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GRATUÏT

Nova botiga 
a Lleida

C/ Pi i Margall, 19
25004 Lleida

L’aplicació permet als usua-
ris comprar amb un sol clic i 
converteix qualsevol comerç 
en un punt de venda obert les 
24 hores

Àngel Ros Joan Reñé

Lleida
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Via
Lliure
1,4 milions de

catalans

 Les estelades, els crits 
a favor de la independèn-
cia, l’alegria barrejada amb 
l’emoció, la festa i la reivin-
dicació van ser els símbols i 
les sensacions que van dei-
xar anar a la Meridiana de 
Barcelona els manifestants 
procedents de tots els ra-
cons de Catalunya que es 
van decidir a participar en 
la Via Lliure de la Diada 

de l’Onze de Setembre. 
L’ambient distès, familiar, 
cívic i pacífic, però, no va 
deixar espai a cap tipus 
de distracció. I és que els 
manifestants van haver de 
posar el 100% del seny per 
seguir amb una estricta 
disciplina les instruccions 
de l’organització, encapça-
lada per l’ANC i Òmnium 
Cultural. 

Mas i
Rajoy

presidents de la Generalitat 
i de l’Estat

 Les amenaces, els victi-
mismes i les rebequeries 
de pati de col·legi dels 
governs català i espanyol 
van convertir la Diada de 
Catalunya en un instru-
ment polític i han posat els 
ciutadans entre l’espasa i 
la paret. Incapaços de di-
alogar i d’arribar a acords, 
ambdós han deixat paleses 
les futilitats de les seves 

polítiques i han demostrat 
la seva incapacitat per go-
vernar un país o, fins i tot, 
una nació sense estat. Que 
Mas i Rajoy segueixin al 
capdavant dels respectius 
governs només pot de-
sembocar en la continuïtat 
de l’“i tu més” en què s’ha 
transformat la relació entre 
Catalunya i Espanya al llarg 
dels últims anys. 

Setmanari 
‘7accents’

del número 
31 al 34

 Llegeix amb el teu 
dispositiu mòbil el codi 
QR corresponent al 
número del setmanari 
7accents que t’interessi 
i descarrega-te’l a l’or-
dinador, l’smartphone 
o la tablet per només 
0,99 €. Els Castellers de 
Lleida, el càncer infantil, 
la ruptura de CiU i el Sr. 
Postu protagonitzen les 
últimes portades. 

L’ACCENT

Gerard
Martínez

director

Amb el primer número del set-
manari 7accents a les mans, 
l’editor d’un conegut peri-
òdic de Ponent exclamava: 
“Aquests no passaran del se-
gon número”. Ho feia amb al-
tivesa, desdeny i aquella poca 
gràcia de qui s’emmiralla en el 
passat i no en el present i es di-

rigia a un grup de persones que 
ara coneixem com a casta però 
que abans reconeixíem com a 
caspa. Avui, un any després de 
publicar aquest primer número 
de 7accents i amb 33 números 
més a les espatlles, ens presen-
tem amb una nova publicació, 
un mensual gratuït que de ben 
segur provocarà una escena 
similar a la viscuda un any en-
rere. M’imagino una altra reu-
nió masculina de copa i puro, 
corbates amb nusos grandilo-
qüents i rialles desaforades. I 
me l’imagino en blanc i negre. 
Dinosaures en blanc i negre.
Qui consideri que el blanc i el 
negre són dos colors més dins 
d’una infinita paleta de colors 

no es podrà sentir reflectit 
en aquesta reflexió. Perquè 
m’adreço a tots aquells que en 
el blanc i en el negre tan sols 
veiem una absència de color, 
una absència d’allò que, en de-
finitiva, és l’essència del món, 
un esclat de tonalitats que ens 
aclaparen quan obrim els ulls 
entre el negre de la nit i el blanc 
dels somnis. Així, doncs, que 
aparegui un nou mitjà a Lleida 
es pot convertir en un compen-
di de colors que van des d’un 
avenç a nivell d’oportunitats la-
borals per a un sector en crisi 
fins a un progrés en l’àmbit de 
la pluralitat informativa. Tam-
bé pot esdevenir un blanc, un 
enemic a batre per mantenir 

el monopoli comunicatiu, o un 
negre, com el futur dels que 
fins ara han fet tot allò que els 
ha plagut amb el beneplàcit de 
qui se’n veia beneficiat.
Neix el SE7, un periòdic men-
sual en paper amb una tirada 
de 15.000 exemplars per a tota 
la demarcació de Lleida. Neix 
el gratuït de 7accents, un diari 
independent amb vocació in-
formativa de proximitat. Neix 
una nova publicació que sap 
sumar però no restar. I moren 
els dinosaures. Bé, van morir fa 
65 milions d’anys. Avui en dia 
només n’apareixen en el cine-
ma made in Hollywood. I són 
en color! Quina diferència dels 
de Lleida...

Dinosaures en blanc i negre

ACCENT  OBERT ACCENT  TANCAT

La mare de 
l’Alba carrega 
en contra de
l’Ajuntament 
de Tàrrega

1.883 alumnes
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la selectivitat
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CÀNCER
INFANTIL

Amb 1.200 afectats a Catalunya 
i 300 nous casos cada any, 
el 20% dels quals no superats, 
el càncer es converteix en la 
primera causa de mortalitat 
en persones d’entre 0 i 14 anys
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SE7+1
 Tenim set de més. I gana. Un any 

després de veure la llum com a diari 
digital, 7accents ja disposa, a més, 
d’un setmanari de pagament, un 
mensual gratuït, una app comerci·
al, una assessoria de comunicació i 
uns serveis audiovisuals que, a hores 
d’ara, s’han convertit en la parcel·la 
més exitosa de l’empresa. Aquest 
segon curs començava el passat 11 
de setembre, just quan fèiem el nos·
tre primer aniversari, amb la posada 
en marxa de Guia Segrià, una aplica·
ció d’àmbit comercial del Segrià per 
a smartphones i tablets.
De fet, Guia Segrià començava a 
funcionar el divendres 11 de setem·
bre de 2015 perquè es tracta d’una 
data significativa, no només per a 

tots els catalans, sinó també per a 
nosaltres, ja que ara fa un any en·
cetàvem aquesta aventura amb el 
llançament de 7accents.cat. Un any 
durant el qual hem procurat roman·
dre en sintonia amb les noves tecno·
logies (TIC) i hem pogut corroborar 
el que ja intuíem, és a dir, que cada 
vegada més la informació arriba a 
l’usuari mitjançant la immediatesa 
dels ordinadors i dels telèfons intel·
ligents. Amb l’aparició de la nova 
guiasegria.cat, una iniciativa de 7ac-
cents, volem oferir a tots els veïns 
dels 38 municipis del Segrià, i també 
als seus visitants, un nou mitjà útil, 
àgil, còmode i molt intuïtiu que doni 
més visibilitat al teixit comercial de 
proximitat amb l’objectiu que esde·

vingui la seva eina informativa de 
referència. Un any després, doncs, 
seguim a l’avantguarda comunicati·
va amb la primera aplicació informa·
tiva i comercial d’àmbit comarcal del 
Segrià, una eina innovadora i potent 
de promoció econòmica i turística 
disponible per a smartphones i ta-
blets que operin amb els sistemes 
operatius d’Android o Apple. De 
nou, l’11 no s’ha quedat sense el 7, 
el 7 de 7accents, el 7 que ens guiarà 
per la comarca del Segrià i la resta 
de Catalunya.
Ara bé, la principal novetat de la 
temporada rau en que ja no hi ha 
només un 7, sinó dos. I és que al set·
manari 7accents, que començarà a 
caminar de nou a partir del 6 de no·

vembre amb novetats significatives, 
se li afegeix a partir d’aquest diven·
dres 18 de setembre el SE7, un men·
sual gratuït amb presència a tota la 
demarcació que mantindrà l’essèn·
cia de 7accents, és a dir, informació 
de proximitat i periodisme reflexiu, 
però destinat a tots els públics, fins 
i tot als més menuts gràcies a una 
secció adaptada a ells. El SE7 és la 
joia de la corona, un producte que, 
a través dels seus 15.000 exemplars, 
ens portarà a les llars de molts llei·
datans d’arreu de la demarcació.
Som feliços. Perquè d’un any cap 
aquí no hem parat de créixer. I ho 
volem continuar fent amb tu. De 
moment, ja som 7, 7+1. T’hi apun·
tes? 

SE7PEUSALGAT

El fenomen fan de 
Rajoy deixa Sánchez 

en un segon pla
 El passat 13 de setembre, en ple·

na campanya electoral, Mariano Ra·
joy i Pedro Sánchez, líders de PP i 
PSOE respectivament, se citaven a 
Lleida amb els afiliats de cada par·
tit per gaudir d’un (merescut?) bany 
de masses. A l’hora d’emprendre el 
viatge de tornada (que no feia para·
da a Ítaca), els dos polítics van coin·
cidir a l’estació de tren de la capital 
del Segrià, on Sánchez va haver de 
suportar estoicament com la majoria 
de dones, incapaces de resistir·se al 
sex-appeal del president espanyol, 
s’aplegaven al seu voltant per fo·
tografiar·s’hi. Hores després, Rajoy 
penjava aquesta imatge a Twitter. 

#ÀngelRos 
@gabrielrufian

A mi de Ciutadans 
qui més m’agra·

da és #Àngel·
Ros.

@Lluispr1
Quina ver·

gonya aquest 
#ÀngelRos. Dis·

sol PSC penedit  
per no perdre poltro·

na. Pacta amb C’s. Ara ma·
nipula les paraules. 

amicsdelalletja
Més problemes per @angel·
rosdomingo: @comudellei·
da vol portar uns contractes 
a #antifrau

@ori_oll
Nefast @oscarordeig recor·
rent a “l’abracadeta” per 
atacar la CUP i titllant de 
pacte puntual @angelros 
amb C’s #vergonya #debatll

@fcovacs
Anticorrupció cita a declarar 

#ÀngelRos per presumptes 
irregularitats a la Paeria. 
“Pensava que si em feia 
unionista em deixarien en 
pau”, ha dit.

#DiputaciódeLleida

@HansPeterT
Un altre #informeFantasma: 
L’empresa acusada de pa·
gar comissions al president 
de la Diputació de Lleida 
nega els fets i anuncia que·
relles.

@raulpavon7
L’alcalde de Lleida decla·
rant, i el president de la di·
putació investigat. Corrup·
ció aïllada?

@diariocamarinan
La constructora va generar 
els 500.000 euros de suborn 
a #JoanReñe... Alguns pa·
sen del 3% al 8% amb gran 
facilitat.

#ViaLliure11S

@HiginiaRoig
Ho van aconseguir perquè ja 
sabien que era impossible.

@jmarvin77
Solució al conflicte TV3·
#ViaLliure11S: poseu i gra·
veu 2h al mig de la Meridiana 
els candidats que reclamen.

@samantavillar
Tengo curiosidad por saber 
si el movimiento seguirá así 
de fuerte sin mayoría abso·
luta del PP.

MOSSOS D’ESQUADRA 
Lleida  973 700 050 

HOSPITALS
Arnau de Vilanova  973 248 100
Santa Maria  973 727 222

URGÈNCIES 
Prat de la Riba  
973 221 516 · 973 233 385

TRANSPORTS
Autocars  973 268 500
Lo Teu Taxi  973 223 300 



Escrivint una nova història
per a Catalunya

 GERARD
MARTÍNEZ/ACN

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Setze dies per canviar la 
història de Catalunya. Setze 
dies entre la Diada Nacional 
de Catalunya i les eleccions al 
Parlament de Catalunya. Set-
ze dies que es converteixen 
en un compte enrere per als 
favorables a un Estat català 
independent i per als defen-
sors d’una Espanya gran i uni-
da. La història de Catalunya i, 
de retruc, de Lleida, en joc.
Les diferents coalicions i par-
tits que concorren a les elec-
cions del 27-S per la circums-
cripció de Lleida van donar el 
tret de sortida a la campanya 
electoral la nit del 10 de se-
tembre. Junts pel Sí i la CUP-
Crida Constituent -que plate-
gen aquestes eleccions com 
un plebiscit sobre la inde-
pendència de Catalunya- van 
escollir la capital del Segrià 
per encetar la campanya, de 
la mateixa manera que Cata-
lunya Sí que es Pot, PP, PSC, 
UDC i Ciutadans. El Partit 
Animalista, Retallades Zero-
Els Verds i Guanyem Cata-
lunya completen el ventall de 
formacions lleidatanes.
El fins fa poc director dels 
serveis territorials de Benes-
tar Social i Família i ara cap 
de llista de Junts pel Sí per 
Lleida, Josep Maria Forné, 
defensa “un projecte de futur 
que engresca tota la comuni-
tat catalana i, al contrari del 
que diuen alguns, està ple 
de raons de prosperitat, de 
benestar, de llibertat i de dig-
nitat. El cap de llista del PSC, 
el regidor de la Seu d’Urgell 
Òscar Ordeig, explica que el 
primer que ha de fer el PSC 
és recuperar la confiança dels 
lleidatans i dels catalans. Con-
sidera que “cal una alternati-
va d’esquerra progressista 

OCTUBRE 20154 política

Diada de Catalunya Eleccions al Parlament

Entre l’11 i el 
27 de setembre

Setze dies per 
canviar la

història de
Catalunya i, de 

retruc, de Lleida

que vulgui construir ponts 
amb l’Estat i buscar soluci-
ons als problemes dels cata-
lans”. Marisa Xandri, que s’ha 
estrenat com a cap de llista 
popular per Lleida, defensa  
que el PP és “l’únic que pot 
frenar la fuga d’empreses de 
Lleida, que garanteix que els 
pagesos rebin la PAC i que els 
lleidatans segueixin rebent la 
pensió”. També referma que 
el Partit Popular afronta l’ob-
jectiu “de posar fi a la fractura 
social que s’ha creat per culpa 
de la política rupturista d’Ar-
tur Mas i els seus”. Unió con-
corre en solitari per primera 
vegada a unes eleccions al 
Parlament des de 1932 i apos-
ta per l’exconseller d’Agri-
cultura, Josep Maria Pelegrí, 
que es nega a participar “dels 
blocs del sí i del no”. “Volem 
que la gent pugui decidir el 
futur de Catalunya, però no 
només si independència sí 
o no, i ho farem a través del 

seny, el consens i el diàleg”, 
diu. Per la seva banda, la can-
didatura Catalunya Sí que es 
Pot per Lleida, encapçalada 
per Sara Vilà, rebutja que al-
guns diguin que no toca par-
lar de qüestions com ara la 
corrupció, els desnonaments, 
la gestió “nefasta i opaca” 
del Segarra-Garrigues o del 
Consorci Sanitari i una sani-
tat 100% pública. Així mateix, 
defensa que “sí que es pot 
arribar a la república catalana 

Vista aèria de la Via 
Lliure, amb la Meridiana 
de gom a gom.

foto · ACN

què en pensa...

Plebiscit entre els
petits de Lleida

òmnibus del CEO de 2014, 
per davant del 63% de les 
comarques de Girona, 61% 
a les de Tarragona i l’Ebre 
i 58% a Barcelona), no dei-
xa de cridar l’atenció la di-
ferència que el CIS dóna a 
Junts pel Sí, 10 diputats, 
i la resta de candidatures, 
amb un sol diputat cadascú. 
Aclarida la primera posició, 
l’interès, a escala local, serà 
veure els resultats entre els 
“petits”: Ciutadans queda-
rà per davant del PSC, con-
vertint així l’actual pacte 
polític de la Paeria en una 
“abraçada de l’ós” dels de 
Rivera als socialistes lleida-

tans? Entendran els electors 
més a l’esquerra una aposta 
com la de Catalunya Sí que 
es Pot, amb una indepen-
dentista al capdavant d’una 
candidatura que no es defi-
neix sobre què farà exacta-
ment l’endemà del 28-S, o 
apostaran per la claredat de 
la CUP? L’ascendència de 
l’exconseller Pelegrí sobre 
l’agricultura serà suficient 
perquè Unió pugui tregui 
el cap al Parlament gràcies 
a un escó lleidatà? El que 
passi el diumenge electoral 
també serà un plebiscit so-
bre la correlació de forces al 
territori.

i endegar un procés constitu-
ent amb una majoria àmplia 
del Parlament i del poble de 
Catalunya d’una forma dig-
na, gestionant amb racionali-
tat els nostres recursos”. Per 
últim, C’s prioritza la sanitat 
accessible, l’educació de qua-
litat i el suport a aquells que 
ho estiguin passant malament 
a causa de la crisi, mentre 
que la CUP-Crida Constituent 
aposta per la proclamació de 
la república catalana.
Tu a Lleida i jo a Barcelona
Representants municipals,  

formacions polítiques, sin-
dicats i entitats cíviques i 
esportives lleidatanes van 
commemorar la Diada amb 
la tradicional ofrena floral a la 
Seu Vella en el marc de l’ac-
te institucional que organitza 
l’Ajuntament de Lleida i que 
va posar el focus en la cultura 
catalana. 
A banda de representants de 
la Paeria, algunes formacions 
polítiques també van partici-
par en l’acte oferint ofrenes 
florals, com va ser el cas de 
PSC, UDC i  Catalunya Sí que 
es Pot. En canvi, no hi van 
participar representants del 
PP i Ciutadans, ni tampoc de 
Junts pel Sí, ERC i  CUP, mal-
grat que els darrers van optar 
per dur a terme la tradicional 
ofrena a l’edifici del Roser i 
per participar en la Via Lliu-
re, el multitudinari acte que 
va tenir lloc a la Meridiana de 
Barcelona. També cal remar-
car l’absència en la comme-
moració de representants de 
l’administració de l’Estat i de 
cossos i forces de seguretat 
estatals, mentre sí que hi van 
assistir representants del Go-
vern, encapçalats pel delegat 
a Lleida, Ramon Farré.  
En aquest Onze de Setem-
bre atípic, els diferents partits 
que van participar en l’acte 
de la Seu Vella van voler des-
vincular la coincidència de la 
Diada amb la campanya elec-
toral. Però en aquests setze 
dies entre l’11-S i el 27-S, les 
coincidències no existeixen, 
només les estratègies. Una 
Diada atípica abans d’unes 
eleccions encara més atípi-
ques per a una Catalunya que 
canvia (o no). 

