere, av. Catalunya, av. Pare Claret, pg. Balmes, 

av. Catalunya, c. Victòria, av. Mil·lenari de Catalunya

13.00 h Lliurament de premis als tractors amb carreta engalanada
Lloc: Passeig Jaume Balmes

14.00 h Dinar de Germanor
Lloc: Pavelló polivalent 
Acompanyarà l’acte l’exposició de Maquinària Agrícola Gidar, on se servirà aperi-
tiu, cafè i copa.

17.00 h Jornada tècnica “La pagesia gran: les pensions i el relleu generacional 
al camp” 

Programa
17.00h Inauguració
Il·lm. Sr. Ramon Royes Guàrdia, paer en cap de Cervera.
17:10h Presentació i moderació de la jornada
Sr. Josep Carnicer, membre de l’executiva de la Pagesia Gran de la Unió de Pa-
gesos
17:15h El sector de la pagesia gran de la Unió de Pagesos
Sr. Salomó Torres, responsable àrea social de la Unió de Pagesos
17:45h Les pensions de jubilació al sector agrari
Sr. Andreu Ferrer, cap dels serveis tècnics de la Unió de Pagesos
18:30h Relleu generacional al camp. Transmissió de l’explotació agrària en vida
o per herència
Sra. Maria Bages, advocada d’Agroxarxa
19:30h Cloenda,
Sr. Ramon Augé, coordinador comarcal de la Unió de Pagesos a la Segarra

Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Unió de Pagesos

Pobles participants a la Fira d’enguany: Castellnou d’Oluges, Granyena, 
Ribera d’Ondara i Sanaüja.

ACTIVITATS ESPORTIVES
Dissabte 23 de maig

9-13h 8è Torneig de bàsquet Fira Sant Isidre
Inscripcions gratuïtes abans del 20 de maig
Obsequi per a tots els participants
Lloc: Pavelló poliesportiu Organitza: Col·labora:

Organitza: Bernau Herbes, Cosa Nostra, l’Antic Forn i Paeria
Col·labora: Dondara i Sound de Secà
Import: 20 €. Més informació i venda de tiquets a Bernau Herbes (av. Catalunya, 
17 –Cervera-).
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Acompanyarà l’acte l’exposició de Maquinària Agrícola Gidar, on se servirà aperi-
tiu, cafè i copa.

17.00 h Jornada tècnica “La pagesia gran: les pensions i el relleu generacional 
al camp” 

Programa
17.00h Inauguració
Il·lm. Sr. Ramon Royes Guàrdia, paer en cap de Cervera.
17:10h Presentació i moderació de la jornada
Sr. Josep Carnicer, membre de l’executiva de la Pagesia Gran de la Unió de Pa-
gesos
17:15h El sector de la pagesia gran de la Unió de Pagesos
Sr. Salomó Torres, responsable àrea social de la Unió de Pagesos
17:45h Les pensions de jubilació al sector agrari
Sr. Andreu Ferrer, cap dels serveis tècnics de la Unió de Pagesos
18:30h Relleu generacional al camp. Transmissió de l’explotació agrària en vida
o per herència
Sra. Maria Bages, advocada d’Agroxarxa
19:30h Cloenda,
Sr. Ramon Augé, coordinador comarcal de la Unió de Pagesos a la Segarra

Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Unió de Pagesos

Pobles participants a la Fira d’enguany: Castellnou d’Oluges, Granyena, 
Ribera d’Ondara i Sanaüja.

ACTIVITATS ESPORTIVES
Dissabte 23 de maig

9-13h 8è Torneig de bàsquet Fira Sant Isidre
Inscripcions gratuïtes abans del 20 de maig
Obsequi per a tots els participants
Lloc: Pavelló poliesportiu Organitza: Col·labora:

Organitza: Bernau Herbes, Cosa Nostra, l’Antic Forn i Paeria
Col·labora: Dondara i Sound de Secà
Import: 20 €. Més informació i venda de tiquets a Bernau Herbes (av. Catalunya, 
17 –Cervera-).

DIJOUS 14 DE MAIG 

17.30h Jornada tècnica “El conreu de les lleguminoses i el pagament verd”
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sitat de Lleida.
Sr. Pere Massana, productor de Cigronet de l’Alta Anoia.
Sr. Martí Verdés, productor ecològic.
Sr. Josep M. Clària, productor de lleguminoses.
Sr. Andreu Taberner, responsable de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura 
Vegetal del DAAM.
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DIVENDRES 15 DE MAIG “DIADA SANT ISIDRE”
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Les casetes 
del Garraf

1.  Està al casc antic i el port 
esportiu de Sitges, encla-
vada en un barri de tradició 
marinera. Des de la sorra es 
gaudeix de magnífiques pa-
noràmiques del casc antic.

2. És una platja naturista situ-
ada en un racó apartat al sud 
del terme de Sitges, confor-
mada per la platja de l’Home 
Mort i la platja de Roses. 

3. Situada a la zona nord del 
municipi de Sant Pol de Mar. 
La sorra és de gra gruixut i 
color daurat i la platja s’es-
treny avançant cap a l’est. 

4. Entre l’Escala i Sant Mar-
tí d’Empúries, la platja del 
Portitxol és un arenal envoltat 
per un bosc de pins que arri-
ba pràcticament fins al mar.

5. En un entorn idíl·lic de roques i pins, la 
cala d’Illa Roja es caracteritza per les seves 
aigües transparents i perquè està presidida 
per una prominent illeta rocosa.

6. Coneguda com la platja Waikiki, és una 
de les millors platges del litoral tarragoní. 
És un arenal situat a pocs quilòmetres de la 
ciutat de Tarragona completament verge.

7. Entre la platja i la via del tren es troba la 
zona que dóna nom a la platja, una espècie 
de barri mariner construït gairebé sobre la 
sorra de la platja. Les cabanyes de fusta són 
antigues barraques que els pescadors utilit-
zaven per guardar els seus utensilis. 

destaquem 
per la seva singularitat 7 platges 
de Catalunya, tenint en compte 
que ara arriba el bon temps i 
els lleidatans i les lleidatanes 
voldran aprofitar el sol per fer 
escapades a llocs espectaculars.