David
Marín

periodista
El Punt Avui

Les enquestes electorals 
que han posat l’ull sobre els 
resultats de Lleida coincidei-
xen a assenyalar una goleja-
da sobiranista a Lleida. Tot 
i que cantada en la demar-
cació on el suport a un es-
tat propi  és més abundant 
(el 70% segons l’enquesta 
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27-S Campanya electoral

Segons Forné, 
Catalunya serà 

el millor veí 
que pugui tenir 
l’Estat espanyol

“Per ser independents n’hi ha prou 
amb que ho digui la majoria un cop”

 ACN
 BALAGUER

El número 5 de Junts pel Sí, 
Oriol Junqueras, ha afirmat a 
Balaguer que per aconseguir 
la independència n’hi ha prou 
amb que ho digui la majoria 
una sola vegada, no pas que 
ho diguin pocs moltes vega-
des. Ho ha dit en un Teatre 
Municipal de Balaguer amb 
capacitat per a 700 perso-
nes ple a vessar al llarg d’un 
acte de campanya del partit. 
Junqueras ha assegurat que 
“el 27 de setembre estem 
més a prop que mai d’acon-
seguir-ho” i ha demanat la 
implicació de tots perquè el 
sí guanyi amb contundència. 
L’acte ha comptat també amb 

Junqueras omple
Balaguer

d’independentistes

Candidats de Junts pel Sí unint les mans a l’escenari 
del Teatre de Balaguer.

foto · ACN

Atur juvenil
Usall defensa la necessitat de tenir 

“molt presents” els joves
 ACN
 LLEIDA

El cap de llista de la CUP-
Crida Constituent per Llei-
da a les eleccions del 27-S, 
Ramon Usall, ha defensat 
que quan es parla de fu-
tur “cal tenir molt presents 
aquells que seran els actors 

de la construcció del futur 
del nostre país, que són els 
seus joves”. El candidat ha 
qualificat de “pràcticament 
de misèria” la situació que 
viu aquest col·lectiu a les 
comarques de Ponent i del 
Pirineu davant de la taxa del 
45% d’atur juvenil. 

Independència
Iceta acusa Rajoy de ser responsable 

de l’augment independentista
 ACN
 LLEIDA

El candidat del PSC a la pre-
sidència de la Generalitat, 
Miquel Iceta, ha assegurat  
que si es parla d’indepen-
dència i separatisme no és 
només per Mas i Junqueras, 
sinó també perquè l’Estat 

“no ha tingut cap voluntat 
d’arreglar res”. En un acte 
de campanya a Lleida, Ice-
ta ha recordat a Junts pel Sí 
que “Maragall pertany a tots 
els catalans” i ha exigit que 
“no el rebreguin aquells que 
van presentar una querella 
contra ell pel 3%”. 

la intervenció de la número 2 
de Junts pel Sí, Carme Forca-
dell; el candidat per Lleida, 
Josep Maria Forné, i el nú-
mero 12 per Barcelona, Josep 
Rull.
Per la seva banda, Forné ha 

deixat clar que “un cop recu-
perada la nostra dignitat com 
a poble i quan tinguem un 
Estat propi serem els millors 
veïns que pugui tenir l’Estat 
espanyol”. En aquest sentit, 
ha explicat que el projecte 
de Junts pel Sí no va contra 
ningú, sinó que és un projecte 
“en positiu” que vol construir 
de forma dialogant, pacífica 
i democràtica un futur millor 
per a Catalunya.
Per Josep Rull, “el 27-S va de 
democràcia i de dignitat, que 
les urnes mai són el problema, 
són la solució”, i ha afegit que 
“la democràcia mai parteix, 
resol els conflictes, i només 
els febles impedeixen posar 
les urnes. Resoldrem aquesta 

Consorci Sanitari

Catalunya Sí que es Pot repta Junts 
pel Sí a un debat sobre el Consorci
 ACN
 LLEIDA

El candidat número 5 de la 
llista de Catalunya Sí que es 
Pot a Barcelona, Albano Dan-
te, s’ha reunit amb les juntes 
de personal dels hospitals 
Arnau de Vilanova, Santa 
Maria i Montserrat, les quals 
denuncien els moviments de 
les diferents direccions que 
apunten “a una aplicació en-
coberta del Consorci al marge 
del mandat del Parlament”, 
tal com la seva cap de llista, 
Sara Vilà, havia denunciat.
En aquest sentit, Vilà ha reptat 
Junts pel Sí a debatre públi-
cament sobre la sanitat, el seu 
model i el Consorci. La cap de 
llista per Lleida ha demanat 
una resposta i el compromís 
ferm de JxS de no reactivar el 

Txell Genao, Albano Dante i Sara Vilà, a la plaça
Ricard Vinyes.

foto · CSQP

Consorci si guanyen les elec-
cions, “ja que una gran majo-
ria ciutadana de Lleida ha dit 
en moltes ocasions que no 
és la sanitat que vol”. Vilà ha 

criticat que el govern d’Artur 
Mas no ha estat a prop dels 
ciutadans per constatar les 
deficiències que aquest servei 
públic ha patit. 

situació de dignitat de Cata-
lunya posant les urnes”. 
Al seu torn, Carme Forcadell 
ha explicat que “no hi ha 
cap argument racional con-
tra la independència, només 
hi ha arguments emocionals, 
perquè hi ha qui pensa que 
si vota que sí traeix els seus 
orígens”. En aquest sentit, 

ha assegurat que el projecte 
de Junts pel Sí és de justícia 
social i llibertats democràti-
ques, “no és un projecte que 
faci renunciar a la identitat”, 
perquè “volem un país sense 
renúncies, on tothom se senti 
com vulgui, però compartint 
junts un futur millor”, ha re-
blat. 
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Albiol contra Iceta i Sánchez

Sortida de la Unió Europea

“Posar-se a ballar 
amb la que està 

caient sobra”
 ACN
 LLEIDA

El candidat del PPC per al 
27-S, Xavier García Albiol, ha 
criticat els socialistes i, espe-
cialment, els líders de PSC  i 
PSOE, Miquel Iceta i Pedro 
Sánchez, per haver estat ba-
llant desacomplexadament al 
final dels seus mítings. “L’es-

Tercer sector
Pelegrí aposta 
per afavorir el 
benestar de 
les persones
 ACN
 MOLLERUSSA

El cap de llista d’UDC per 
Lleida, Josep Maria Pele-
grí, defensa la necessitat 
de “posar més èmfasi” 
en el capital humà i el ca-
pital social per millorar el 
benestar de les persones. 
“A Unió es protegeix la 
fraternitat, la solidaritat i 
la igualtat entre totes les 
persones i lluita contra 
qualsevol discriminació”, 
per això “reivindiquem 
el bé comú per damunt 
de l’interès públic, la lli-
bertat de les persones i 
la responsabilitat primera 
de cadascuna d’elles amb 
l’objectiu d’aconseguir el 
seu benestar”, ha dit. 
Pelegrí considera “molt 
important” en el moment 
actual “saber trobar uns 
valors i un equilibri entre 
administració i famílies” i 
ha insistit “que correspon 
al conjunt de la comunitat 
i a les administracions ga-
rantir la igualtat d’oportu-
nitats”.
Durant una visita a l’asso-
ciació Acudam de Molle-
russa, Pelegrí ha defensat 
que “les administracions 
han de ser promotores de 
benestar i no producto-
res”. 
Les polítiques socials “han 
de definir un marc institu-
cional per a l’actuació dife-
renciada del sector públic, 
el sector privat i l’econo-
mia social i les entitats del 
tercer sector social”, ha 
afirmat. 

Per no haver de pagar amb pessetes o “pujolets”
 ACN
 LLEIDA

El president de C’s, Albert Ri-
vera, ha acusat el president 
de la Generalitat d’anar “con-
tra direcció” i d’apostar per 
un projecte “anacrònic” amb 
el qual portarà Catalunya 
“trenta anys enrere”. Entre 
d’altres perjudicis, la inde-
pendència pot suposar el re-
torn a la pesseta o l’adopció 
d’una moneda pròpia com els 
“pujolets”, ha avisat en to sar-
càstic. Des de la Seu Vella de 
Lleida, Rivera ha demanat “un 
últim esforç” i “un préstec de 
confiança” als ciutadans “can-
sats” del debat sobiranista i 
als “catalans amb seny” per 
evitar anar amb passaport a 
Barbastro o Fraga.
En clau local, tant Rivera com 
Inés Arrimadas, candidata a 

Rivera demana el vot “prestat” 
als catalans

la presidència de la Genera-
litat, han alertat agricultors 
i ramaders que la separació 
d’Espanya comportarà la sor-
tida de la UE i, per tant, la 
pèrdua d’ajuts i subvencions 

europees al camp, a més de 
l’establiment d’aranzels per a 
les exportacions de produc-
tes catalans al món. “Amb 
l’esforç que han fet per adap-
tar-se a les normatives euro-

Marisa Xandri, Mariano Rajoy i Xavier García Albiol, 
abans de l’acte

foto · ACN

Jorge Soler és el cap de llista per Lleida de C’s.
foto · ACN

pectacle de posar-se a ballar 
amb la que està caient em 
sembla sobrant, però cadas-
cú té les seves prioritats”, ha 
etzibat. Per la seva banda, 
Marisa Xandri, cap de llista 
popular per Lleida, ha quali-
ficat la candidatura de Junts 
pel Sí de “llista de futbolistes, 
artistes, cantants, estrelles 
mediàtiques i algun que altre 
pallasso”. Tots dos han parlat 
així davant d’unes 600 perso-
nes al míting que Mariano Ra-
joy ha tancat a Lleida. 

pees, ara els direm que sortim 
del mercat comú europeu?”, 
s’ha preguntat la cap de llista 
de la formació taronja.
Per la seva banda, el candi-
dat de C’s per Lleida, Jorge 
Soler, ha dit que als indecisos 
“els hem de posar de peu 
per dir-los que tenim capa-
citat de canviar les coses”. 
Així, ha enumerat els reptes 
bàsics a què C’s vol fer front, 
que passen per una aposta a 
favor de la sanitat pública de 
qualitat, perquè els professio-
nals “se’n sentin orgullosos”, 
i l’educació, que creu que ha 
de prioritzar “el respecte al 
que és diferent”. També ha 
promès beneficis fiscals per a 
les famílies, millores en el pla 
de dependència i defensar 
el projecte del canal Segarra 
Garrigues. 
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“Estic indignat i ple de ràbia”, confessa el president
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Fiscalia va obrir diligències 
ara fa dos mesos contra el 
president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé, per un pre-
sumpte cobrament de comis-
sions il·legals. La investigació, 
actualment a càrrec dels Mos-
sos d’Esquadra, es va iniciar 
després que Fiscalia rebés 
una carta anònima que con-
tenia l’acta d’una reunió de 
l’empresa MJ Gruas en què 
uns accionistes acusaven els 
altres d’haver pagat comis-
sions a l’aleshores president 
del Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell i a la seva secretà-
ria, Marlen Minguell, ara cap 
d’Organització i Gestió de la 
corporació provincial, a canvi 
de l’adjudicació d’un contrac-
te per explotar sis plantes de-
puradores al Pla d’Urgell.
Així, doncs, la Fiscalia i els 
Mossos d’Esquadra investi-
guen els fets per si troben 

Fiscalia investiga Reñé per un
presumpte cobrament de comissions

Presumpta irregularitat
El Comú acusa la Paeria per un 
presumpte contracte irregular

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Comú de Lleida ha pro-
posat que la Comissió de 
Transparència elevi a Anti-
frau presumptes irregula-
ritats administratives que 
l’agrupació d’electors ha 
constatat en la contractació 

de l’exsecretària del grup 
municipal del PSC, que for-
mava part de l’Institut Mu-
nicipal de Mercats i Consum 
fins al 2011 i que, segons la 
formació, va percebre més 
de 138.000 euros per “dina-
mitzar i promoure el comerç, 
els mercats i el consum”. 

Inseguretat veïnal
Postius reivindica més presència 

policial al turó de Gardeny
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El president del grup munici-
pal de Convergència i Unió, 
Toni Postius, ha reclamat un 
increment de la presència 
policial continuada als car-
rers de la zona del turó de 
Gardeny per garantir la se-

guretat dels veïns. Postius 
ha visitat el barri acompa-
nyat de veïns que li han tras-
lladat la realitat del dia a dia. 
En aquest sentit, denuncien 
carreres de vehicles a la ro-
tonda del camí de la Mariola 
i un augment dels robatoris 
a l’interior dels cotxes. 

Setge a Ros

Ros declara l’1 d’octubre davant
del fiscal anticorrupció

 REDACCIÓ/ACN
 LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, declararà el proper 1 
d’octubre davant del fiscal an-
ticorrupció Fernando Maldo-
nado a Barcelona, segons han 
confirmat fonts judicials des-
prés de la publicació d’aques-
ta informació al diari El País i 
després que el mateix Ros, a 
posteriori, assegurés a Segre 
que la declaració es produirà 
a ‘’petició pròpia’’. En aquest 
sentit, les mateixes fonts han 
confirmat que la investigació 
s’ha prorrogat sis mesos, de 
manera que els resultats no 
veuran la llum fins al març .
Alguns tècnics de la Paeria ja 
han prestat declaració sobre 
la denúncia de Marta Camps 
sobre el presumpte tracte de 

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, focus d’atenció 
d’Anticorrupció.

foto · Dani Martínez

favor als empresaris de la dis-
coteca Larida per la condona-
ció d’un deute de 300.000 eu-
ros, així com el cobrament de 
dietes i complements per part 

de Ros. També s’investiga si 
l’alcalde de Lleida va cobrar 
dietes al mateix temps de la 
Paeria i del Parlament quan 
era diputat.  

El president de la Diputació, sota sospita

Joan René, escudat per les vicepresidentes de la Diputació de Lleida.
foto · A. V.

algun indici de veracitat en 
l’admissió del pagament que 
apareix en una acta notarial 
de la junta general d’MJ Gru-
as del novembre de 2014.

Reñé dóna la cara
Joan Reñé, president de la 
Diputació de Lleida, ha com-
paregut davant dels mitjans 
de comunicació “profunda-

ment indignat i ple de ràbia” 
per negar “rotundament” 
que hagi cobrat comissions a 
canvi d’adjudicar a una UTE 
l’explotació de sis depurado-

res del Pla d’Urgell. Per Reñé, 
es tracta d’una nova confa-
bulació espanyolista contra 
el procés sobiranista, alhora 
que no ha dubtat a enaltir 
l’honestedat de la qual ha fet 
gala al llarg de la seva carrera 
política.
El president de la corporació 
provincial, emparat per la res-
ta de diputats provincials de 
CiU, ha assegurat que no ha 
rebut cap notificació que Fis-
calia l’estigui investigant en 
relació amb aquest assumpte, 
informació a la qual ha tingut 
accés 7accents el mateix dia 
que Reñé compareixia públi-
cament. També ha anunciat 
mesures judicials contra tots 
els mitjans que l’hagin acusat 
falsament.
Joan Reñé, amb cara de pocs 
amics, ha finalitzat la seva in-
tervenció negant-se a respon-
dre en castellà davant de la 
petició d’una periodista de La 
Sexta. 
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Junta Electoral

la força del senyVota

Josep Maria Pelegrí Candidat per Lleida

Antoni Villas, el millor posicionat
Les Garrigues, sense cap

representant a l’AMI
 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

La comarca de les Garrigues 
és una de les quatre que en-
cara no tenen designat un 
representant a l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència (AMI) juntament amb 

l’Alta Ribagorça, el Baix Pe-
nedès i el Pallars Jussà. Se-
gons el diari Som Garrigues, 
el president del Consell 
Comarcal, Antoni Villas, té 
tots els números de ser qui 
finalment representi les Gar-
rigues a l’associació.