Cala de 
l’Home Mort

Platja de Morer

Platja del Portitxol

Cala Fonda

Platja Illa Roja

Platja de
Sant Sebastià
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L’església catòlica va iniciar 
una persecució contra ells 

a mitjans del segle XIII, ja 
que els considerava sím-
bols del diable i sirventes 
de les bruixes, que se-

gons es deia es transfor-
maven en grans gats.

? Per què és 
necessari 
dormir i 
descansar??

Dormir és fonamental. La son és un mecanisme re-
parador biològic, de manera que si no es mantenen 
les hores de son, l’organisme es deteriora tant físi-
cament com mentalment. Hi ha diverses funcions 
metabòliques, immunològiques i relacionades amb 
les hormones, com la del creixement, que es pro-
dueixen mentre dormim. Però la ciència no té una 
resposta definitiva de per què necessitem dormi.

els 7
perquès ?

Per què els crancs es desplacen 
lateralment i no ho fan cap endarrere??

E l s 
c r a n c s 
per ano-
tonomàs ia , 
és a dir, el bra-
quiuros, s’han de desplaçar 
lateralment perquè la seva 
closca no els deixa una altra 

alternativa. Presenten 
una closca ampla i 

curta per cobrir un 
abdomen molt 
reduït, doblegat 
contra la super-
fície ventral. La 
raó és que la 

seva morfologia 
ha evolucionat des 

dels macruros, és 
a dir, llagostes i simi-

lars, de tal manera que les 
potes s’han vist obligades a 
desplaçar-se des d’una posi-
ció longitudinal, que la que 

ocupen en els macruros, fins a 
una quasi radial que impossi-
bilita l’avançament cap enda-
vant. Aquesta limitació afecta 
només a la marxa, per què no 
els impedeix girar completa-
ment el seu cos o aixecar-lo 
en posició definitiva amb les 
pinces en alt. En aquestes 
circumstàncies, els crancs po-
den rotar al voltant del seu 
cos de manera que poden mi-
rar cara a cara en tot moment 
al seu enemic. Així doncs, es 
pot afirmar que els cracs no 
caminen cap endarrere.

Per què Lleida és tan important 
dintre del modernisme català??

L l e i d a 
a c u l l 
múltiples 
construc-
cions de 
c a r à c t e r 
modernista, 
moltes de les 
quals han estat 
objecte de recents 
restauracions que els 
han retornat la plenitud ori-
ginal. Per exemple, el Teatre 
Municipal de l’Escorxador és 
un conjunt arquitectònic obra 
de l’arquitecte Francesc de 
Paula Morera i Gatell, que 
constitueix l’exemple d’arqui-

tectura 
modernista 

més important 
de la ciutat. Per la seva ban-
da, la Casa Melcior és un edi-
fici de doble façana projectat 
per Francesc de Paula Morera 
i Gatell en el qual destaquen 
la tribuna amb vitralls de co-

lors, l’estucat de pedra, el 
fustam, la forja i les rajoles. La 
Casa Morera, construïda l’any 
1922 és, per la seva originali-
tat, un exponent únic del mo-
dernisme català i també co-
neguda com a Casa de la Lira 
gràcies a l’ornamentació de la 
façana. La Casa Magí Llorens 
és un edifici d’estil modernis-
ta que ressalta pel tractament 
artístic de la façana i desta-
quen la tribuna, els balcons i 
els motius florals de pedra de 
la planta baixa. En aquesta 
ruta pels edificis modernistes 
de la capital del Segrià també 
cal destacar les Cases de Ba-
lasch, la Casa Bergós, la Casa 
Xam-mar, i la Casa Baró o La 
Vinícola. Tots ells demostren 
que el modernisme va tenir 
un pes molt important en la 
capital del Segrià i que va dei-
xar la seva empremta.

Per què les 
girafes tenen 
un coll tan llarg??

El coll 
de la gira-
fa és una ca-
sualitat afortunada, ja que el 
canvi evolutiu és deu a peti-
tes variacions en l’ADN. Una 

girafa, per una mutació cir-
cumstancial del seu material 
genètic, va néixer amb el coll 
més llarg i estaria millor equi-
pada que els seus parents de 
coll curt per menjar les fulles 
de les copes dels arbres i, així, 
en aconseguir aliment amb 
més èxit viuria més que altres 
girafes i, per tant, tindria cries 
que heretarien aquesta par-
ticularitat, mentre que les de 
coll curt s’extingirien.

Per què es van 
inventar el 
ulleres de sol??

Els primers clients d’aquest 
producte van ser els jutges xi-
nesos i la seva intenció no era 
la de protegir-se de la llum 
solar, sinó que el propòsit era 
ocultar l’expressió dels ulls 
per tal de no desvetllar abans 
de temps el veredicte del 
jutge, que només s’havia de 
conèixer en finalitzar el judici. 

Les primeres ulleres tintades 
no van aparèixer a Occident 
fins a mitjans del segle XVIII i 
el seu objectiu era el de millo-
rar alguns problemes de vista 
tintant les lents de determi-
nats colors. A partir de lla-
vors, tot va anar evolucionant 
de manera progressiva fins a 
l’actualitat.

Per què els 
éssers humans 
ens llepem 
les ferides??

En realitat ho fem perquè som animals, encara que 
racionals, i tots els animals, inclosa l’espècie huma-
na, tendim instintivament a llepar-nos les ferides. 
L’explicació radica en un component de la saliva, 
l’òxid nítric. Entre els nombrosos components be-
neficiosos d’aquest líquid es troben alts nivells de 
nitrit, una sal que es transforma en òxid nítric, que 
és un potent bactericida. 

Per què es diu 
que els gats 
negres porten 
mala sort?
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Homenatge a les persones de 
80 anys de Torrelameu
En el marc de la Festa Major del Roser, l’Ajuntament de Torre-
lameu i l’Associació dels Jubilats van homenatjar els que durant 
aquest 2015 van fer els 80 anys amb una placa commemorativa.