Mollerussa avui

Es presenta una ‘app’ per anunciar 
incidències a la via pública

 MOLLERUSSA
 LLEIDA

L’alcalde de Mollerussa, 
Marc Solsona, ha anunciat 
que l’Ajuntament posarà en 
funcionament a partir del 
gener una nova aplicació 
per a telèfons mòbils per tal 
que la ciutadania pugui de-

nunciar qualsevol incidència 
que observi a la via pública. 
Solsona ho ha dit davant de 
les més de 200 persones que 
van omplir el Centre Cultural 
per escoltar la xerrada anual 
“Mollerussa avui”, en la qual 
repassa diferents projectes 
de ciutat. 

L’alcalde Marc Solsona presenta la xerrada “Molle-
russa avui 2015”.

foto · Aj. Mollerussa

Alcarràs, Tremp, 
Torrefarrera o 

Rosselló, entre 
els municipis 

afectats

Arran de les diverses denúncies 
presentades pel PP de Lleida

 ACN
 LLEIDA

La Junta Electoral Central ha 
fet pública una resolució en la 
qual notifica als municipis la 
prohibició de col·locar este-
lades i símbols independen-
tistes de qualsevol índole en 
edificis públics i locals electo-
rals i requereix per escrit als 
ajuntaments denunciats per 
aquest motiu que complei-
xin “fil per randa” els acords 
pactats i que s’abstinguin de 
realitzar qualsevol acte pro-
hibit per la JEC. L’organisme 
ha pres aquesta decisió ar-
ran de les diverses denúncies 
presentades del Partit Popu-
lar de Lleida sobre l’actuació 
d’ajuntaments com ara els 
d’Alcarràs, les Borges Blan-

Prohibeixen les
estelades als

edificis públics

ques, Guissona, Rosselló, 
Puigverd de Lleida, Tremp, 
la Pobla de Segur, Almenar o 
Torrefarrera.
En el cas de Torrefarrera, la 
JEC també demana a l’Ajun-
tament que eviti fer qualsevol 
crida a través del servei de 

megafonia municipal.
Pel que fa a Alcarràs, la Junta 
Electoral ha rebutjat el recurs 
presentat pel consistori de la 
vila davant del requeriment 
de retirar l’estelada de la fa-
çana.    
La Junta Electoral Central 
ha  anat més enllà i ha volgut 
deixar clar que durant els pe-
ríodes electorals “els poders 
públics estan obligats a man-
tenir estrictament la neutra-
litat política i, per tant, han 
d’abstenir-se de col·locar en 
edificis públics i locals electo-
rals símbols que puguin con-
siderar-se partidistes, alhora 
que han de retirar els que 
s’hagin pogut col·locar abans 
de la citada convocatòria 
electoral”.



Amb més alumnes, més professors i 
més peticions de beques menjador

 El curs 2015-2016 ha arren-
cat a la demarcació de Lleida 
amb 79.278 alumnes, 1.310 
més que el curs anterior, i 
amb un augment de profes-
sors, que han passat de 4.697 
a 4.790. També s’han incre-
mentat les peticions d’ajuts 
de menjador, que enguany 
arriben a les 5.711, unes 600 
més que el curs passat. Ara 
bé, què passa quan compa-
rem aquestes xifres amb els 
quatre anys anteriors? Les 
següents infografies mostren 
algunes dades extretes del 
Departament d’Ensenyament 
amb l’objectiu d’entendre 
d’on venim i on anem en l’àm-
bit educatiu. 
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Arrenca el nou curs escolar

ENSENYAMENT
2011_12 2012_13 2013_14 2014_15 2015_16
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La família de Balaguer que volia més hores de castellà a 
l’escola dels seus nens els canvia de centre

 REDACCIÓ/ACN
 BALAGUER

La família de Balaguer que 
volia més hores de castellà a 
l’escola dels seus fills, el CEIP 
Gaspar de Portolà, ha decidit 
canviar de centre. Han pres 
la decisió per evitar possibles 
represàlies o assetjaments per 
part de la resta d’alumnes. De 
fet, els dos alumnes, que ha-
vien de cursar P-5 i segon de 
primària, no han anat a classe 
els dos primers dies, segons 
han explicat des de l’AMPA 
del centre. La família va inici-
ar la setmana anterior a l’ini-
ci del curs escolar els tràmits 
per anul·lar la sol·licitud d’in-
crementar les hores de caste-
llà, una mesura que el TSJC ja 
havia sentenciat a favor seu i 
que va generar rebuig entre 
pares i professors.
La família va decidir fer-se en-
rere en la demanda de més 

La polèmica del CEIP Gaspar de 
Portolà marca l’inici del curs

Reaccions: Rafael Ribó
El Síndic exigeix respecte a la

família que demanava més castellà
 REDACCIÓ
 BARCELONA

El Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, ha exigit “ple respec-
te” per a la família de Bala-
guer que va demanar més 
castellà a l’aula per als seus 
fills. Ribó ha tingut coneixe-
ment a través dels mitjans 

de comunicació que la famí-
lia ha decidit canviar-los de 
centre. El Síndic ha explicat 
que la família ha denunci-
at haver rebut pressions i 
assetjament a través de les 
xarxes socials, així com que 
s’ha filtrat la identitat dels 
infants. 

Reaccions: Irene Rigau
Rigau aposta perquè les escoles 

s’obrin al primer cicle de secundària 
 REDACCIÓ
 BARCELONA

La consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau, ha res-
post el Síndic de Greuges   
afirmant que la Generalitat 
ha ‘’acompanyat’’ la família 
en tot moment. Rigau ha as-
segurat que moltes vegades, 

quan hi ha una sentència 
amb noms, l’administració 
se n’assabenta després de 
la premsa.  La consellera ha 
reconegut que la família va 
decidir el canvi en adonar-se 
que la seva decisió afectava 
tot el grup, ja que no era ‘’la 
reacció’’ buscada. 

castellà per als seus fills al-
legant que l’assessor extern 
que els havia dit que tenien 
dret a la mesura no els havia 
explicat les conseqüències 
per als altres alumnes, és a 
dir, que tota la classe sencera 

hauria de fer més castellà, en 
concret un 25%. També es van 
mostrar sensibles a les mos-
tres de rebuig que la mesura 
judicial havia causat a la resta 
de famílies i que es van tradu-
ir en una concentració amb 

Escoles rurals

Una quarantena d’infants comencen 
a la llar d’infants en escoles rurals

 ACN
 LES PALLARGUES

Set escoles rurals de Lleida i 
les Terres de l’Ebre comencen 
enguany una prova pilot del 
Departament d’Ensenyament 
per integrar l’escola bressol 
al centre públic del municipi. 
S’ubicaran a Freginals, Godall 
i Mas de Barberans (Montsià), 
Vinaixa (les Garrigues), Maials 
(Segrià), Isona (Pallars Jussà) i 
les Pallargues (Segarra), tots 
ells de menys de mil habi-
tants i que difícilment poden 
mantenir una escola bressol 
municipal però que, en canvi, 
tenen població per atendre 
en aquest sentit. 
A l’escola rural de les Pallar-
gues, als Plans de Sió, la di-
rectora, Josefina Castellà, 
explica que després que els 

L’educadora, amb quatre dels nens que van a la llar 
d’infants integrada a l’escola rural de les Pallargues.

foto · ACN

darrers dos anys les matricu-
lacions al centre haguessin 
baixat, el fet de poder aco-
llir infants des de les prime-
res edats espera que pugui 

servir per ‘’donar oxigen per 
mantenir l’escola’’, que, a la 
vegada, dóna vida al poble i, 
també, al conjunt del munici-
pi dels Plans de Sió. 

més de mig miler de persones 
a les portes del centre en de-
fensa d’una educació en cata-
là i en contra de l’augment de 
classes en castellà. Els pares 
consideraven ‘’injusta’’ la de-
cisió judicial i alertaven que 

els alumnes l’haurien d’arros-
segar fins que haguessin de 
deixar el centre per marxar a 
l’institut
Tot plegat ha provocat la pa-
ralització de les accions pre-
vistes per a l’inici de curs i 
les classes al centre balaguerí 
s’han iniciat amb plena nor-
malitat i satisfacció per part 
des pares que no volien més 
ensenyament en castellà per 
als seus fills. No obstant això, 
els dos alumnes els pares dels 
quals havien demanat més 
castellà no han començat en-
cara el curs i fins ara no s’ha 
conegut que han demanat el 
trasllat de centre per als me-
nors. 

Una pancarta a favor de 
l’escola en català al mur 
del Gaspar de Portolà.

foto · ACN
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Homenatge als caiguts

Inauguració del curs acadèmic a la UdL

Cervera recorda 
les víctimes de la 

Guerra Civil
 REDACCIÓ
 CERVERA

L’acte anual de record a les 
víctimes enterrades a la fos-
sa comuna del cementiri de 
Cervera va tenir lloc el 5 de 
setembre amb l’assistència 
d’unes cinquanta persones. 
L’historiador Jordi Oliva, res-
ponsable dels treballs de re-

El secretari d’Universitats no contempla
retornar al sistema d’imports homogenis

 ACN
 LLEIDA

El secretari d’Universitats i 
Recerca, Antoni Castellà, ha 
defensat la necessitat d’am-
pliar el fons de beques Equi-
tat, així com l’objectiu d’in-
crementar el llindar per a les 
rendes més baixes per tal que 
els universitaris amb menys 
recursos paguin menys per 
estudiar a les universitats pú-
bliques catalanes. Castellà ha 
qualificat “d’injust” retornar 
al sistema espanyol de preus 
homogenis, és a dir, que pa-
gués el mateix qui té més i qui 
té menys. Així, ha defensat 
que el cost dels estudis per 
als estudiants que paguin més 

Castellà aposta per taxar 
preus en funció de la renda

Una cinquantena de persones van recordar les vícti-
mes enterrades a la fossa comuna.

foto · CC Segarra

copilació de les dades de les 
víctimes enterrades, organitza 
i condueix l’acte, que té lloc 
des de l’any 2008 cada primer 
dissabte del mes de setem-
bre. Hi assisteixen familiars 
de les víctimes. També van-hi 
ser presents el paer el cap, 
Ramon Royes, i el regidor de 
Serveis Funeraris, Jaume Car-
casona. L’acte va consistir en 
una lectura de poemes i la in-
terpretació de dos peces mu-
sicals a càrrec d’alumnes del 
Conservatori. 

Prevenció
Prop de 500 
proves de

detecció del VIH 
durant el 2014
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Associació Antisida de 
Lleida va realitzar 490 pro-
ves ràpides de detecció 
precoç de VIH i d’altres 
infeccions sexualment 
transmissibles (IST) al llarg 
del 2014, fins a cinquanta 
proves més que en l’any 
anterior.
La distribució d’aquestes 
proves per comarques és 
de 476 a Lleida, vuit al 
Pont de Suert, cinc a la 
Seu d’Urgell i una a Bala-
guer.
El resultat total de proves 
realitzades ha estat de nou 
positius per VIH i disset 
per sífilis.
Aquest servei de l’entitat 
forma part dels programes 
de prevenció i promoció 
per a la salut. També s’in-
clou el projecte Risc Zero 
d’atenció a treballadors 
del sexe.
En aquest sentit, l’any 
passat es van atendre 510 
persones en l’àmbit de la 
salut, atenció social i ajuda 
laboral.
L’entitat també realitza ac-
cions educatives amb per-
sones immigrades. El 2014 
va treballar amb quinze 
entitats diferents.
A més, al llarg de l’any 
l’Associació Antisida de 
Lleida realitza diferents 
accions de sensibilització 
i conscienciació a la po-
blació com el Dia de Sant 
Jordi, el Dia de la Proa, el 
Dia Memorial de la Sida o 
el Dia Mundial de Lluita 
contra la Sida. 

Un instant de l’acte d’inauguració del curs acadèmic 
2015-2016 a la Universitat de Lleida.

foto · ACN

Fernández
demana que es 
restitueixin les 
remuneracions 

del personal 

no hauria de superar el 25% 
del cost dels estudis. Ho ha 
dit durant la inauguració del 
curs acadèmic 2015-2016 a la 
Universitat de Lleida.
Roberto Fernández, rector de 

la UdL, ha aprofitat la presèn-
cia de Castellà per demanar 
que els preus dels màsters 
es vagin equiparant als dels 
graus i que els graus rebaixin 
el seu cost al que tenien el 

2010. “Ara, que els vents de 
la recuperació econòmica co-
mencen a bufar, els governs 
haurien de restituir els drets 
laborals i les remuneracions 
del personal”, ha afirmat. 
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Els fets es remunten a 2011

 Presó per al presumpte
autor d’un esquarterament
 ACN
 LLEIDA

El titular del Jutjat d’instrucció 
número 1 de Lleida ha orde-
nat presó provisional per al 
presumpte autor de la mort 
i esquarterament l’any 2011 
d’un home a Lleida. L’acusat, 
de 39 anys i origen dominicà, 
ha declarat al jutjat i ha negat 
haver matat un compatriota 
seu de 50 anys. L’home va ar-
ribar fa uns dies al Centre Pe-
nitenciari de Ponent després 
que el Govern de la República 
Dominicana, on va fugir i pos-
teriorment va ser detingut, 

acceptés extradir-lo, a petició 
de la Fiscalia al Govern espa-
nyol. Se l’acusa d’un delicte 
d’assassinat. Els Mossos d’Es-
quadra van obrir una investi-
gació després de localitzar 
el juliol de 2011 dues cames 
i un braç surant al riu Segre i 
al pantà d’Utxesa. Arran dels 
fets, els Mossos van detenir 
quatre persones, dues germa-
nes i el nebot del presumpte 
esquarterador i l’amic d’una 
de les dones, que van quedar 
en llibertat amb càrrecs. El su-
posat autor dels fets, també 
dominicà, va fugir del país. 

Atropellament mortal

El conductor es fuga 
després d’atropellar-los

 REDACCIÓ/ACN
 LLEIDA

El Jutjat d’instrucció número 
4 de Lleida ha ordenat lliber-
tat amb càrrecs pel conductor 
detingut per atropellar mor-
talment dos ciclistes a Soses. 
El jutge ha establert que li 
sigui retirat el passaport i el 
carnet de conduir. El jove, 
però, haurà de comparèixer 
al jutjat un cop per setmana 
i no podrà sortir de l’Estat 
espanyol. Se li imputen dos 
delictes d’homicidi per impru-
dència greu, dos delictes de 
lesions per imprudència greu, 
un delicte per conduir sota els 
efectes de l’alcohol i un delic-
te d’omissió del deure de so-
cors, per la qual cosa podria 
enfrontar-se a cinc anys de 
presó. De totes maneres, la 
Fiscalia de Lleida ha decidit 

Dos ciclistes 
morts i dos 
de ferits a 

Soses

El jove, sortint en llibertat amb càrrecs dels jutjats de Lleida.
foto · ACN

 L’acusat, un 
jove de 23 anys, 

es podria
enfrontar a cinc 

anys de presó 

recórrer la decisió del jutge 
de deixar en llibertat el jove. 
De fet, el ministeri públic ja 
va demanar presó provisional 
quan el jove va passar a dis-
posició judicial, però el jutge 
ho va desestimar
L’accident va tenir lloc diu-
menge 6 de setembre a un 
quart de vuit del matí quan, 

a la sortida d’un petit revolt 
però ja a la recta, al punt 
quilomètric 4 de la carretera 
LP-7041, al terme de Soses, 
el Seat Ibiza que conduïa el 
detingut, de 23 anys, origen 
peruà i veí d’Aitona, va envair 
el sentit contrari i va atrope-
llar un grup de quatre ciclis-
tes, dels quals dos van morir 
a l’acte. 
Eren Javier M. B., de 57 anys, 
i Juan José R. M., de 54. Els 
altres dos van resultar ferits i 

van ser traslladats a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida. 
Un d’ells tenia ferides lleus i 
se’l va donar d’alta diumenge 
mateix. L’altre va patir lesions 
més greus. Tots quatre eren 
veïns de Seròs.
El jove, que va donar positiu 
en el control d’alcoholèmia, 
viatjava sol, va abandonar el 
vehicle al lloc del sinistre i va 
marxar a peu. Els Mossos van 
detenir-lo poc després a Aito-
na, on viu. Segons el seu ad-

vocat, el noi va marxar del lloc 
perquè va veure que un dels 
ciclistes ja estava trucant a la 
policia i als serveis mèdics. A 
més, està penedit i compun-
git pels fets. 
La causa de l’accident, ha ex-
plicat, va ser que el conductor 
es va adormir al volant a con-
seqüència del cansament, ja 
que el noi estava de festa des 
de les onze de la nit i el dia 
anterior, dissabte, havia estat 
treballant. 

Presumpte abús sexual

Nega els abusos, que 
qualifica de consentits
 ACN
 LLEIDA

El jove de 25 anys acusat 
d’abusar sexualment d’una 
noia a Lleida el 6 de juny de 
2014 ha assegurat que les 
relacions van ser consenti-
des. La noia ha declarat que 
va mantenir relacions sexuals 
amb l’amic de l’acusat i que 
es van quedar adormits. Ha 
afegit que es va despertar 
perquè l’acusat l’estava pene-
trant i que ella el va apartar i 
li va recriminar el que estava 
fent. La Fiscalia creu la noia 
i demana que es condemni 

l’acusat a set anys de presó. 
La defensa, en canvi, sol·licita 
l’absolució perquè considera 
que es tracta de la paraula 
d’un contra l’altre i que la de-
claració de la noia ha estat po-
bra en explicacions. Segons 
l’acusat, després que la noia 
mantingués relacions sexuals 
amb el seu amic, ell va iniciar 
un acostament sexual, al qual 
ella va respondre. L’amic, per 
la seva banda, que dormia al 
sofà, ha declarat que ell no va 
sentir crits de la noia ni que li 
reprotxés res quan va marxar 
de casa seva. 

Furt i accident
Detingut per

robar un cotxe 
i conduir

begut
 ACN
 ÒDENA

Els Mossos d’Esquadra 
han detingut un home 
de 32 anys, nacionalitat 
espanyola i veí del Pla 
de la Font com a supo-
sat autor d’un delicte 
de robatori i furt d’un 
vehicle i per conduir 
sota els efectes de l’al-
cohol. Va ser enxampat 
després de patir un ac-
cident a la C-37 a Òde-
na. 
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Operatiu contra el furt d’ametlles

Entraran en funcionament a principis de 2016

La Policia Local de les Borges
comissa 150 quilos d’ametlles 

 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

Efectius de la Policia Local 
de les Borges Blanques van 
comissar 150 quilos d’amet-
lles en dues intervencions el 
dimarts 15 de setembre. 
Les actuacions formen part 
de l’operatiu destinat a pre-
venir els furts d’ametlles o, 
com a mínim, a identificar-ne 

els autors, que es va iniciar 
fa unes setmanes amb motiu 
del començament de la co-
llita i que s’allargarà fins que 
finalitzi la campanya de recol-
lecció d’olives.
Durant la primera interven-
ció han trobat un home amb 
20 quilos d’ametlles i en la 
segona un altre home amb 
vuit sacs d’ametlles que feien 

un pes d’uns 130 quilos. En 
ambdós casos no tenien per-
mís dels propietaris de les 
finques per agafar ametlles.
En aquest sentit, JARC-CO-
AG ha denunciat un incre-
ment dels robatoris de fruita 
seca a les comarques de Llei-
da, situació que atribueixen 
a l’elevat preu que cotitza 
l’ametlla. 

Apunyalament a Almacelles

Avancen les obres 
dels nous jutjats 

de Balaguer
 ACN
 BALAGUER

Les obres del nou edifici judi-
cial de Balaguer està previst 
que acabin a finals d’octubre, 
de manera que una vegada 
s’hagi equipat amb el mobi-
liari i els aparells informàtics, 
a principis de 2016, es po-
drà iniciar el trasllat i, tot se-
guit, entrar en funcionament. 
L’equipament disposa d’un 
total de 3.874 m2. 

Assalt i robatori
Detingut un veí 
de Mollerussa 
pel robatori a 

una empresa de 
Sidamon

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el 16 de setembre 
un veí de Mollerussa de 51 
anys com a presumpte autor 
d’un robatori amb força a 
una empresa ubicada a l’N-
II, al terme de Sidamon, que 
va tenir lloc el diumenge dia 
13. Durant l’assalt, els lladres 
van accedir a l’empresa des-
prés de saltar el mur del pati 
exterior i es van endur bate-
ries, motors i material fèrric 
valorats en uns 8.000 euros. 
Arran dels fets, els Mossos 
van obrir una investigació 
que va permetre la detenció 
del presumpte lladre al grup 
d’habitatges Sant Isidori de 
la capital del Pla d’Urgell. 

Presó provisional per a l’acusat, que titlla
la seva exdona de “bipolar”

 GERARD
MARTÍNEZ/ACN

 LLEIDA

La Fiscalia de Lleida acusa de 
temptativa d’assassinat David 
S. C., l’home de 37 anys de-
tingut per haver apunyalat la 
seva exparella a l’entrada de 
casa seva a Almacelles i davant 
dels dos fills en comú, de 15 i 
13 anys. La Fiscalia, que con-
sidera que l’atac es va produir 
amb traïdoria ja que l’home va 
esperar que la dona sortís de 
casa per agredir-la, també de-
mana que se li privi de la pàtria 

Detingut per apunyalar la 
seva exparella

potestat. L’acusat ha declarat al 
jutjat que la dona és “bipolar”. 
L’home, que té antecedents 
i una ordre d’allunyament de 
la seva exparella, segueix a la 
presó de manera provisional, 
tal com va ordenar el jutge. 
Els fets van passar dijous 10 de 
setembre a les 7.38 del matí al 
número 105 del carrer Major 
d’Almacelles. Els Mossos d’Es-
quadra van arrestar l’home set 
hores i mitja després a la matei-
xa població, on s’havia amagat 
en un bloc de pisos deshabitat. 
El presumpte agressor tenia 

una ordre d’allunyament de la 
dona, de 36 anys, que va ser 
traslladada immediatament a 
l’Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida per ser operada de les 
ferides a l’abdomen. La víctima 
és una dona molt coneguda al 
municipi d’Almacelles, on tre-
balla com a carnissera en un su-
permercat. El mateix dijous al 
migdia prop d’un centenar de 
veïns del poble van participar 
en el minut de silenci convocat 
per l’Ajuntament com a mostra 
de rebuig a qualsevol manifes-
tació de violència masclista. 

Imatge exterior en obres del nou edifici judicial de 
Balaguer.

foto · ACN

Restes de sang a la porta 
de casa de la víctima.

foto · ACN
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Una aventura on tu seràs el protagonista, podràs nedar 
entre centenars de tonyines roges salvatges
Una experiència inoblidable, plena de sensacions per als cinc sentits 
i apta per a totes les edats. Navegaràs en un modern i innovador 
catamarà des d’on podràs contemplar tota la costa del Golf de Sant 
Jordi i coneixeràs la seva història, biologia i arribada a l’Ametlla de 
Mar. A més, sentiràs l’agradable plaer de degustar la tonyina més 
apreciada pels millors restaurants del món. Vine a descobrir la 
història, pesca, alimentació, investigació, biologia i valor gastronòmic 
de la Tonyina Roja, gaudint de l’aventura de nedar entre centenars 
de tonyines roges.
Més info: www.tuna-tour.com/ 

L’hotel per gaudir del Pallars Jussà
A l’increïble paratge de l’embassament 
de Terradets, al costat de la serralada 
del Montsec declarada per la 
UNESCO com a destí turístic starlight, 
es troba l’Hotel Terradets i Restaurant 
del Llac, un marc immillorable on 
fer una escapada per gaudir d’un 
ampli ventall d’activitats en contacte 
amb la natura com caiac, paintball, 
senderisme, parapent, visites 
culturals... i gaudir de la millor cuina 
tradicional i de temporada  amb  tocs d’autor. Us hi esperem!
Més info: www.hotelterradets.com/ 

EnoturismePENEDÈS us ajuda a trobar la vostra 
experiència ideal al Penedès
Cada visita a una cava o  celler és tot un món, des de les històries 
de petits viticultors, productors ecològics o cellers modernistes fins a 
maridatges singulars, esmorzars de pagès entre vinyes o activitats en 
família. Les rutes per senders us portaran, tant a peu com en bicicleta, 
fins a racons de postal, passejant per la història de monestirs, castells i 
espais que expliquen els orígens del vi i el cava, i oferiran la possibilitat 
d’acabar el dia dormint entre vinyes. 
Més info: www.enoturismepenedes.cat 

Hotel Terradets



què en pensa...

Roman 
Girón

Director comercial
XMitech

La revolució del 73
El 3 d’abril de 1973 Martin 
Cooper, directiu de Moto-
rola, feia la primera trucada 
des d’un telèfon mòbil a 
Joe Engel, el seu rival. Des 
d’aleshores, la tecnologia 
avança més ràpid que nos-
altres i, en lloc d’adaptar-se 
al nostre ritme de vida, som 
nosaltres que canviem hà-
bits i ens hi adaptem. En 
aquest sentit, neixen eines 
que simplifiquen la vida de 

l’usuari i ofereixen amplis 
serveis a l’empresari, com 
Guia Segrià, una eina comu-
nicativa que combina quatre 
mons en un sol espai: mit-
jans de comunicació, ajun-
taments, empreses i usuaris. 
Segur que Cooper, ara fa 
42 anys, ni s’imaginava que 
aquella primera trucada ens 
portaria en tant poc temps 
a aquest nivell de desenvo-
lupament tecnològic.

TECNOLOGIA Guies comarcals 2.0
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Notícies, punts d’interès turístic, compres, restauració, serveis i molt més en 
la primera ‘app’ d’àmbit comarcal del Segrià per a ‘smartphones’ i ‘tablets’

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Guia Segrià, la nova eina 
dinàmica 2.0 de 7accents, 
es posava en funcionament 
aquest 11 de setembre a tra-
vés d’Internet, smartphone i 
tablet. Es tracta de la primera 
aplicació de descàrrega gra-
tuïta amb notícies i informació 
comercial destacada del con-
junt del Segrià.
La guia de 7accents és una 
aplicació amb tota la infor-
mació que hi ha al voltant de 
l’usuari i amb tots els serveis 
al seu abast amb un sol clic. A 
partir d’ara, 7accents es mou 
amb els lleidatans mitjançant 
la nova aplicació per a dis-
positius mòbils Guia Segrià, 
que inclou notícies i ofertes 
comercials d’àmbit comarcal, 
alhora que es converteix en 
una potent eina de promoció 
turística del territori.
Guia Segrià és una aplicació 
web que es pot utilitzar des 
de qualsevol dispositiu mòbil 
i on els usuaris poden cercar 
des de les notícies d’actua-
litat del mitjà capdavanter 
de la demarcació, 7accents.
cat, amb un accés total a la 
informació a través del mò-
bil de forma senzilla, fins als 
llocs d’interès de la comarca, 
amb dades detallades i amb 
la possibilitat d’arribar-hi a 
través del GPS de la matei-
xa app a partir de qualsevol 
punt, passant per les empre-
ses i els serveis com a focus 
d’atenció principals d’aquesta 
nova eina. I és que a través de 
l’app els usuaris tindran accés 
a les empreses i els serveis de 
cada localitat, de la mateixa 
manera que les empreses tin-
dran la possibilitat d’informar 
als usuaris de totes les nove-
tats i promocions que vulguin 
fer arribar al seu públic ob-
jectiu. Els usuaris accedeixen 
de forma ràpida a allò que els 

Neix Guia Segrià, l’aplicació 
comercial de 7accents

Geolocalització, co-
merços i serveis, entre 
d’altres, presents a l’app.

foto · Guia Segrià

interessa i disposen de l’avan-
tatge que és una app perso-
nalizable, ja que poden triar 
una localitat i rebre solament 
la informació i les ofertes del 
seu entorn.
L’aplicació ja està disponible 
gratuïtament per als usuaris 
de Play Store i Apple Store i 

també a www.guiasegria.cat. 

L’app que guia fins al destí
On hi ha un supermercat Qévi-
ris o la perruqueria Cromm? I 
una farmàcia 24 hores? On és 
aquell bar en qüestió? L’app 
de 7accents explica la millor 
manera d’arribar a la desti-

nació a través de GPS sen-
se sortir de l’aplicació. Amb 
aquesta nova eina, l’usuari 
pot saber des de a quina dis-
tància es troba el lloc que de-
sitja visitar fins a on està situat 
i com arribar-hi, tant a peu 
com amb cotxe.
La geolocalització parteix de 
la ubicació de l’usuari per 
descobrir allò que l’envolta. 
Aquest sistema traurà l’usuari 
de més d’una dificultat si està 
de viatge o bé si vol conèixer 
el que hi ha al seu voltant. 
A més, des de l’app és molt 
senzill, ja que tots els llocs 
d’interès turístic, comerços 
de qualsevol tipus -tant bars 
i restaurants com perruqueri-
es, agències de viatges i ta-
llers mecànics- i serveis com 
farmàcies, centres de salut 
i hospitals tenen una icona 
anomenada Anar que en ser 
premuda mostrarà a l’instant 
on està situat i com arribar-hi.
A nivell comercial, la geolo-
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Disponible per a
mòbils i tauletes 

amb sistemes 
operatius  

Android o Apple

Llegeix aquests codis 
QR amb el teu dis-
positiu mòbil i aprèn 
més sobre la Guia 
Segrià i les seves 
prestacions.

foto · Guia Segrià

Què és SCAN&SHOPP/USUALQ?
 USUALQ és una aplicació que per-

met comprar productes de qualsevol 
tipus mitjançant la lectura del seu codi 
en qualsevol suport gràfic, des de la 
mateixa etiqueta del producte fins a 
la seva publicitat gràfica impresa o per 
pantalla. Amb USUALQ, la compra es 
realitza directament des del mòbil i del 
mòbil a casa. Així de fàcil. No es trac-
ta d’una compra a través d’una web 
d’Internet; això és el que diferencia 
USUALQ de qualsevol altre sistema 
tradicional de compra on line. L’aplica-
ció USUALQ suposa una revolució en 
el concepte de compra, ja que trans-
forma qualsevol publicitat i suport 
gràfic en un punt de venda. USUALQ 
millora així el retorn de les inversions 
en les campanyes publicitàries, permet 

calització ofereix també molts 
avantatges. Per exemple, si 
hi ha un bar a la plaça Sant 
Joan que apareix a l’app, als 
usuaris que estiguin visitant 
la Seu Vella i usin l’aplicació 
per buscar un lloc on menjar 
els apareixerà aquest negoci 
com a opció. Tanmateix, els 
usuaris tindran accés a tota la 
informació del restaurant, des 
del telèfon de contacte fins a 
les especialitats de la casa, de 
la mateixa manera que a les 
fotografies, la pàgina web, les 
xarxes socials...