4·5
dilluns

¡Muchas felicidades, Ruben! 
¡Besitos a distancia!

¡Muchas felicidades, Ruben! Toda la familia te desea un feliz día 
y te envía muchos besos, que los 30 no se hacen cada día, y 
más siendo padre. ¡Empieza a ponerte cremitas, que ya tocan! 

8·5
divendres

Maria Bobet compleix 100 anys acompanyada de la 
seva família a Bell-lloc
Maria Bobet va rebre per part del Consell Comarcal de l’Urgell un homenatge per haver com-
plert els 100 anys i se li va fer entrega d’una placa en reconeixement al seu aniversari i una me-
dalla. L’homenatjada va néixer el 3 de maig de 1915 a Montoliu de Lleida. 

¡La pequeña Anaís cumplió 2 añitos! ¡Muchas 
felicidades, bicho!

La niña más bonita y traviesa de la familia cumplió el domingo dos añitos. ¡¡Muchas felicidades, 
preciosa!! Pronto lo celebramos con una gran fiesta de cumpleaños. ¡Tu familia, que te quiere 
mucho, te manda muchos besitos!

3·5
divendres

4·5
dilluns
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FESTES DE LLEIDA 2015 ESPAI “GARRIGUES 2.0”
Pavelló Blau Camps Elisis

Divendres 8 i diumenge 10
Festa DJ TETE PRODUCTIONS

Regalem 2.000 polseres reflectants
Actuació “Drag king” i espectacle de música i so

barra amb entrepans tota la nit
Pack’s Anticrisi per a tothom (Barra Party)
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divendres

dissabte

diumenge

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

telèfonsCENTRES D’ASSISTÈNCIA 
PRIMÀRIA
Agramunt 973 390 635
Alcarràs 973 795 725
Almacelles 973 742 020
Almenar 973 770 218
Artesa de Segre 973 402 196
Balaguer 973 447 714
Bellpuig 973 337 157
Borges Blanques 973 142 029
Cervera 973 531 048
Lleida
Cappont 973 210 175
Bordeta-Magraners 973 211 477
Balàfia-Pardinyes 973 230 635
Santa Maria 973 727 396
Ronda 1 973 281 567
Ronda 2 973 260 850
Rambla Ferran 973 725 380
Eixample 973 280 957

Rural Nord 973 142 029
Rural Sud 973 142 209
Mollerussa 973 711 164
Tàrrega 973 310 852

CENTRE URGÈNCIES 
ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA
Prat de la Riba   973 221 516 
 973 233 385

HOSPITALS
Arnau de Vilanova 973 248 100
Santa Maria   973 727 222
L’Aliança 973 232 973
Perpetuo Socorro 973 266 100
Montserrat 973 266 300

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

Cervera 973 390 862
Lleida 973 237 206
 973 239 809
Mollerussa 973 330 178
Tàrrega 973 310 212

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

MOSSOS D’ESQUADRA 
Balaguer 973 457 700
Borges Blanques 973 700 000
Cervera 973 701 685
Lleida 973 700 050
Mollerussa 973 701 685
Tàrrega 973 701 650

POLICIA LOCAL
Alcarràs 973 791 755

Agramunt 973 390 843
Almacelles 973 546 351
Almenar 973 770 013
Balaguer 973 450 000
Bellpuig 973 633 306
Borges Blanques   973 142 854
Cervera 973 101 999
Lleida 973 700 600
Mollerussa 973 602 000
Tàrrega 973 500 092

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

TRANSPORTS
Autobusos Lleida 973 272 999
Renfe 902 320 320
Autocars 973 268 500
Lo Teu Taxi 973 223 300

farmàciesde guàrdia

8 MAIG DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855

8 MAIG NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

9 MAIG DIA DE 9 A 22
Freixenet Passeig de Ronda, 70 
Lleida 973-261125
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

9 MAIG NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

10 MAIG DIA DE 9 A 22
Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855
Simó Príncep de Viana, 99 
(pl. Europa) Lleida 973-233765

10 MAIG  NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

11 MAIG DIA DE 9 A 22
Freixenet Passeig de Ronda, 70 
Lleida 973-261125
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

11 MAIG NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

12 MAIG DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Baquero Riu Ebre, 10
(Dra. Castells) Lleida 973-211855

12 MAIG NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

13 MAIG DIA DE 9 A 22
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112
Roca Mariola, 39 
Lleida 973-262639

13 MAIG NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

14 MAIG DIA DE 9 A 22
Anadon Balmes, 44
Lleida 973-231664
Simó Príncep de Viana, 99 
(pl. Europa) Lleida 973-233765

14 MAIG NIT 22 A 9
Garrós Prat de la Riba, 53
Lleida 973-232112

d’interès

Informació extreta del 
lloc web del COF
www.coflleida.cat

mercolleidacotitzacions

CEREAL

Blat farratger
nacional

Blat de moro
francès scd Lleida

Ordi 
nacional

Granulat
Alfals 1a =

PORC

Porc normal
o de Lleida

Cerra 
esvieje

Porcell 20 kg 
Base Lleida 

sol núvol

boira vent

tapat risc 
pluja

pluja neu

tempesta



AGE
NDA

diven
dres
8
Curs de ball de 
bastons Bastons 
al carrer
LLOC: Davant de la passarel-
la de l’estació d’autobusos de 
Balaguer
HORA: 19.00 h
La Colla Jove organitza qua-
tre sessions per aprendre a 
ballar bastons i formar part 
de la Colla Jove. Les classes 
són el 8, el 15, el 22 i el 29 
de maig.

Tot Recordant 
Nino Bravo
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 21.00 h
La Banda Simfònica Unió 
Musical de Lleida convida a 
fer un recorregut per la mi-
llor música popular dels anys 
setanta del segle passat, la 
qual roman en la memòria 

col·lectiva: la brillant pàgina 
escrita per la veu meravellosa 
del cantant valencià Nino Bra-
vo, amb una proposta molt 
original. A càrrec de Serafín 
Zubiri i Felipe Garpe.