Un exhaustiu directori co-
mercial a l’abast amb un sol 
clic
En l’àmbit comercial, a través 
de www.guiasegria.cat els 
usuaris tenen accés als serveis 

Els comerços 
poden vendre 

directament
mitjançant
l’aplicació

i als comerços, les empreses, 
els restaurants, etc. de cada 
localitat. En definitiva, una 
guia on tothom hi té cabu-
da, amb una fitxa que conté 
dades del negoci, ofertes, 
descomptes, enllaços de Fa-
cebook, Twitter o Instagram, 
pàgina web, correu, audiovi-
suals i d’altres informacions 
de rellevància per als clients 
Premium. La cerca és ràpida, 
clara i senzilla: es pot fer per 
nom, per sector, per situació i 
per ofertes.
Aquesta nova eina ofereix a 
les empreses i els comerços 
de la comarca la possibilitat 
d’augmentar la seva projec-

ció arribant a més persones, 
sobretot al públic jove. Els 
clients que decideixen apa-
rèixer a l’aplicació tenen 
molts altres avantatges com, 
per exemple, la capacitat de 
mostrar tota la seva oferta o 
llençar descomptes i promo-
cions especials entre els seus 
clients, tot això gestionat per 
ells mateixos fàcilment des 
d’una plataforma habilitada 
perquè puguin mostrar ofer-
tes d’última hora o actualit-
zar la informació o qualsevol 
dada tantes vegades com ho 
desitgin.
Tots els comerços tenen cabu-
da en aquesta nova i potent 
eina comercial, ja que l’aplica-
ció està preparada per allotjar 
qualsevol tipus d’empresa, 
tant clíniques especialitzades, 
perruqueries, agències de vi-
atge o tallers com restaurants 
o llocs d’oci infantil. I és que 
l’objectiu d’aquesta app és 
recollir tots aquells establi-
ments i comerços d’interès 
per als usuaris.
Els comerços que s’anunciïn 
en aquesta aplicació no no-
més gaudiran de visibilitat a 
Guia Segrià, sinó que també 
disposaran del suport de 7ac-
cents, ja que les seves ofertes 
també es podran difondre 
a través de les seves xarxes 
socials, que acumulen més 
de 5.000 seguidors i un ele-
vat nombre de visites diàries. 
Es tracta, en definitiva, d’un 
mitjà comunicatiu i informatiu 
més amb el qual arribar a un 
públic més ampli, usuari de 
les xarxes socials i les noves 
tecnologies.
Una altra de les garanties 
d’èxit per als comerços que 
s’anunciïn a l’app de 7ac-
cents és que milloraran el seu 
posicionament a Google, ja 
que tota la informació està 
indexada en el cercador cap-
davanter a nivell mundial, la 
qual cosa permet una major 
presència d’aquest negoci a 
la xarxa.
Ara bé, una de les opcions 
més destacades que Guia Se-
grià ofereix a les empreses i 
els comerços del Segrià és la 
possibilitat de vendre direc-
tament mitjançant l’aplicació. 
Els negocis, per la seva ban-
da, podran anunciar els seus 
productes a la seva fitxa i els 
usuaris podran comprar des 
del seu dispositiu mòbil allò 
que vulguin fent un simple 
clic a l’oferta que els interessi 
d’una manera senzilla i segu-
ra. 

obtenir informació de la tipologia de 
clients, la seva segmentació i geoloca-
lització i ofereix un nou canal per in-
crementar les vendes complementant 
els canals ja existents. A més, promou 
la viralitat entre usuaris, ja que permet 
compartir les experiències USUALQ a 
les xarxes socials. 
USUALQ és molt fàcil d’utilitzar. L’usu-

ari té intal·lada l’aplicació d’USUALQ 
al seu smartphone. La tecnologia 
adaptada als codis QR permet realit-
zar les compres amb tan sols un clic. El 
sistema demana a l’usuari que es regis-
tri una sola vegada; d’aquesta mane-
ra, les pròximes compres resulten més 
fàcils. En el moment que l’usuari s’in-
teressi per una oferta comercial amb 
codi QR, tan sols l’haurà d’escanejar 
amb l’app. Immediatament, podrà re-
alitzar el pagament de la compra a tra-
vés de la passarel·la de pagaments de 
la Caixa, oferint així la màxima segu-
retat a l’usuari, que rebrà el producte 
comprat segons les condicions d’en-
trega del proveïdor. Així de senzill, i 
és que USUALQ facilita i simplifica les 
compres des del mòbil. Fàcil i segur. 
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Emprenedoria Tecnologia per trencar el gel

L’aplicació Shikoba App s’ha concebut per ‘’trencar el gel’’ 
a l’hora d’establir un primer contacte amb algú

 ACN
 LES BORGES BLANQUES

Un grup de sis emprenedors 
que estan ubicats al CEI de 
les Borges Blanques ha creat 
la primera aplicació de cites 
que disposa d’un escàner de 
proximitat, un radar de posi-
ció i imatge 3D. Amb el seu 
mòbil, l’usuari pot enfocar al 
seu voltant i li aniran aparei-
xent aquelles persones que 
troba que també estan regis-
trades a l’aplicació. Llavors es 
pot establir un contacte in-
vitant a un cafè o demanant 
conversa via xat. Segons un 
dels impulsors de l’app, Iván 
Uroz, aquesta s’ha concebut 
amb la idea que l’usuari la 
faci servir per ‘’trencar el gel’’ 
a l’hora de començar una re-
lació. Amb uns 140 usuaris 
registrats en els tres dies del 
seu llançament, l’objectiu és 
arribar a tenir abast mundial.

Creen la primera aplicació de
cites amb escàner de proximitat

Foment Targarí
Tàrrega ofereix aparcament gratuït 

als clients dels comerços
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Foment Targarí, associació 
de comerços i serveis de 
Tàrrega, posa en marxa du-
rant la segona quinzena de 
setembre una nova campa-
nya de promoció per atraure 
més compradors a la ciutat. 

En aquest cas, els establi-
ments adherits obsequien 
els seus clients amb vals 
d’aparcament gratuït durant 
mitja hora a la zona blava i 
als dos pàrquings municipals 
situats a l’avinguda Catalu-
nya i la plaça de les Nacions 
sense Estat. 

IPC negatiu
Els preus baixen quatre dècimes 

durant l’agost a Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els preus de la cistella de la 
compra a les comarques llei-
datanes van caure en quatre 
dècimes a l’agost i van dei-
xar una taxa d’inflació anual 
en negatiu del -0,4%, cinc 
dècimes per sota de l’ín-

dex registrat el mes de juliol 
(0,1%), segons ha publicat  
l’Institut d’Estadística espa-
nyol. L’economia de Lleida 
recupera d’aquesta manera 
un escenari d’IPC negatiu 
que havia abandonat el mes 
de juny passat, quan es va 
fixar un registre del 0,1%. 

Shikoba App és una aplicació 
de contactes que presenta un 
nou escàner amb el qual es 
pot conèixer i contactar els al-
tres usuaris registrats que es-
tiguin a l’abast de la vista d’un 
mateix en qualsevol espai a 

l’aire lliure. Es tracta d’enfo-
car amb el telèfon mòbil al 
voltant i amb un sol toc es van 
obrint els perfils dels usua-
ris detectats. A partir d’aquí, 
l’usuari pot enviar un ‘’like in 
situ’’, una sol·licitud de xat 

Primera ciutat de Catalunya

Lleida estrena Wi-Fi lliure gratuïta a 
la xarxa d’autobusos municipals

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La xarxa d’autobusos munici-
pals de Lleida disposa a partir 
d’ara de servei Wi-Fi lliure i 
gratuït. D’aquesta manera, la 
capital del Segrià esdevé la 
primera ciutat de Catalunya i 
la tercera de l’Estat espanyol 
en posseir aquest servei en 
tota la seva flota de vehicles. 
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, ha explicat que la Wi-Fi 
és gratuïta per a tothom, però 
les capacitats que s’ofereixen 
“depenen de la relació que 
s’estableix entre Autobusos 
de Lleida i el seu usuari, com 
més intercanvi d’informació, 
més capacitat”. Amb caire 
general, tots els usuaris dis-
posaran de 10 MB; aquells 
usuaris que facilitin el seu cor-

Presentació del nou servei de Wi-Fi gratuït als autobu-
sos municipals de Lleida.

foto · Hermínia Sirvent

reu tindran 20 MB, i els que 
aportin el Facebook, 50 MB.
El conseller delegat de Mo-
ventia, Josep Maria Martí, ha 
detallat que es tracta d’una 

Wi-Fi vàlida per a tots els au-
tobusos i que no cal donar-se 
d’alta cada cop que s’acce-
deix a un autobús al llarg del 
mateix dia. 

o una invitació a un cafè. Els 
impulsors d’aquesta aplicació 
consideren que a partir d’ara 
serà més difícil perdre l’opor-
tunitat de conèixer ‘’aquella 
persona que t’agrada a la 
platja, al bar o a la discoteca’’.

Una altra de les novetats que 
incorpora aquesta aplicació 
per diferenciar-se de la res-
ta de similars és el radar de 
posició, que permet abastar 
fins a 500 quilòmetres de la 
ubicació on es troba l’usuari. 
Aquesta distància és molt més 
elevada que la que ofereixen 
els altres, segons Iván Uroz, 
i permet fer servir Shikoba a 
qualsevol lloc del món.
Després de tres dies de posar 
en marxa l’aplicació ja hi ha-
via uns 140 usuaris registrats, 
però l’objectiu és arribar a 
tenir un radi d’abast mundial. 
El servei és gratuït, però hi ha 
l’opció de pagament per dis-
posar de més opcions. 

Detall d’un telèfon mò-
bil que té instal·lada la 
Shikoba App.

foto · ACN
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Els efectes de la calor

Es calcula que hi haurà fins a un 
20% menys de collita

 ACN
 LINYOLA

La forta calor que va fer el 
juny i el juliol va afectar ne-
gativament el desenvolupa-
ment del panís. En concret, 
va fer minvar la floració de la 
planta provocant que moltes 
pinyes no estiguin acabades 
del tot quan s’ha de comen-
çar la collita, perquè el panís 
ja està sec. De fet, la campa-
nya també s’ha avançat a cau-
sa d’aquesta circumstància, la 
qual cosa sempre es repeteix 
quan hi ha un estiu amb calors 
excepcionals com el d’aquest 
any, assegura el president de 
la Cooperativa de Linyola, 
Jaume Pedrós.
Amb aquestes condicions, es 
farà difícil repetir una campa-
nya tan bona com la de fa dos 
anys, quan a la Cooperativa 
de Linyola es va arribar als 40 
milions de quilos de panís. A 
banda del mal que ha fet la 
calor, la producció també cau 
perquè enguany s’ha fet més 
cereal d’hivern. Si a la zona de 
Linyola es cultivava entre un 7 
i un 10% de cereal, enguany 
aquest percentatge ha pujat 
fins al 18 o el 20%, explica 
Pedrós. 

Arrenca la campanya
 del panís amb 

menys producció 

Un camp de panís amb una màquina recol·lectora tre-
ballant a Penelles.

foto · ACN

Manifestació “sorollosa”

Els ramaders dels Pallars reclamen 
el cobrament dels ajuts pendents

 ACN
 TREMP

Un centenar de ramaders 
del Pallars Sobirà i el Pallars 
Jussà s’han manifestat da-
vant de la Delegació del Go-
vern a l’Alt Pirineu i Aran per 
reclamar el cobrament dels 
ajuts de la Indemnització 
Compensatòria de Munta-
nya (ICM). Els manifestants 
han tallat la C-13 davant 
de la Delegació i represen-

tants dels ramaders s’han 
entrevistat amb el delegat 
del Govern, Albert Alins. El 
que ha començat amb una 
manifestació sorollosa, pel 
soroll de les esquelles que 
portaven els ramaders, ha 
acabat amb silenci absolut i 
cares llargues dels ramaders 
després de saber el resul-
tat de la reunió. Segons els 
ramaders, la conclusió de 
la reunió és ‘’voluntat tota i 
compromís cap’’. 

La manifestació ha començat a l’aparcament de 
l’Hospital de Tremp.

foto · ACN

PAC
UP nega la pèrdua d’ajuts del sector 

agrari amb la independència

 ACN
 LLEIDA

Unió de Pagesos ha volgut 
contestar aquells partits que 
utilitzen l’anomenat “discurs 
de la por” en assegurar que 
el sector agrari català es 
quedaria sense els ajuts de la 
PAC davant de la possibilitat 
que Catalunya pugui acabar 
independitzant-se d’Espa-

nya. El sindicat explica que 
Catalunya aporta anualment 
a la UE 2.600 milions d’eu-
ros, quan en rep “poc més 
de 600 milions”, i afegeix 
que  Catalunya rep de la 
PAC cada any “uns 345,8 mi-
lions d’euros de mitjana”. A 
més, adverteix que aquests 
recursos “baixaran per la 
política de l’Estat de benefi-
ciar els terratinents”.  

Les pèrdues per hectàrea de 
panís s’estimen en uns 1.500 
quilos menys, de manera 
que si un any normal es fan 
13.000 quilos per hectàrea 
ara se’n preveuen com a mà-
xim 12.000, però a les finques 
més afectades la producció 

podria arribar a caure fins als 
10.000 quilos.
Pedrós assegura que aquesta 
tendència registrada a Linyo-
la i el Pla d’Urgell en general 
és extrapolable al conjunt de 
Catalunya i l’Estat, ja que ‘’de 
calor n’ha fet a tot arreu’’. 

Rambla Ferran, 26  25007 Lleida
Tel. 973 241 672  ·  cromm@live.com

perruqueria

f

Cuina de tardor al 
RESTAURANT DEL LLAC
Menú especial amb productes de temporada 
per als caps de semana de fires de tardor 
al Pallars Jussà

973651120
www.hotelterradets.com
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La utilització 
dels drones en 

l’àmbit agrari
hi tindrà un

paper destacat

ACTEL

Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit

7accents presentarà l’‘app’ Guia Segrià, un 
setmanari electrònic i el ‘SE7’

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La 61a edició de la Fira Agrà-
ria de Sant Miquel -Saló Esta-
tal de la Maquinària Agrícola- 
i la 30a edició d’Eurofruit -Fira 
Professional de Proveïdors de 
la Indústria Fructícola-, certà-
mens que tenen lloc del 24 al 
27 de setembre de 2015 al re-
cinte de Fira de Lleida, refor-
cen enguany el capítol de les 
activitats paral·leles amb un 
ampli programa de congres-
sos, jornades tècniques, con-
ferències, presentacions i reu-
nions professionals. Aquestes 
trobades se centren en temes 
d’interès per als professionals 
del sector com ara la fructicul-

Jornades i congressos per 
a la Fira de Sant Miquel

Fira de Lleida
Acord amb Ibis 
Hotels per a la
promoció dels

salons i les 
fires

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Fira de Lleida i Accor 
Hotels (Ibis Hotels, Ibis 
Budget i Ibis Styles) han 
signat un conveni de col-
laboració destinat a pro-
mocionar les fires i els 
salons lleidatans. L’acord 
estableix que Accor Ho-
tels es convertirà en patro-
cinador de Fira de Lleida, 
oferirà condicions avan-
tatjoses a expositors i vi-
sitants i donarà a conèixer 
els salons que es facin a la 
ciutat de Lleida. La institu-
ció firal, per la seva banda, 
comunicarà a expositors i 
visitants l’oferta hotelera 
per a cada fira, farà difusió 
d’Ibis Hotels en els seus 
suports promocionals, in-
formarà del patrocini en 
les notícies i les xarxes 
socials de Fira de Lleida i 
col·locarà el logotip d’Ibis 
Hoteles a l’entrada. 

Imatge d’una de les jornades tècniques celebrades 
durant la darrera edició de la Fira de Sant Miquel.

foto · Fira de Lleida

tura, l’evolució del sector dels 
fruits secs, la innovació ali-
mentària, l’ús dels drones en 
l’àmbit agrari i les tecnologies 
del reg, entre d’altres.
En l’apartat de les jornades 

tècniques, cal destacar la que 
protagonitza 7accents el diu-
menge 27 de setembre a les 
dotze del matí al Saló Segrià 
de Fira de Lleida. Roman Gi-
rón, director comercial de 

l’empresa desenvolupadora 
d’aplicacions mòbils XMitech, 
presenta l’app Guia Segrià, i 
Gerard Martínez, director de 
7accents, el SE7 i un setmana-
ri electrònic. 

foto · ActelGrup

 ACTELGRUP
 LLEIDA

Ja fa més de dos anys que 
des d’ActelGrup es va iniciar 
el projecte Qêviris. Una xarxa 
de botigues d’aliments per 
apropar al consumidor final 
tots aquells productes que 
es conreen a les cooperatives 
associades al grup i d’altres 

Qêviris: Botigues d’aliments 
cooperatius i ecològics

productors. Escollits a cons-
ciència, mantenint sempre 
la característica de ser pro-
ductes de qualitat garantida, 
que ajuden a aconseguir una 
alimentació sana i saludable. 
Amb aliments que mantenen 
el sabor, el color i la textura. 
I amb el coneixement del seu 
origen. 