Màgia: Mag Lari, 
‘Lari -Poppins!’
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
Si mireu al cel veureu que hi 
ha una cosa que vola amb un 
paraigua... És un ocell? Un 
avió? Nooo! És Lari-Poppins! 

dis
sabte
9

Fira del Pa 
de Cervera
LLOC: Recinte firal de Cervera
HORA: Tot el dia
Cervera celebra la 71a Fira de 
Sant Isidre i amb ella la Fira 
del Pa els dies 9, 10 i 15 de 
maig. A les 11.00 h s’obrirà 
el recinte firal amb una gran 
varietat d’estants i activitats, 
entre què destaca la 1a Ruta 
de l’Entrepà als pubs de Cer-
vera. Es podrà veure, degus-
tar i comprar tot tipus de pa. 
La festa continua diumenge.

Mostra de 
Cervesa Artesa-
na de Lleida
LLOC: Plaça del Dipòsit 
HORA: 12.00 h
Segona edició de la Mostra 
de Cervesa Artesana de Llei-
da amb estands de cervesa 
artesana fins a les 00.00 h de 
La Vella Caravana de Menàr-
guens, Hope de Sant Boi del 
Llobregat, Matoll de Belianes, 
Cerveses Ponent de Seró i 
molt més. 

Activitat fami-
liar “Retalla, en-
ganxa i dissenya 
un llibre”

LLOC: Centre d’Art La Panera 
HORA: 12.00 h i 18.00 h
La Panera organitza els dis-
sabtes i els diumenges activi-
tats familiars i gratuïtes dirigi-
des a nens d’entre 4 i 10 anys. 
Places limitades. L’activitat es 
repeteix el diumenge a les 
12.00 h.

Visita temàtica 
“El Dr. Pearson”
LLOC: Museu de l’Aigua
HORA: 18.00 h
Qui era Pearson? Com va po-
der construir les majors cen-
trals hidroelèctriques d’Euro-
pa del moment? Per què va 
venir a Lleida? Ho descobri-
rem en aquesta visita temàti-

Festa Major d’Alcoletge
LLOC: Places i carrers d’Alcoletge
HORA: Tot el dia
Alcoletge celebra la Festa Major del 8 al 10 de maig. 
La tradició continua i diumenge se celebrarà la LXXIII 
Festa de la Cassola. A banda dels diferents concur-
sos i espectacles infantils, destaca la Trobada de Bès-
ties i Diables a càrrec dels Diables de Lleida, Rojos 
de Juneda i la colla de Diables de les Valls d’Àneu, 
entre d’altres. Durant la nit del cap de setmana ac-
tuaran La Cosa Nostra, DesKontrol i DJ Nar6 Sound.
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ca, en motiu del centenari de 
la seva mort.

Campionat de 
Hip-Hop Bala-
guer

LLOC: Teatre Municipal Bala-
guer
HORA: 18.30 h
L’Ajuntament de Balaguer 
organitza un campionat de 
hip-hop creat per al nombrós 
grup d’escoles de dansa i ball 
i amb l’objectiu de fomentar 
aquesta pràctica.

Veus.kat Pop 
Rock Memories
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 20.30 h
S’obra una nova temporada 
amb noves veus i nous estils 
musicals de Veus.kat. Així que 
arriba Veus.kat Pop Rock Me-
mories, la nova temporada 
que farà transcórrer les au-
dicions de l’espiritualitat del 
gospel a la vibrant energia 
del pop, blues i, per suposat, 
el rock-and-roll. 

‘La extraña 
pareja’, en acció
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 22.00 h
Quinze anys després de la 
primera representació de La 
extraña pareja, amb Paco 
Morán i Joan Pera, torna la 
comèdia que ha batut tots 
els rècords de públic a escala 
estatal. Amb ells es tornarà a 
gaudir i a riure dels proble-
mes de convivència entre el 
Félix i l’Òscar.

diu
menge

10
Mercat d’Art i 
XXIII Fira Inter-
nacional de Pin-
tura i Dibuix
LLOC: Pati de les Comèdies
HORA: 11.00 h
El mercat d’art que se celebra 
cada segon dissabte de mes 
es realitzarà conjuntament 
amb la Fira Internacional de 
Pintura i Dibuix del Cercle de 
Belles Arts de Lleida.

‘Peppa Pig, la 
búsqueda del 
tesoro’
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 12.00 h - 17.00 h - 
19.30 h
La Llotja acull l’espectacle ori-
ginal del programa líder d’au-
diència que emet Disney Ju-
nior amb rècord d’audiència: 
Peppa Pig. La història està 
explicada a través de titelles 
que il·lustren els personatges. 

‘7accents’ presenta: Vivir a 
contracorriente
LLOC: IMAC de Lleida (Av. Blondel, 64)
HORA: 19.00 h
Després de superar dos càncers i trobar-se amb el 
tercer amb només 21 anys, Albert López decideix 
viure la seva pròpia vida. 7accents el porta per ex-
plicar la seva experiència i presentar el seu llibre 
Piloto de un cáncer. A banda, Lexu’s interpretarà 
les cançons de la sèrie Polseres Vermelles. Entrada 
lliure.

Compta amb les cançons més 
conegudes de la sèrie.

dilluns
11
Concert de Sarda-
nes i Música. Gira 
Gira

LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados
HORA: 19.00 h  
El Gira i gira! és un espectacle 
que parteix d’un repertori de 
danses i cançons populars, tra-
dicionals i de nova creació i les 
barreja amb la sonoritat de la 
cobla. Hi actuaran la Bellpuig 
Cobla i el grup d’animació Pol-
casol3. Entrada gratuïta.

di

marts 
12
Activitat literària 
a les Borges 
Blanques
LLOC: Biblioteca Marquès 
d’Olivart de les Borges
HORA: 17.15 h 
En el marc de la celebració  
de “2015 any de les biblio-
teques”, el Grup de Lectura 
Novel·la de Gènere comenta-
rà La veritat sobre el cas Harry 
Quebert de Joël Dicker i hi 
haurà menjar per a tots dins 
del projecte Biblioli.

dime
cres

13
Cicle de cinema, 
“Històries reals 
de denúncia”
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 17.30 h
La Biblioteca Pública de Llei-
da, durant els mesos d’abril, 
maig i juny de 2015, projecta-
rà pel·lícules de casos reals de 
denúncia social. Aquest cop 
es projectarà Erin Brockovich 
d’Steven Soderbergh. Entra-
da gratuïta. 

Conferència 
sobre la Primera 
Guerra Mundial

LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 19.00 h
L’historiador Joan Esculies 
dirigirà una exposició sobre 
la Primera Guerra Mundial. 
Activitat complementària a 
l’exposició “La gran guerra 
en imatges 1914-1918”.

dijous
14
‘Max i Maxi’ sobre 
l’escenari
LLOC: Teatre Municipal de 
l’Escorxador
HORA: 19.00 h
Representació per a famílies 
de l’obra inclosa el programa 
educatiu “Max a Escena”, un 
programa de promoció de la 
salut que cerca la complicitat.

Joan Manuel Se-
rrat, en concert
LLOC: Teatre de la Llotja
HORA: 21.00 h
El Teatre de la Llotja es con-
verteix en l’escenari d’un con-
cert de luxe. El cantautor Joan 
Manuel Serrat presenta An-
tología desordenada, el nou 
àlbum que recopila cinquan-
ta cançons escollides especi-
alment per celebrar els seus 
cinquanta anys de carrera.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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El gurú de la bodas
A menys de dues setmanes 
de casar-se amb Gretchen 
(Kaley Cuoco), la noia dels 
seus somnis, Doug Harris 
(Josh Gad) encara no ha 
trobat cap conegut que pu-
gui fer-li de padrí en el seu 
casament. Finalment, aca-
ba contractant Jimmy Ca-
llahan (Kevin Hart) perquè 
faci aquest paper, ja que no 
hi ha ningú més...

MAJÈSTIC Tàrrega
_El gurú de las bodas (16)

dv. 22.15, ds. 18.15, 20.15, 22.30, 
dg. 18.15, dl. 19.15, 22.15
_El capital humano (12)

dv. 22.15, ds. 20.15, dg. 20.15
_La oveja Shaun: La película (Apta)

ds. 18.30, dg. 18.00, dl. 19.15
_Los Vengadores: La era de Ultrón 
(7)

ds. 22.30, dg. 20.00, dl. 22.15

AJUNTAMENT Balaguer
_La oveja Shaun: La película (Apta)

ds. 19.00, dg. 19.45, dl. 19.00
_Los Vengadores: La era de Ultrón 
(7)

ds. 22.15, dg. 19.45, dl. 22.15

ARMENGOL Bellpuig  
_Mortdecai (12)

ds. 22.15, dg. 17.00
_El nuevo exótico Hotel Marigold 
(7)

dg. 19.15, dl. 22.15

CASAL Agramunt  
_Mortdecai (12)

ds. 18.15, dg. 17.00
_Focus (12)

dg. 19.15, dl. 22.15

LA LIRA Tremp  
_Los Vengadores: La era de Ultrón 
(7)

dl. 19.00
_Una noche para sobrevivir (18)

dl. 22.15

PARIS Solsona
 

_La dama de oro (7)

dv. 22.15, ds. 22.15, dg. 19.30, dl. 
22.15
_Disney Junior Party (Apta)

ds. 18.30, dg. 17.15

EL CASAL Almacelles  
_Orgullo (7)

dg. 20.00

ERA AUDIOVISUAU  
_El nuevo exótico Hotel Marigold 
(7)

ds. 18.15, dg. 19.30
_Focus (12)

ds. 22.00, dg. 17.00, dl. 22.00

CINEMA PELÍCULA HORARI

ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (7) 16.40-19.15-21.50-00.25 11.30-14.05-16.40-19.15-21.50 16.40-19.15-21.50  
ALPICAT El viaje más largo (7) 16.10-18.35-21.05-23.25 11.30-13.50-16.10-18.35-21.05 16.10-18.35-21.05  
ALPICAT La señal (12)  13.00  
ALPICAT El guru de las bodas (16) 16.45-18.45-21.15-23.15 16.45-18.45-21.15 16.45-18.45-21.15  
ALPICAT Disney Junior Party (Apta)  11.30-13.05-14.40  
ALPICAT A cambio de nada (12) 16.15-18.05-19.55-21.45-23.35 16.15-18.05-19.55-21.45 16.15-18.05-19.55-21.45  
ALPICAT El nuevo exótico Hotel Marigold (7)  11.40-13.55   
ALPICAT Suite francesa (12) 16.10-18.15-20.20-22.25 16.10-18.15-20.20-22.25 16.10-18.15-20.20-22.25  
ALPICAT Obsesión (16) 00.30    
ALPICAT Felices 140 (12)  11.30-13.25  
ALPICAT El maestro del agua (16) 15.20-17.30-19.45-22.00 15.20-17.30-19.45-22.00 15.20-17.30-19.45-22.00  
ALPICAT 50 Sombras de Grey (18) 00.10    
ALPICAT Mortdecai (12) 16.15 12.05-14.10-16.15 16.15  
ALPICAT La dama de oro (7) 18.20 18.20 18.20  
ALPICAT Una noche para sobrevivir (18) 20.20-22.35-00.50 20.20-22.35 20.20-22.35  
ALPICAT Capitán Harlock (CAT) (7)  11.45-13.45   
ALPICAT Lo mejor de mi (12) 15.45-17.55-20.05-22.20-00.30 15.45-17.55-20.05-22.20 15.45-17.55-20.05-22.20  
ALPICAT Superpoli en Las Vegas (Apta) 15.30-17.25 11.40-13.35-15.30-17.25 15.30-17.25  
ALPICAT La familia Bélier (Apta) 19.20-21.20 19.20-21.20 19.20-21.20   
ALPICAT Puro vicio (16) 23.20   
ALPICAT Caballeros del Zodiaco: La leyenda del santuario (12)  11.30-13.10-14.50  
ALPICAT Cenicienta (Apta) 16.30-18.30 16.30-18.30 16.30-18.30   
ALPICAT Como sobrevivir a una despedida (16) 20.30-22.25-00.20 20.30-22.25 20.30-22.25  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (7) 15.35-18.10-20.45-23.20 13.00-15.35-18.10-20.45 15.35-18.10-20.45  
ALPICAT Fast and Furious 7 (16) 17.00-19.35-22.10-00.40 11.40-14.20-17.00-19.35-22.10 17.00-19.35-22.10  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (Animació) 16.00-19.20-22.40 12.40-16.00-19.20-22.40 16.00-19.20-22.40  
ALPICAT Asterix: Residencia de los dioses (CAT) (Animació) 17.40-21.00 14.20-17.40-21.00 17.40-21.00  
ALPICAT Perdiendo el norte (7) 00.20  