Qêviris és una aposta per 
oferir als consumidors uns 
aliments produïts amb tota 
la cura que agricultors, rama-
ders i artesans aporten en la 
seva feina diària. Una dedi-
cació professional, i fugint de 
processos industrialitzats de 
producció alimentaria, cada 
cop més implantats en aquest 

sector. És un desig per expli-
car al consumidor que la com-
pra del que hem de menjar 
és molt important i que tot 
allò que ingerim repercuteix 
d’una manera o altra en la 
nostra salut i el nostre estat 
d’ànim. En resum, en la nostra 
vida. I per això volem posar a 
l’abast d’una manera fàcil tot 
aquest ventall de productes 
(fruita, verdura, oli, carn, vi, 
llet, arròs, fruits secs i molts 
més) a preus molt competi-
tius i en un entorn agradable, 
distès, on aquest procés tan 
important com és adquirir la 
nostra alimentació es pugui 

realitzar còmodament, sense 
pressa i sabent que és el que 
anem a menjar.
Sabem que és un repte difícil, 
amb la gran competència que 
existeix en el sector de l’ali-
mentació, però hi confiem. 
Estem segurs que el que fem, 
ho fem bé. Que fem el que 
diem i que el col·lectiu de cli-
ents que ja ens coneix percep 
la nostra integritat i honeste-
dat com a opció de compra. 
A Qêviris, ens agrada escoltar 
els nostres clients per satisfer 
les seves necessitats alimen-
tàries, rescatem aquella aten-
ció personalitzada, aquella 
confiança que existia en les 
ja desaparegudes botigues 
de queviures. Però amb una 
imatge actual, innovadora i 
moderna, on cuidem els de-
talls i on la prioritat és la pos-
sibilitat d’adquirir una alimen-
tació de qualitat.
Qêviris disposa ja de tres bo-
tigues obertes. Dues a Llei-
da (Pi i Margall, 19 i Ctra. de 
Vielha) i una a Tarragona (Cris-
tòfor Colom, 3) i està a punt 
d’obrir la quarta a Els Palla-
ressos (Las Planas, 2), també 
a Tarragona. 
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Assessors Fiscals

Carrer Santa Marta, 3
25007 Lleida
973229983

Av. Raval del Carme, 27
25300 Tárrega

973502416

LLEIDA TÂRREGA

Promocions a la teva mida
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Un equip competitiu en 
els primers compassos de 
la temporada

LLEIDA
ESPORTIU

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Més enllà dels resultats, als 
quals farem referència en les 
següents pàgines, el Lleida 
Esportiu ha demostrat ser un 
equip competitiu en els pri-
mers compassos de la tempo-
rada 2015/16.
S’ha confeccionat una plantilla 
llarga i de garanties, tot i que 
plena de cares noves (només 
continuen set jugadors de la 
passada campanya). Fitxatges 
com el lleidatà Òscar Rubio, 

Les noves equipacions del Lleida Esportiu per a la temporada 2015/16.

foto · Santi Iglesias

el central Toño Vázquez o 
l’atacant Julen Colinas estan 
oferint un gran rendiment, 
mentre que joves com Carlos 
Doncel, Mia Guasch o el del 
planter Noel Carbonell s’han 
mostrat perfectament capaci-
tats per guanyar-se un lloc a 
les alineacions d’Imanol Idi-
akez.
Malgrat el pèssim estat de la 
gespa del Camp d’Esports, 
afectada amb més virulèn-
cia que mai per la plaga de 
fongs que cada estiu malmet 
el terreny de joc, el rendiment 
al Camp d’Esports és òptim. 

Ara bé, cal millorar les 
prestacions a domicili, 
on encara no s’ha guanyat, 
doncs aquesta ja va ser una 
de les causes que van impedir 
a l’equip classificar-se per al 
play-off el curs passat.
La Copa il·lusiona, però és a 
la Lliga on els ilerdencs es ju-
garan el pa durant tot la tem-
porada. 
Aquest mateix cap de set-
mana, a la Ciutat Esportiva 
del Llevant B, els jugadors i 
l’entrenador tenen una nova 
oportunitat per trencar la 
mala ratxa lluny de casa. 

El rendiment a 
casa és òptim, 

però cal millorar 
les prestacions a 

domicili
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QUINIELA

7accents i el 
Lleida Esportiu
et regalen una 
credencial VIP 

Juga a la quiniela del SE7 i guanya una credencial VIP 
(amb accés a la tribuna i la zona VIP del Camp d’Esports) 

per cortesia del Lleida Esportiu. Feu-nos arribar la butlleta de 
la dreta abans del dia 7 d’octubre i al final de la temporada 

donarem a conèixer el/la guanyador/a.   

JORNADA 38_15.05.2016

POBLA DE MAFUMET
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 37_08.05.2016

LLEIDA ESPORTIU
UD CORNELLÀ

1
x
2

JORNADA 36_01.05.2016

OLIMPIC
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 32_03.04.2016

ATLÉTICO BALEARES
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 31_27.03.2016

LLEIDA ESPORTIU
SABADELL

1
x
2

JORNADA 30_20.03.2016

BADALONA
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 26_21.02.2016

LLEIDA ESPORTIU
VILLAREAL B

1
x
2

JORNADA 25_14.02.2016

ALCOYANO
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 24_07.02.2016

LLEIDA ESPORTIU
ATLÉTICO LEVANTE

1
x
2

JORNADA 20_10.01.2016

LLEIDA ESPORTIU
ESPANYOL B

1
x
2

JORNADA 19_03.01.2016

LLEIDA ESPORTIU
POBLA DE MAFUMET

1
x
2

JORNADA 18_20.12.2015

UD CORNELLÀ
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 14_22.11.2015

VALENCIA-MESTALLA
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 13_15.11.2015

ESPANYOL B
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 12_08.11.2015

SABADELL
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 8_11.10.2015

LLEIDA ESPORTIU
LLOSETENSE

1
x
2

JORNADA 7_04.10.2015

VILLAREAL B
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 6_27.09.2015

LLEIDA ESPORTIU
ALCOYANO

1
x
2

JORNADA 35_24.04.2016

LLEIDA ESPORTIU
C.D. ELDENSE

1
x
2

JORNADA 34_17.04.2016

HURACÁN VALENCIA
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 33_10.04.2016

LLEIDA ESPORTIU
VALENCIA-MESTALLA

1
x
2

JORNADA 29_13.03.2016

LLEIDA ESPORTIU
BARCELONA B

1
x
2

JORNADA 28_06.03.2016

REUS
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 27_28.02.2016

LLOSETENSE
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 23_31.01.2016

HÉRCULES
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 22_24.01.2016

LLEIDA ESPORTIU
OLOT

1
x
2

JORNADA 21_17.01.2016

L’HOSPITALET
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 17_13.12.2015

LLEIDA ESPORTIU
OLIMPIC

1
x
2

JORNADA 16_06.12.2015

C.D. ELDENSE
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 15_29.11.2015

LLEIDA ESPORTIU
HURACÁN VALENCIA

1
x
2

JORNADA 11_01.11.2015

LLEIDA ESPORTIU
BADALONA

1
x
2

JORNADA 10_25.10.2015

LLEIDA ESPORTIU
ATLÉTICO BALEARES

1
x
2

JORNADA 9_18.10.2015

LLEIDA ESPORTIU
REUS

1
x
2

JORNADA 5_20.09.2015

ATLÉTICO LEVANTE
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 4_13.09.2015

LLEIDA ESPORTIU
HÉRCULES

1
x
2

JORNADA 3_06.09.2015

OLOT
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

JORNADA 2_30.08.2015

LLEIDA ESPORTIU
L´HOSPITALET

1
x
2

JORNADA 1_23.08.2015

ESPANYOL B
LLEIDA ESPORTIU

1
x
2

participa i guanya!
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FUTBOL Lleida Esportiu

L’equip de la Terra Ferma segueix viu a la Copa, però
presenta un balanç insuficient a la Lliga

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Lleida Esportiu ja es troba 
immers en plena temporada. 
El conjunt del Camp d’Esports, 
és novament un dels favorits 
per disputar la promoció d’as-
cens a Segona Divisió A, mal-
grat que aquest curs el ventall 
d’aspirants és més ampli que 
mai en un Grup 3 de Segona 
B extremadament competitiu. 
De moment, però, l’equip no-
més ha estat capaç de sumar 
cinc dels dotze punts jugats i 
ocupa una discreta onzena po-
sició. Després de quatre jorna-
des, el balanç en el torneig de 
la regularitat és d’una victòria 
(2-0 davant L’Hospitalet), dos 
empats (1-1 a Olot i 0-0 enfront 
l’Hércules) i una derrota (1-0 en 
el debut al camp de l’Espanyol 
B), els pitjors registres que l’en-
titat ha signat en un inici al llarg 
dels seus cinc anys d’història. A 

El Lleida Esportiu inicia la
temporada amb llums i ombres

Primera Catalana
El CF Balaguer s’estrena a casa

amb una victòria
 REDACCIÓ
 BALAGUER

Partit entretingut el que van 
brindar els equips del Bala-
guer i la Rapitenca als aficio-
nats. El primer gol es va pro-
duir a la segona part, quan 
Galceran li donava la pilota 
a Adrià que, de primeres, li 

servia a Marc Sánchez per-
què marqués l’1-0 amb una 
gran estirada. Amb el gol 
vermell, la Rapitenca que-
dava molt tocada, més quan 
va veure com Isaac Solanes 
aprofitava una sortida en 
fals del porter per col·locar 
el 2-0 al marcador. 

Segona Catalana
El Tàrrega debuta a la Lliga amb 
un empat al camp del Magraners
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Un empat a un gol que va 
deixar un sabor agredolç als 
targarins perquè els blaugra-
nes es van avançar al primer 
minut del partit i perquè el 
Magraners va empatar al lí-
mit del temps reglamentari 

en una de les poques opci-
ons de gol que li va perme-
tre el quadre targarí al llarg 
de tot el partit. Els homes 
del Magraners no van tirar 
la pilota fora quan Gallardo 
estava al terra lesionat, van 
continuar la jugada i van em-
patar el partit. 

més, només s’han marcat tres 
gols, una xifra que reflecteix la 
manca de definició exhibida. 
La parcel·la defensiva, en can-
vi, s’està mostrant molt més 
sòlida, doncs l’equip lleidatà 
és el conjunt menys golejat de 

la categoria amb només dues 
dianes encaixades. 
La trajectòria irregular mostra-
da fins ara a la Lliga contrasta 
amb l’excel.lència acreditada 
pels deixebles d’Idiakez a la 
Copa del Rei. Al torneig del 

Copa Lleida

Alpicat rep el flamant campió de la 
primera Copa Lleida de futbol

 REDACCIÓ
 ALPICAT

L’Ajuntament d’Alpicat ha 
ofert una recepció oficial al 
CA Alpicat amb motiu de 
l’històric títol de campió de 
la primera edició de la Copa 
Lleida de futbol aconseguit 
davant del Mollerussa (1-0) 
en la final celebrada a Torre-
farrera.
L’alcalde Joan Gilart ha rebut 
al consistori una representa-
ció del club, encapçalada pel 
president, Aldolf Casals, en la 
qual també hi eren presents 
el director tècnic, Aleix Arrià; 
l’entrenador Sergi Vela, i dos 
dels capitans, Gerard Garriga 
i Toje.    
Gilart ha felicitat el club per 
l’èxit aconseguit, per repre-
sentar el poble de forma bri-

Recepció oficial de l’Ajuntament al CA Alpicat.
foto · Ajuntament d’Alpicat

llant i per la gran tasca espor-
tiva realitzada els últims anys.
L’alcalde els ha desitjat sort 
de cara a la temporada que 
acaba d’arrencar esperant 
que, com l’any passat, pugui 

lluitar de nou per l’ascens a 
Primera Catalana. Segons han 
assegurat directius, tècnic i ju-
gadors, el repte és lluitar per 
un ascens que l’any passat es 
va escapar en l’últim sospir. 

KO, els blaus han superat amb 
claredat les dues eliminatòries 
disputades i es troben a només 
un pas de complir el somni 
d’enfrontar-se a un equip que 
jugui competició europea. A 
la primera ronda va caure al 

Camp d’Esports per 3-1 amb 
un rival d’entitat com l’Hércu-
les en la millor actuació que se 
li recorda al Lleida Esportiu en 
els darrers mesos. La segona 
eliminatòria, també disputada 
al Camp d’Esports, es va saldar 
amb un 2-0 davant el conjunt 
salmantí del Guijuelo. Els gols 
a la segona meitat de Marc 
Martínez i Julen Colinas, dos 
dels homes cridats a ser refe-
rents en aquest Lleida, van ser 
suficients per superar un ad-
versari que fins aleshores en-
cara no havia rebut cap gol. La 
tercera ronda, la darrera abans 
de l’entrada dels conjunts de 
Primera, també serà a partit 
únic i tindrà lloc el proper 14 
d’octubre. 

El Lleida va sumar un 
punt contra l’Hércules.

foto · Santi Iglesias
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HOQUEI

Només s’ha fet un fitxatge, el 
d’Esteve Pujals, del Coutràs

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’ICG Software Lleida comen-
ça aquest diumenge una nova 
temporada a l’OK Lliga, la mà-
xima categoria estatal d’ho-
quei patins. I ho fa amb més 
ambició que mai, doncs el tèc-
nic Albert Folguera s’ha fixat 
com a objectiu intentar lluitar 
per entrar a la Copa del Rei i, 
si és possible, classificar-se per 
disputar una competició euro-
pea. El primer rival dels llistats 
serà el Moritz Vendrell, recent 
campió de la Lliga Catalana, 
que visitarà el pavelló Onze 
de Setembre diumenge 20 a 
dos quarts d’una del migdia.
Per afrontar aquesta il-
lusionant campanya, el club 
disposa d’un pressupost d’uns 
192.000 euros, un 10% més 
que el curs anterior. Pel que fa 
a la plantilla, Albert Folguera, 
que complirà la seva setena 
temporada consecutiva com 
a màxim responsable de la 
banqueta del Lleida Llista, 
tindrà el mateix bloc que la 
temporada passada. Només 
s’ha realitzat una incorpora-
ció, la d’Esteve Pujals, proce-
dent del Coutràs francès, que 
supleix la marxa de Xavi Diez. 

El Llista més
ambiciós arrenca 

l’OK Liga

Esteve Pujals, nou fitxatge per a la temporada 
2015/16.

foto · Lleida Llista

HANDBOL

L’Associació Lleidatana d’Handbol 
inicia la pretemporada

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El primer equip de l’Asso-
ciació Lleidatana d’Handbol 
ha donat el tret de sortida 
a una nova pretemporada a 
la Divisió d’Honor Plata Fe-
menina d’handbol. Després 
de l’anunciat canvi a la ban-
queta, Miroslav Vujasinovic 
substitueix la seva compatri-
ota Marija Zanko al capda-
vant de l’equip blau, alter-

nant aquesta funció amb la 
direcció tècnica del club.
La junta directiva ha arribat a 
un acord amb la majoria de 
les jugadores que formaven 
el bloc lleidatà a la passada 
campanya. Així, la plantilla 
la formen Mariama Kora, 
Jenny Garcia, Emma Precup, 
Irina Pop, Jennyfer Nana, 
Imma Soto, Laia Ballestero, 
Lucía Pasaman, Marina Cas-
telló, Laia Ribalta, Eva Guira-
do i Maria Alba Melé. 

Miroslav Vujasinovic, nou entrenador del primer 
equip.

foto · Arxiu

VOLEIBOL
Balàfia i Saragossa es disputen el 

Torneig Ciutat de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Balàfia Vòlei ha organit-
zat el Torneig Autodalser 
Dalmau Ciutat de Lleida per 
al dissabte 19 de setembre 
al pavelló municipal Juanjo 
Garra.
Hi participen els equips de 
Primera Nacional i de Prime-
ra Catalana, que s’enfronten 

al CV Saragossa en format 
triangular.
Així, doncs, a les 16.00 ho-
res juguen els dos equips 
del Balàfia Vòlei (Primera 
Catalana i Primera Nacio-
nal); a les 18.00 hores, el CTI 
Balàfia Vòlei (Primera Cata-
lana) contra el CV Saragos-
sa, i a les 20.00 hores, el Ba-
làfia Vòlei (Primera Nacional) 
contra el CV Saragossa. 

La resta de jugadors són tots 
cares conegudes: Lluís To-
màs, Albert Povedano, Joan 
Cañellas, Manu Necchi, David 
Ballestero, Lluís Rodero, An-
dreu Tomàs i l’incombustible 
capità Carles Trilla, que viurà 
la seva quinzena temporada al 

club. A més, està previst que 
quatre júniors entrenin regu-
larment amb el primer equip 
i puguin arribar a participar 
en els partits si Folguera ho 
considera oportú. Són Albert 
Mola, Marc Cuevas, Roc Llista 
i Deri Mataix. 

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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El conjunt de Joaquín Prado buscarà a Granollers el seu 
segon títol en aquesta competició

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’Actel Força Lleida disputa-
rà la final de la Lliga Catalana 
LEB. El conjunt lleidatà s’ha 
desfet del CB Tarragona de 
LEB Plata en semifinals des-
prés d’imposar-se amb clare-
dat tant en l’anada disputada 
a Tarragona (68-79) com en 
la tornada jugada al pavelló 
municipal d’Alguaire (80-63). 
L’equip tarragoní, entrenat 
per l’ex del Lleida Bàsquet 
Berni Àlvarez, havia eliminat 
d’aquesta competició els llei-
datans l’any passat, però en-
guany no ha tingut cap opció 
de donar la sorpresa. El rival 
dels de negre a la final sortirà 
de l’eliminatòria de semifinals 
que disputen el CB Prat i el fi-
lial del FC Barcelona, ambdós 
conjunts de LEB Or.  
El Força Lleida intentarà asso-
lir el seu segon títol de Lliga 
Catalana LEB en quatre anys 

El Força Lleida, a la final de la
Lliga Catalana LEB

d’història en el que serà el 
darrer compromís de pretem-
porada abans del debut a la 
lliga LEB Or, previst per al 2 
d’octubre a la pista del Bre-
ogán, un dels conjunts més 
potents de la competició. 
S’espera, a més, que Joaquín 

Prado ja pugui comptar amb 
tots els efectius de la plantilla, 
a excepció del lesionat Marc 
Rubín de Celis, un cop incor-
porat el tirador exterior que 
necessita el tècnic asturià per 
tancar l’equip. Aquest darrer 
jugador podria ser l’escorta 

Lliga Femenina

El Cadí La Seu entra en el tram final 
de la pretemporada

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

Després de quatre setmanes 
de treball intens amb molta 
càrrega física, les jugadores 
del Cadí La Seu afronten el 
tram final de la pretemporada 
per arribar al debut de la Lliga 
Femenina, el 26 de setembre 
a Bembibre, en la forma òp-
tima per competir al màxim 
nivell.
L’entrenador, Joan Carles Pie, 
destaca la qualitat del treball 
per la implicació i l’actitud 
mostrades per totes les juga-
dores, que ha permès obtenir 
de moment els objectius de 
treball fixats.
Tanmateix, les jugadores es 
mostren molt satisfetes amb 
el bloc que formen i la fàcil 

Tania Pérez, Bahí, Gil i Montoliu són les capitanes de 
l’equip de bàsquet de la Seu d’Urgell.

foto · A.E. Sedis Bàsquet

integració de tot l’equip a 
causa del domini de les juga-
dores catalanes i estatals. A la 
vegada, estan convençudes 

que donaran moltes alegries 
a l’afició per la qualitat de la 
plantilla, i que competiran 
amb garanties. 

nord-americà Alex Greven, 
procedent del Plasencia de 
lliga EBA, un autèntic canoner 
en lligues inferiors que s’en-
trena a prova amb l’objectiu 
de convèncer els tècnics i 
quedar-se a l’equip lleidatà. 
El club del Barris Nord afron-

ta una nova temporada a la 
LEB Or, enguany ampliada 
a setze equips, amb el difícil 
repte de tornar a engrescar 
l’afició després de l’exitosa 
campanya anterior, en què 
va arribar fins a les semifinals 
del play-off d’ascens a l’ACB. 
De moment, ja s’ha superat 
el miler d’abonats i s’ha con-
feccionat una plantilla que 
barreja joventut i experiència, 
mantenint gran part del bloc 
nacional i apostant per incor-
poracions il·lusionants com 
les dels foranis Khyle Marshall 
i Emmy Andujar, que ja han 
demostrat durant la pretem-
porada que poden oferir un 
gran rendiment malgrat haver 
d’adaptar-se al bàsquet espa-
nyol i europeu. 

Andújar, en una jugada 
davant del CB Tarragona 
a la Lliga Catalana.

foto · Javi Enjuanes

BÀSQUET

Lliga Catalana EBA

Debut amb derrota 
del Flor de Vimbodí 

Pardinyes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
ha iniciat la seva participació 
a la Lliga Catalana EBA amb 
derrota a la pista del Bari-
centro Barberà per 81-74.
L’equip va realitzar una pri-
mera part bona, en concret 
ofensivament, on es va po-
der veure un gran joc en 
equip i amb velocitat tant 
a l’hora de moure la pilota 
com a l’hora de ser directes 
a cistella. En canvi, en l’as-
pecte defensiu l’equip va es-
tar bé però va permetre al-
gunes segones acciones als 
locals com a conseqüència 

de no tancar correctament 
el rebot defensiu. Ja en la 
segona part es va continuar 
veient un bon joc en atac, 
especialment en el tercer 
quart, on l’equip va arribar 
a guanyar per deu punts 
desplegant un joc ràpid i vi-
brant en l’aspecte ofensiu. 
En el darrer quart, els locals, 
gràcies a l’encert des de la 
llarga distància, van donar la 
volta al marcador. Malgrat 
això, el Flor de Vimbodí Par-
dinyes va continuar compe-
tint al màxim i donant la cara 
davant un bon equip fins al 
final del partit. Finalment, 
derrota per 81-74. 
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MOTOR

El pilot cerverí té 184 punts, 63 menys que 
l’italià Valentino Rossi

 MAC RETAMERO
 LLEIDA

Marc Màrquez segueix viu al 
Mundial de Moto GP. El pilot 
cerverí es va imposar al Gran 
Premi de San Marino i retalla 
distàncies a la classificació ge-
neral amb el líder Valentino 
Rossi, que només va poder 
ser cinquè, i, especialment, 
amb Jorge Lorenzo, que va 
caure. És el quart triomf que 
aconsegueix Màrquez aques-
ta temporada i el primer de 
la seva trajectòria a Moto GP 
en un circuit Marco Simonce-
lli, que fins ara no se li havien 
donat excessivament bé. Les 
característiques de la cursa, 
condicionada per la pluja que 

Marc Màrquez no es
rendeix

PÀDEL
Èxit de

participació de 
les  XII  Hores  de  
Pàdel  Templers
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les  XII  Hores  de  Pàdel  
Templers  van  tornar  a  
ser  una  mostra  d’orga-
nització  i  participació  a  
les  instal·lacions  del  Club  
Tennis  Urgell.  Fins  a  
250  persones,  entre  ju-
gadors  i  acompanyants,  
van  participar   de  ma-
nera  activa  en  una  de  
les  competicions  socials 
més esperades. Amb 65 
parelles inscrites (130 ju-
gadors) es va donar el tret 
de sortida a la competició 
a les 12.00 hores i no es 
va aturar l’activitat fins  la  
mitjanit. El vencedor va  
ser l’equip format per les 
parelles Guàrdia-Sánchez; 
Purroy-Fillat; Rosell-Malla-
da;  Sonia-Laura  Torguet;  
Alarcón-Pulido;  Prats-Fre-
gola;  Neira-Arenas;  Visa-
Martín;  Prado-Solé;  Gar-
cía-Leiva;  Martín-Carrillo,  
i  Pujol-Rodríguez. 

Màrquez va triomfar en el Gran Premi de San Marino i 
de la Ribera de Rímini.

foto · Repsol

Al Gran Premi 
de San Marino 

va aconseguir el 
quart triomf de 

la temporada

va obligar a realitzar dos can-
vis de motos, van afavorir el 
lleidatà.
Marc Màrquez té ara 184 
punts, 63 menys que l’italià 
Valentino Rossi, quan resten 

cinc curses per concloure el 
campionat. Revalidar el títol 
sembla una fita gairebé im-
possible, però el pilot d’Hon-
da no es rendeix i recupera 
les esperances perdudes amb 

la seva caiguda a Silverstone.
D’altra banda, el seu germà 
Àlex ocupa la desena posició 
a la classificació de Moto 2  en 
el seu debut a la categoria in-
termitja. 
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 FiraTàrrega ha abaixat el teló de la 35a edició 
amb 13.000 entrades venudes, un 5% més que 
l’any passat. Els espectacles de sala han assolit un 
85% d’ocupació i els professionals acreditats han 
superat els 900 (en concret, 909), una xifra rècord. 
Precisament, els organitzadors destaquen l’èxit 
del primer seminari internacional FreshStreet, que 
ha situat Tàrrega com a epicentre europeu de les 
arts de carrer amb 220 professionals de 29 paï-
sos que han reflexionat sobre les característiques i 
l’estat del sector. D’altra banda, enguany ha cres-
cut un 20% la venda anticipada, una tendència que 
va en augment els darrers anys. A més, el 75% de 
les funcions -88 de 117- han exhaurit les entrades. 
De totes maneres, el SE7 vol viatjar enrere en el 
temps juntament amb els seus lectors per fer una 
comparativa d’aquelles dades que esdevenen els 
trets distintius de la Fira. En definitiva, unes xifres 
que ens mostren, entre d’altres, una clara aposta 
de l’organització per la progressiva professionalit-
zació del certamen. 

2011 2012

FIRA
TÀ
RRE
GA
FiraTàrrega 
tancava la seva 
35a edició el 
passat 13 de 
setembre. Aquest 
mes analitzem les 
xifres dels últims 
cinc anys

PRESSUPOST

COMPANYIES 53

VISITANTS 147.000

1.299.681

REPRESENTACIONS 261

33catalanes

54espectacles

16estrenes

31espectacles carrer

4comunitats autònomes

23espectacles sala

8països

642professionals

22espais actuació

327entitats

9espanyoles

11internacionals

PRESSUPOST

COMPANYIES 45

VISITANTS 147.000

1.209.209

REPRESENTACIONS 254

25catalanes

46espectacles

24estrenes

32espectacles carrer

6comunitats autònomes

14espectacles sala

8països

565professionals

26espais actuació

312entitats

11espanyoles

9internacionals
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2013 2014 2015

PRESSUPOST

COMPANYIES 49

VISITANTS 147.000

1.140.600

REPRESENTACIONS 300

29catalanes

50espectacles

21estrenes

37espectacles carrer

4comunitats autònomes

13espectacles sala

7països

660professionals

25espais actuació

368entitats

9espanyoles

11internacionals

PRESSUPOST

COMPANYIES 51

VISITANTS 147.000

1.083.900

REPRESENTACIONS 273

29catalanes

52espectacles

26estrenes

38espectacles carrer

7comunitats autònomes

14espectacles sala

8països

614professionals

23espais actuació

343entitats

10espanyoles

11internacionals

PRESSUPOST

COMPANYIES 54

VISITANTS 147.000

1.123.200

REPRESENTACIONS 248

28catalanes

56espectacles

30estrenes

46espectacles carrer

7comunitats autònomes

10espectacles sala

29països

909professionals

25espais actuació

451entitats

12espanyoles

14internacionals
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Seu Vella Patrimoni Mundial de la Unesco

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el director del Consorci, 
Pep Tort, presenten la candidatura a Madrid

 REDACCIÓ/ACN
 MADRID

L’alcalde de Lleida i president 
del Consorci del Turó de la 
Seu Vella, Àngel Ros, acom-
panyat del seu director, Pep 
Tort, han presentat en la reu-
nió tècnica del grup de treball 
sobre el Patrimoni Mundial el 
projecte del Turó a Patrimo-
ni Mundial per la Unesco. La 
trobada, de caràcter tècnic, 
ha tingut lloc a la seu del Mi-
nisteri de Cultura a Madrid i 
suposa el pas previ a la reunió 
que tindran els representants 
de les diferents comunitats 
per decidir la llista indicativa 
de monuments que opten a 
ser candidats oficials a la final 
de París.
En el decurs de la trobada 
s’han presentat amb detall 
les característiques, tant mo-
numentals com historiogrà-
fiques i paisatgístiques, que 

Pas endavant de la Seu Vella per 
convertir-se en Patrimoni Mundial

La tarda dels lectors
Èxit de la primera tarda de lectura 

a la Seu Vella
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Seu Vella de Lleida ofereix 
una nova activitat cultural al 
monument: La tarda dels 
lectors, una iniciativa que 
tindrà lloc cada dimecres 
amb l’objectiu d’incentivar 
la lectura i fomentar el lleure 

i l’oci cultural a la ciutat. To-
tes les persones que s’atan-
sin a la Seu Vella de Lleida 
amb un llibre o e-book per 
gaudir de la seva lectura al 
claustre del monument tin-
dran l’entrada gratuïta. La 
primera jornada va resultar 
un èxit. 

400.000 euros per restaurar la
Porta dels Apòstols

 REDACCIÓ
 MADRID

El Govern espanyol ha ac-
ceptat l’esmena als pressu-
postos de l’Estat per al 2016 
presentada pel diputat del 
PP al Congrés, José Ignacio 
Llorens, en què es recullen 
les aspiracions de diverses 

entitats de la capital del Se-
grià, en especial dels Amics 
de la Seu Vella, que havien 
manifestat el seu interès per 
restaurar la porta més “em-
blemàtica” de la Seu Vella, 
la dels Apòstols.
L’Estat hi aportarà 400.000 
euros. 

Aniversari de Pagès Editors

Pagès Editors celebra una festa per 
commemorar els 25 anys de l’editorial

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Lleida s’ha vestit de festa i 
cultura amb la celebració del 
25è aniversari de Pagès Edi-
tors a l’Auditori de Lleida. Au-
tors que han publicat durant 
aquests 25 anys, personalitats 
de la vida social lleidatana, 
polítics i periodistes van ser 
convidats a l’acte.
La festa del 25è aniversari de 
Pagès Editors s’havia con-
cebut com a un homenatge 
a tots els autors que hi han 
treballat durant aquests anys 
i que han fet possible que 
l’editorial lleidatana hagi pu-
blicat més de 2.700 llibres. 
Enric Lucena, periodista i au-
tor de Pagès Editors, va ser el 
conductor d’una vetllada en 
què van participar una quin-

Lluís i Eulàlia Pagès, pare i filla, a la seu de Pagès Edi-
tors a Lleida

foto · Arxiu

zena d’autors, entre els quals 
Josep M. Flotats, autor d’Ara 
que els ametllers ja estan ba-
tuts, la primera obra publica-
da per Pagès. També hi van 

participar l’autora occitana  
Manuela Ané; el caricaturista 
Ermengol; l’escriptor de 13 
anys Francesc Pifarré, i Josep 
Vallverdú. 

inclou la memòria elaborada 
per a la presentació de la can-
didatura, titulada “Paisatge 
de memòria, fita monumental 
i buit urbà”, que es va pre-
sentar públicament el 30 de 
gener de 2014 i que va ser 
registrada oficialment al De-
partament de Cultura el fe-
brer del mateix any. El maig 
de 2015 el Govern va incloure 
la proposta lleidatana en el 
llistat estatal per optar a Patri-
moni Unesco juntament amb 
la portalada de Santa Maria 
de Ripoll. En concret, va ser 
durant el mes de juliol passat 
que la Generalitat va presen-
tar oficialment a Madrid el 
document definitiu i millorat 
de la proposta lleidatana. 

Imatge de la Seu Vella de 
Lleida.

foto · Òscar Buetas
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Exposició de Joaquín Sorolla

Moltes obres no havien sortit de Madrid
 ACN
 LLEIDA

El CaixaForum de Lleida ex-
posa des del 17 de setembre 
fins al 10 de gener de 2016 di-
buixos inèdits de Joaquín So-
rolla que permeten al públic 
descobrir el procés creatiu 
del pintor valencià. L’exposi-
ció “Sorolla. Apunts de sorra” 
ha estat possible gràcies a un 
nou projecte conjunt entre la 
Fundación Museo Sorolla de 
Madrid i l’Obra Social de la 
Caixa. Està formada per 123 
obres entre dibuixos, mostres 
de color i olis sobre tela i és 
la primera vegada que moltes 
d’elles es poden veure fora 
del Museo Sorolla, gràcies a la 
catalogació i selecció de més 
de 5.000 dibuixos del pintor 
que conserva la Fundación. 
L’exposició s’estrena a Lleida 
i després viatjarà a València, 
Girona i Tarragona.

CaixaForum Lleida exposa 
dibuixos inèdits de Sorolla

Maribel Tost, Consuelo Luca de Tena i Elisa Duran, abans de la presentació.
foto · ACN

La directora general adjun-
ta de la Fundació Bancària 
de la Caixa, Elisa Durán, i la 
directora del Museo Sorolla 
i comissària de l’exposició, 

Consuelo Luca de Tena, han 
estat les encarregades de 
presentar davant dels mitjans 
de comunicació de la ciutat 
una exposició que descobreix 
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49è Aplec 
de la 
Sardana
DIA: 19 de setembre
LLOC: Plaça de Sant Joan 
de Lleida
HORA: 17.30 i 19.30 h
Amb exhibició de colles i 
concurs de colles improvi-
sades. Cobles: Municipal 
de Lleida i Bellpuig Cobla.

Presentació
Guia Segrià 
i ‘SE7’
DIA: 27 de setembre
LLOC: Saló Segrià de Fira 
de Lleida
HORA: 12.00 h
Amb Roman Giron, direc-
tor comercial d’XMitech, i 
Gerard Martínez, director 
de 7accents.

‘El gegant 
sempre té 
gana’
DIA: 28 de setembre
LLOC: Auditori de Cervera
HORA: 12.00 h
Espectacle infantil a càrrec 
de Binixiflat Titelles.

‘Segon 
Origen’
DIA: 4 d’octubre
LLOC: Festival de Sitges
Estrena de la pel·lícula diri-
gida per Carles Porta.

al públic una faceta poc co-
neguda d’un dels pintors més 
universals: Joaquín Sorolla i la 
seva producció com a dibui-
xant. 