ALPICAT El último lobo (7) 00.30 11.30-13.40  
ALPICAT Mad Max I - Salvajes de autopista (VOS) 15.50 15.50 15.50  
ALPICAT Mad Max II - El guerrero de la carretera (VOS) 22.45 22.45 22.45  
ALPICAT Vengadores: La era de Ultrón (3D) (7)  17.35-20.10 17.35-20.10 17.35-20.10  
ALPICAT La oveja Shaun (Apta) 15.30-17.10-19.00 11.50-13.40-15.30-17.10-19.00 15.30-17.10-19.00  
ALPICAT La pirámide (16) 20.40-22.15-23.50 20.40-22.15 20.40-22.15
ALPICAT Home: Hogar dulce hogar (Apta)  19.45 11.45-13.30-19.45 19.45
ALPICAT Insurgente (12) 17.30 15.15-17.30 17.30

ALPICAT Focus (16) 21.30-23.35 21.30 21.30

LAUREN El niño 16.20-19.00-22.00-00.25 16.20-19.00-22.00 16.20-19.00-22.00  
LAUREN La máscara del Faraón 16.15-18.15-20.15-22.15-00.15 16.15-18.15-20.15-22.15 16.15-18.15-20.15-22.15  
LAUREN Dios mío ¿Pero qué te hemos hecho? 16.20-18.20-20.20-22.20-00.10 16.20-18.20-20.20-22.20 16.20-18.20-20.20-22.20  
LAUREN Escapando de la oscuridad 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10  
LAUREN Secuestro infernal 16.15-19.10-22.10-00.20 16.15-19.10-22.10 16.15-19.10-22.10  
LAUREN Vertige 16.30-18.30-20.30-22.20-00.20 16.30-18.30-20.30-22.20 16.30-18.30-20.30-22.20   
LAUREN Samba 16.15-19.00-22.00-00.15 16.15-19.00-22.00 16.15-19.00-22.00  
LAUREN Rastres de Sàndal (CAT) 16.00-18.00-20.00-22.00-00.05 16.00-18.00-20.00-22.00 16.00-18.00-20.00-22.00  
LAUREN Noche en el Museu 3: El secreto del Faraón 16.10-18.10-20.10-22.10-00.10 16.10-18.10-20.10-22.10 16.10-18.10-20.10-22.10  
LAUREN El corredor del laberinto 16.30-19.15-22.10-00.20 16.30-19.15-22.10 16.30-19.15-22.10

FUNATIC Girlhood (12) 19.10 19.10 19.10  
FUNATIC Girlhood (VOS) (12) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC Meñique (Apta) 16.30-17.50 16.30-17.50 16.30-17.50  
FUNATIC La fiesta de despedida (12) 21.00 21.00 21.00

FUNATIC Murieron por encima de sus posibilidades (18) 22.30 22.30 22.30  
FUNATIC Qué extraño llamarse Federico (VOS) (7) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC La sombra del actor (12) 15.00 15.00 15.00  
FUNATIC Difret (VOS) (12) 16.45-22.15 16.45-22.15 16.45-22.15

FUNATIC Tiempo sin aire (16) 18.30-22.15 18.30-22.15 18.30-22.15

FUNATIC El capital humano (12) 20.20 20.20 20.20

FUNATIC Regreso a Itaca (7) 16.55 16.55 16.55

FUNATIC Lecciones de amor (Apta) 18.30 18.30 18.30

FUNATIC Nightcrawler (12) 20.20 20.20 20.20
 

PRINCIPAL La familia Bélier (Apta) 16.35-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30   
PRINCIPAL La dama de oro (7) 20.25-22.25 20.25-22.25 20.25-22.25  

RAMBLA Sweet home (16) 16.00-18.20-19.50-22.20 16.00-18.20-19.50-22.20 16.00-18.20-19.50-22.20  
RAMBLA Focus (16) 16.15 16.15 16.15  
RAMBLA Felices 140 (12) 16.30 16.30 16.30  
RAMBLA Una noche para sobrevivir (18) 17.30-20.10 17.30-20.10 17.30-20.10  
RAMBLA El maesto del agua (16) 18.10 18.10 18.10  
RAMBLA Los Vengadores: La era de Ultrón (7) 19.35-21.20 19.35-21.20 19.35-21.20    
RAMBLA Perdiendo el norte (7) 22.05 22.05 22.05   
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Però com dimonis van fer
aquella pel·lícula? Part 2: 
Coppola’s ‘Apocalypse Now’
El film que va fer embogir Coppola i quasi acaba amb Martin Sheen

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

“Aquesta no és una pel·lícula 
sobre la Guerra de Vietnam, 
això és Vietnam”; així és com 
el propi Francis Ford Coppo-
la, recent guanyador del Pre-
mio Princesa de Asturias de 
las Artes, acabaria referint-se 
al rodatge del que acabaria 
convertint-se en el major rep-
te de la seva carrera, tant pro-
fessional com a personal. 
Ja ha passat algun temps des 
de l’última vegada que de-
cidia fer un cop d’ull a Apo-
calypse Now. Encara recor-
do la impressió que em va 
causar quan solament era un 
nen i com la seva fotografia 
va aconseguir engolir-me per 
complet en aquell intens relat 
sobre l’horror.
John Millius signa el guió 
d’una pel·lícula que inicial-
ment anava a dirigir George 
Lucas, però que després de 
no aconseguir el finançament 
que necessitava dels estu-
dis de Hollywood va quedar 
apartat, fins que Coppola ho 
va treure del calaix i ho va 
convertir en el primer film 
d’American Zeotrope, la nova 
productora que havia fundat 
després de l’èxit aconseguit 
amb les dues primeres entre-
gues de The Godfather.
El llibret que havia escrit Mi-
llius era una adaptació de la 

Francis Ford Coppola: 
“Aquesta pel·lícula és 
un desastre de 20 
milions. Estic pensant
a fotre’m un tret”. 

El seu procés
de producció

gairebé va durar 
tres anys

novel·la Heart of Darkness, 
de Joseph Conrad. Una obra 
que el propi Orson Wells, que 
ara mateix faria 100 anys, ha-
via intentat portar a la gran 
pantalla anys enrere, però 
que finalment abandonaria 
en el procés de preproduc-
ció per falta de pressupost, 
filmant en el seu lloc Citizen 
Kane. Fet que interessava es-
pecialment a Coppola, ja que 
va decidir prendre’s la seva 
realització com un repte, un 
projecte personal que ell ma-
teix finançaria, arribant fins i 
tot a hipotecar tots els seus 

béns per fer-ho realitat.
La pel·lícula es va rodar 

a Filipines. Coppola va 
arribar a un acord amb 
el seu president per 
rodar allí i usar part 
dels seus vehicles de 
guerra, sempre que 
aquests no hagues-

sin d’acudir a la guerra 
real que el país sofria en 

aquell moment. Cada dia 
el govern enviava pilots nous 

que no havien assistit als as-
sajos previs, per la qual cosa 
preses molt cares acabaven 
arruïnades. Fins i tot durant el 
rodatge d’una de les escenes, 
diversos helicòpters que vola-
ven sobre les càmeres van ha-
ver d’acudir al combat. “Cada 
dia ens enfrontem a un cen-

tenar de problemes. És com 
una guerra”, deia Coppola. 
La premsa americana s’anava 
alimentant així dels nombro-
sos retards que la producció 
patia, el rodatge de la qual 
acabaria allargant-se fins a 
setze setmanes que es repar-
tirien al llarg de tres anys.

Una complicadíssima filma-
ció que acabaria passant a la 
història del cel·luloide per les 
duríssimes condicions en les 
quals es va desenvolupar: un 
tifó que acabava amb gran 
part del decorat i endarreria 
el rodatge vàries setmanes; 
un Marlon Brando obès i en 
declivi que, com Dennis Hoo-
per, no se sabia el seu paper 
i es deixava portar per la im-
provisació, a les ordres d’un 
director que no sabia com 
acabar la seva pel·lícula i que 
anava embogint amb el pas 
del temps. Encara que un dels 
moments més durs arribaria 
amb Martin Sheen quan, a 
causa de l’estrès, i solament 
uns dies després de rodar una 
de les escenes més dures de 
la seva carrera, patia un in-
fart que gairebé acaba amb 
la seva vida, encara que no 
amb la pel·lícula de Coppola: 
“Martin Sheen no es mor fins 
que jo l’hi digui”

OPiNiÓ
‘Kingsman’: Gamberros d’etiqueta
Apatia és el que vaig sentir el dia que 
vaig decidir fer un  cop d’ull al seu trài-
ler per primera vegada. Sense pena ni 
glòria; aquelles imatges introduïdes 
per una sessió d’spoilers a càrrec del 
mateix Samuel L. Jackson passaven 
davant els meus ulls i queien irremeia-
blement en l’oblit acompanyades per 
aquesta olor a “comercialitzada” de les 
que sobren. Doncs bé... estava equivo-
cat, de cap a peus. Després de veure-la 
és quan decideixo mirar el revers de la 
caràtula i llegeixo els noms de Matt-

hew Vaughn, Mark Miler i Jane Gold-
man. Val, ara ho entenc tot.
Si hagués de definir Kignsman en les 
poques línies de text que un em que-
den per omplir (per descomptat que 
haig de fer-ho), diria que és un festí 
d’homenatges al bon cinema d’espies 
dels seixanta, barrejat amb el millor del 
que vindria a ser el destapi sagnant i 
en clau d’humor de l’última dècada del 
cinema, en la qual Colin Firth fa un dels 
papers de la seva vida. Amic Firth, com 
no has estat abans agent secret?

Dani Martínez realitzador

7è
art
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VISUAL

‘The Magicians’ és la nova sèrie fantàstica 
de mags que Syfy ja està preparant

 D. M.

www.7accents.cat

El canal de televisió nord-
americà Syfy ha donat llum 
verda a la producció de The 
Magicians, una sèrie basada 
en la trilogia de llibres del 
mateix nom escrita el 2009 
per Lev Grossman.
El protagonista d’aquesta 
nova ficció, a la qual alguns 
ja s’atreveixen a qualificar 

com el Harry Potter modern, 
serà Jason Ralph, que dona-
rà vida a Quentin Coldwa-
ter, un estudiant brillant que 
s’inscriu en una universitat 
secreta de màgia de New 
York anomenada Brakebills. 
Ell i els seus amics descobri-
ran que el món de fantasia 
del que sempre han llegit és 
massa real i que planteja un 
greu perill per a la humani-
tat. Tindrà dotze episodis.

Portada de ‘The Magicians’, trilogia de
llibres escrita per Lev Grossman.

7accents.cat

HBO dóna llum verda a la nova 
sèrie còmica de David Fincher 

El director de cinema i ara responsable de la sèrie de comèdia ‘Video Syn-
chronicity’, David Fincher, durant una sessió fotogràfica.

 DANI MARTÍNEZ

www.7accents.cat

Video Synchronicity és el títol 
provisional de la nova sèrie 
de comèdia que el director 
de les genials pel·lícules Fight 
Club i Seven començarà a ro-
dar en breu per al canal nord-
americà per cable HBO.
La nova sèrie de David Fin-
cher estarà ambienta a la ciu-
tat de Los Angeles de 1983 i 
se centrarà en l’aleshores crei-
xent indústria dels vídeos mu-
sicals (directors, productors, 
companyies i artistes) a tra-

vés dels ulls d’un nouvingut, 
Robby (Charlie Rowe). Robby 
és un tipus amb bon ull per 
als negocis que res més sortir 
de la universitat es dirigeix a 
Hollywood amb la finalitat de 
fer realitat el seu somni, diri-
gir una saga de ciència- ficció. 
Encara que aviat troba treball 
com a assistent personal en 
una companyia que es dedi-
ca a la producció de video-
clips. A més de Rowe, Sam 
Page (House of Cards), Jason 
Flemyng (Snatch) i Kerry Con-
don (Rome) també formaran 
part del repartiment d’aques-

ta nova ficció còmica.
Cal recordar que el propi Fin-
cher va començar la seva car-
rera en això del cinema grà-
cies als seus primers treballs 
com a director de videoclips 
musicals. El responsable de 
The Social Network s’ha en-
carregat de dirigir els dos pri-
mers episodis de Video Syn-
chronicity, que han servit de 
pilot per convèncer HBO de 
l’encàrrec d’una temporada 
de deu capítols. Tampoc és 
la primera incursió de Fincher 
en televisió, ja que també va 
engegar House of Cards.
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AMAT BARÓ 
poeta i escriptor

L’APERITIU

Blowing in the wind
Fa unes setmanes, Vidal Vidal 
parlava de les Memòries de Neil 
Young. Jo, que em trec el barret 
davant l’autor de La ciutat de 
l’oblit, ja les tinc pendents de lec-
tura. Les que sí que he llegit són 
les de Bob Dylan, on crida l’aten-
ció que el cantautor de Minne-
sota es lamenti que mai més ha 
pogut escriure cançons de l’alça-
da de les que compongué als 60. 
En aquella època, diu, sentia que 
li mig guiava la mà una presèn-

cia benigna. El comentari podria 
quedar en un assaig poètic si no 
fos que es repeteix en boca d’al-
tres grans figures de la música 
pop. Brian Wilson assegura que 
se sentia acompanyat en la com-
posició del Pet Sounds (1966) i 
Paul McCartney ha revelat que va 
somiar la melodia de “Yesterday” 
(1965) i la va escriure sense esforç 
en llevar-se. Que durant la història 
hi hagut períodes més fèrtils que 
uns altres és una evidència. Ara 

bé, el perquè no 
deu ser fàcil 
d’explicar. 
El que re-
sulta obvi, 
però, és 
que la crisi 
actual im-
pedeix que 
les ànimes creati-
ves sintonitzin clarament amb les 
fonts de la bellesa. I això fa que la 
vida sigui un pèl més amarga.

7accents
Plaça Sant Joan, 18 
1r B - 25007 Lleida 
Tel. 973 254 973

Pep Poblet
Conegut per programes de televisió, artistes de primeria i actes públics pres-
tigiosos, el saxofonista més inquiet del país torna a estar de gira amb ‘Elles’

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

1.Per què el saxo?
Vinc d’una família de músics, però 
en la vessant del saxo no hi havia 
ningú. Potser indirectament, sense 
saber-ho, vaig ocupar una plaça fa-
miliar que no existia.  

2. Creus que si la teva família no 
s’hagués dedicat a la música, tu 
t’hi hauries dedicat?
Això ho porta un mateix dins. Per 
exemple, a cap dels meus fills els 
agrada la música. No cal provenir 
d’una família de músics. Jo de pe-
tit sentia al meu pare quan assaja-
va amb l’orquestra i això em va fer 
enamorar d’aquest petit ofici. Però 
si no ho hagués tingut tan a prop 
i dins meu hi hagués la necessitat 
d’expressar-me amb la música, ho 
hauria fet.

3. Amb més de 35 anys dedicats 
a la música, què et queda per fer?

Més que quedar-me alguna cosa per 
fer, penso seguir fent el que he fet 
fins ara, que és gaudir de la música. 
Quan vaig començar no imagina-
va tenir projectes propis i cada cop 
més, a la meva agenda, manen més 
els meus projectes. I la “cigarreta”, 
per un músic, és tenir un projecte 
propi. 

4. Hi ha alguna cosa que t’hagis 
deixat pel camí?
Estic superat fa molts anys.

5. El que t’agrada més?
Tocar, i la varietat. A mi m’agrada la 
varietat. Tant puc gaudir tocant per 
un David Bisbal com per un Lluis 
Llach. Per mi la música és una.

6. Dins d’aquesta música, hi ha un 
estil que mai tocaries?
El reggaeton.

7. Creus que s’ha perdut la cultu-
ra musical amb la música comerci-
al?

Fa molts anys que s’està per-
dent, en tots els estils. La gent 
cada cop està anant menys a gau-
dir de la música en directe. Cada 
cop es posen més restriccions per 
poder oferir música en directe. 
S’està posant molts pals a les 
rodes per a la cultura de la 
música.

8. D’on surt el projecte 
Elles i per què Nito Figueras?
Tots dos compartíem discogrà-
fica amb projectes propis. Vam 
coincidir en un projecte i des 
del primer moment vam tenir un 
feeling acollonant. Li vaig proposar 
treballar conjuntament, amb temes 
d’altra gent però fent-los nostres. En 
el projecte Elles, onze dones, hem 
fet un vestit nou a cada senyora. 
Hem reharmonitzat les cançons i les 
hem fet nostres.

9. Sense ofendre i aprofitant la 
semblança, què prefereixes: el 
sexe o el saxo?

Les 
dues 
coses 
juntes 
són la 
bomba.
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