Exposició de Josep Guinovart
L’Espai Guinovart d’Agramunt
convida a fer un trajecte vital

 REDACCIÓ
 AGRAMUNT

L’Espai Guinovart d’Agra-
munt ha inaugurat una nova 
exposició que convida a fer 
el trajecte vital a través de 
les obres de l’artista Josep 
Guinovart. El naixement, la 
maduresa i la mort són les 

etapes protagonistes de la 
mostra titulada “<<3>>”, 
que es podrà visitar fins el 
6 de desembre. Cada etapa 
és presentada en una de les 
galeries de l’Espai. La Fun-
dació prepara altres mostres 
a Argentona , Lleida, Mont-
serrat, Zamora i Gernika. 

Jornada de Portes Obertes
El Centre d’Art la Panera obre les 
seves portes per tretzena ocasió

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La tinent d’alcalde i regidora 
de Polítiques a favor de la Cre-
ativitat, la Cultura, l’Educació i 
els Esports, Montse Parra, ha 
presidit la inauguració de la 
tretzena edició de la Jornada 
de Portes Obertes del Centre 

d’Art la Panera.
Aquestes jornades donen vi-
sibilitat a les produccions ar-
tístiques i els treballs generats 
per tots aquells centres i en-
titats que durant el curs han 
seguit les propostes pedagò-
giques de les exposicions en 
curs. 

  taller  
Aquarel·la
Creativa

T. 622 53 80 79
C. Major,24 1r · Lleida
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4t Concurs 
de 
Fotografia: 
Una mirada 
al patrimoni
DIA: 9 d’octubre 
LLOC: Centre d’Interpre·
tació de la història i la cul·
tura d’Alcarràs

HORA: 20.30 h
Exposició de les diferents 
obres presentades a con·
curs i lliurament de premis. 
Totes les fotografies han 
d’estar relacionades amb 
el patrimoni de la vila.

Concert 
inaugural 
de l’orgue 
de les 
Avellanes
DIA: 11 d’octubre
LLOC: Monestir de les 
Avellanes

HORA: 20.30 h
Recentment, el Monestir 
de Santa Maria de Bell·
puig de les Avellanes (Os 
de Balaguer) ha recupe·
rat l’orgue. L’Associació 
d’Amics del Monestir vol 
celebrar les Jornades Eu·
ropees del Patrimoni 2015, 
amb l’activitat de benedic·
ció i concert inaugural del 
nou orgue del Monestir.

Carme 
Canela &
Xavi Monge 
Trio
DIA: 11 d’octubre
LLOC: Cal Comabella de 
Balaguer
HORA: 12.00 h
Per al Vermut Jazz a Cal 
Comabella, la cantant bar·
celonina reprèn les col·
laboracions amb el teclista 
Xavi Monge, amb qui ja fa 
més de deu anys que vé·
nen explorant en el món 
“jazzístic”, participant en 
nombrosos festivals i con·
certs arreu i enregistra·
ments com l’aproximació 
musical a Màrius Torres.
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4a Trobada de Colles Geganteres del Pla d’Urgell

El món geganter del Pla d’Urgell
se cita a Bell-lloc

 REDACCIÓ
 BELL-LLOC D’URGELL

La 4a Trobada de Colles Ge·
ganteres del Pla d’Urgell se 
celebrarà el 26 de setembre 
al municipi de Bell·lloc d’Ur·
gell en el marc de la seva 
Festa Major. A partir de les 
cinc de la tarda, la trentena 

de gegants del Pla d’Urgell 
es concentren a la plaça Creu 
del terme i, posteriorment, re·
alitzen la tradicional cercavila 
gegantera pels carrers i les 
places del municipi per aca·
bar a la plaça Major amb els 
balls de lluïment i entrega de 
records.

 La Trobada de Colles Gegan·
teres del Pla d’Urgell pretén 
ser un acte festiu, cultural, de 
cohesió entre les diferents co·
lles geganteres, de reivindica·
ció de la identitat cultural del 
Pla d’Urgell i de l’impuls a la 
creació de nous col·lectius a la 
comarca. 

Orfeo Lleidatà
L’Orféo programa 

28 activitats
entre el 8

d’octubre i el 20 
de desembre

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Entre la trentena d’acti·
vitats de la programació 
de tardor de la Fundació 
Orfeó Lleidatà s’hi poden 
trobar propostes de músi·
ca, teatre, cinema, dansa, 
conferències, exposicions i 
espectacles familiars.
El Cor de l’Orfeó Lleidatà 
oferirà dos repertoris di·
ferents fins a finals d’any. 
El primer serà una estrena 
que es titula Mozart? Sí, 
vull! el 24 d’octubre  i la 
segona, la redefinició de 
l’exitós Christmas.cat el 
20 de desembre, que l’any 
passat va exhaurir les mil 
entrades de la Llotja tres 
setmanes abans. 
La programació de tardor 
manté dues cites amb un 
públic consolidat com són 
el 4t Interfado–Festival 
Internacional de Fado de 
Catalunya i els espectacles 
familiars, enguany La dan-
sa del sol (7 de novembre) 
i L’odissea d’Okina-Me (28 
de novembre).
L’Espai Orfeó també aco·
llirà sessions del festival 
SomCinema. 

Sardanes
Mollerussa es 

prepara per ser 
Capital de la 

Sardana
 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

Mollerussa comença a es·
calfar motors per esdeve·
nir la Capital de la Sardana 
2016 i ho fa amb una nova 
iniciativa de l’Agrupació 
Sardanista, la qual ha or·
ganitzat un curs de balls 
tradicionals amb l’objec·
tiu que d’entre els seus 
alumnes en surtin una o 
més colles sardanistes, 
així com també, almenys,  
un esbart. L’alcalde, Marc 
Solsona, ha indicat que 
cal aprofitar l’altaveu que 
suposarà la capitalitat per 
recuperar el patrimoni cul·
tural de la ciutat.  

Protagonisme per les fetilleres, el foc, 
l’esoterisme i la música en directe

 ACN
 CERVERA

Els elements esotèrics de 
l’emblemàtic Carreró de les 
Bruixes, acompanyats d’un 
bon nombre de fetilleres i de 
música en directe, han pres el 
protagonisme aquest any en 
les invocacions del mascle ca·
bró, el personatge principal i 
més carismàtic de l’Aquelarre 
de Cervera.
La festa va néixer precisament 
en aquest carreró de la capital 
de la Segarra fa 38 anys i des 

L’Aquelarre de Cervera 
rememora l’emblemàtic 
Carreró de les Bruixes

Imatge d’un dels correfocs a la plaça de Cal Racó.
foto · ACN

Retorn als orígens del foc

La festa va
néixer fa 38 anys 
en un carreró de 

la capital de
la Segarra

d’aleshores s’ha convertit en 
una cita ineludible per a tots 
els amants del foc, la màgia i 
el món sobrenatural de Cata·
lunya.
En aquesta edició, la direcció 
artística de l’espectacle l’ha 
assumit el grup amateur de 
teatre cerverí GREPP Teatre, 
coincidint amb el 25è aniver·
sari del seu naixement. 
Durant tot el cap de setmana  
van passar per Cervera més 
de 30.000 persones. 
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“Fira Sant Miquel 
dóna resposta a la 

realitat de Lleida”
 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Tranquil. I tranquil·litzador. 
Tot i afrontar la Fira de Sant 
Miquel, segurament el certa-
men agrari més important de 
Catalunya, no percebo ni un 
borrall de nerviosisme. Això 
em tranquil·litza.

JUDIT GÓMEZ
Per què Fira de Sant Miquel 
és una de les fires més relle-
vants per a la ciutat de Llei-
da?

ORIOL ORÓ
Fira Sant Miquel és de les més 
importants. Primer, perquè ve 
d’una llarga tradició. Els orí-
gens de la Fira provenen de 
1232, quan el rei Jaume I va 
donar un privilegi a la ciutat 
de Lleida per fer una fira. I se-
gon, perquè respon a una re-
alitat socioeconòmica del que 
és  Lleida i el seu entorn. Una 
realitat eminentment agrà-
ria i, per tant, amb un teixit 
empresarial de produccions 
agràries, d’indústries trans-
formadores i manipuladors de 
la fruita, així com la indústria 
del ferro amb maquinària de 
desenvolupament  industrial. 
Aquesta és la Fira que dóna 
resposta a aquesta realitat 
que és Lleida.

J. G.
Quin és l’objectiu principal 
d’aquesta Fira?

O. O.
L’objectiu principal és que 
pugui servir de canal de co-
mercialització, de promo-
ció,  de difusió i de trobada 

del sector. Aquest seria un 
objectiu constant al llarg del 
temps. I després, com a ob-
jectiu particular, que la Fira 
sigui un referent i un punt 
d’avantguarda en el qual es 
presenten les principals nove-
tats del sector. En aquest sen-
tit, doncs, nosaltres intentem 
incorporar aquells sectors 
o aquells nínxols de mercat 
que són innovadors respec-

“Hi ha un espai 
propi  per als 

drones i
també una sèrie 

de jornades”  

te del sector agrari, com pot 
ser, enguany, amb un sector 
propi com és l’espai dels dro-
nes o amb unes jornades que 
organitzem sobre els fruits 
secs. Intentem buscar aquells 
mercats o sectors d’interès 
que estan a l’avantguarda en 
aquests moments.

J. G.
Trobarem alguna novetat en 
aquesta 61a edició?

O. O.
Com a novetat hi haurà un 
espai propi per als drones, 
que és una tecnologia que 
en aquests moments tot just 
s’està regulant i legislant el 
seu funcionament, que per-
met l’aplicació de moltes fun-
cions en la gestió i explotació 
agrària i que, per tant, creiem 
que és un sector que pot te-
nir un recorregut a mig i llarg 
termini. Des de Fira Sant Mi-
quel i Eurofruit creiem que és 
important que l’incorporem 
amb una àrea pròpia o dife-
renciada perquè es puguin 
donar a conèixer i promocio-
nar les empreses  que hi són 
presents. També el sector 
dels fruits secs està agafant 
molta embranzida i, per tant, 
també creiem que és un sec-
tor al qual hem de donar veu, 
i ho fem a través d’un congrés 
nacional.

J. G.
En què es basaran les jorna-
des tècniques?

O. O.
Per exemple, hi ha el congrés 
nacional dels fruits secs, per 
primera vegada organitzat 
amb l’Irta, una institució refe-

rent en el món de la recerca 
a nivell europeu. També per 
primer cop es donaran dades 
sobre com ha anat la cam-
panya de la fruita i les pers-
pectives de futur de la mà 
d’Afrucat i, entre d’altres, hi 
haurà jornades sobre el reg, 
jornades també de drones, 
de Col·legi d’Agrònoms... En 
definitiva, es busca obrir el 
ventall de sectors i debat que 
en aquests moments hi ha  en 
l’àmbit agrari.

J. G.
I quin és el paper d’Euro-
fruit?

O. O.
A Eurofruit fa tres anys vam 
donar-li un reenfocament i 
vam creure oportú, a cau-
sa del pes de la  indústria 
de transformació de la fruita 
existent a Lleida i entorn, fer 
una fira de referència pel que 
fa a la indústria de proveïdors 
i prestadors de serveis amb 
aquesta indústria manipula-
dora. Per tant, és un sector 
de la Fira on donem cabuda 
a productes i serveis que van 
dirigits a les cooperatives o a 
les empreses manipuladores 
o comercialitzadores  de frui-
ta (embalatge, etiquetatge...).

J. G.
Quines són les previsions de 
participació d’aquest any?

O. O.
En principi, la Fira Sant Mi-
quel, tot i que venim d’un 
context econòmic de crisi i 
recessió econòmica a nivell 
europeu i que el sector té els 
seus cicles econòmics propis i 
diferenciats, és un certamen 
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Oriol
Oró

Director de Fira
de Lleida

 Oriol Oró, de 43 anys, casat i amb dues filles, és lli-
cenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la 
Universitat de Barcelona i disposa de dos màsters de la 
mateixa UB, Màster en Assessoria i Consultoria Immobi-
liària i Màster en Comerç Exterior i Finançament Inter-
nacional. Oró és director general de Fira de Lleida des 
de 2008 i conseller delegat de GlobaLleida des de 2012. 
Abans exercia com a gerent del grup empresarial del 
sector immobiliari Threshingold. Parlem, per tant, d’una 
de les figures cabdals de l’economia lleidatana.
D’altra banda, cada mes l’entrevistat del SE7 confecci-
onarà una llista a Spotify amb set cançons més un bis. 
Avui és el torn d’Oró, que presenta un llistat marcada-
ment techno, alhora que eclèctic, on destaca “Que tin-
guem sort” de Lluís Llach com a vuitena peça. “La seva 
discografia m’ha inspirat i acompanyat durant tota la 
meva vida”, explica. Us convidem, doncs, a llegir aquest 
codi QR amb el vostre dispositiu mòbil per acompanyar 
l’entrevista amb la banda sonora de l’entrevistat. 

“Tenim un 100% 
d’ocupació 

i mantenim 
el nombre 

d’expositors” 

“Fira Sant
Miquel és una 

de les fires més
conegudes a

nivell estatal”

que s’ha mantingut molt es-
table al llarg del temps. Hem 
mantingut el nombre d’expo-
sitors durant totes les edici-
ons i enguany  tenim un 100% 
d’ocupació. Així que estem 
molt satisfets perquè un any 
més les empreses aposten 
per nosaltres a l’hora de pro-
mocionar els seus productes 
en el marc de la Fira Sant Mi-
quel.

J. G.
En un moment que moltes 
empreses han d’ajustar els 
seus pressupostos, això in-
fluencia en la participació 
dels expositors?

O. O.
No, jo crec que, en general, 
venim d’uns anys molt durs, 
sembla que l’economia, no 
només en el sector agrari, sinó 
en general, s’està reactivant a 
poc a poc i aquest fet coinci-
deix en la concepció personal 
que nosaltres tenim del con-
tacte amb els expositors. Hi 
ha un canvi de tendència. Hi 
ha una actitud molt més  po-
sitiva, més alegre, amb més 
optimisme i més perspectives 
de futur i, en aquest sentit, 
sembla que hi ha una major 
reactivació  pel que fa a l’acti-
vitat econòmica. El cas agrari, 
enguany, no deixa de ser un 
any complicat. Ha estat una 
campanya, o està sent una 
campanya, complexa, amb 
moltes dificultats i, per tant, 
no seria exactament per a les 
empreses de la fruita la des-
cripció que hem fet. Les em-
preses de la fruita, tot i que 
tenen el seu propi cicle, es 
mantenen bastant estables al 
llarg del temps i, així, la con-
tractació s’ha produït de ma-
nera normal.

J. G.
La Fira ha millorat amb el 
pas del temps?

O. O.
Creiem que la Fira ha traves-
sat un període complex eco-
nòmicament i des de Fira de 
Lleida hem estat capaços de 
mantenir totes les fires i incor-
porar-ne de noves. Hem estat 
capaços d’ajustar-nos a les 
circumstàncies que el mercat 
ens fixava i hem actuat segons 
l’estructura de despeses, que 
ens ha donat durant aquests 

anys un equilibri pressuposta-
ri positiu. Per tant, el balanç 
que fem és molt positiu i es-
perem que puguem continuar 
creixent.

J. G.
En la teva opinió, la gent de 
Lleida valora aquesta Fira? 

O. O.
Sí. Si preguntem quina és la 
Fira més coneguda de Llei-
da, jo crec que seria aquesta. 
Primer, per la tradició de fa 
molts anys i, segon, perquè 
afecta un conjunt de gent 
molt important, perquè és el 
reflex de la nostra mateixa 
societat. La valoració és molt 
positiva i des de Fira intentem 
adaptar-nos tant a la part pro-
fessional, aportant aquelles 
novetats d’avantguarda que 
el sector està debatent en 
aquests moments, com en el 
visitant que no és professio-
nal del món agrari, aportant 
expositors que puguin ser 
interessants pel que vingui a 
visitar espais com el de l’au-
tomòbil o l’agroalimentari, la 
venda de productes de proxi-
mitat i la promoció del terri-
tori.

J. G.
I fora de Lleida també té el 
reconeixement que es me-
reix?

O. O.
De fet, és una Fira molt co-
neguda. És una de les fires 
de referència a nivell estatal, 
la qual cosa no impedeix que 
contínuament ens trobem en 
un marc de fires molt compe-
titiu. Així, doncs, hem d’estar 
amatents sobre quines són 
les novetats que tenen més 
projecció i que tenen més in-
terès per als expositors amb 
l’objectiu de seguir estant a 
l’avantguarda de tots aquests 
moviments.

J. G.
Algun desig especial abans 
de la celebració?

O. O.
Desitjar que sigui una Fira en 
la qual el temps ens respec-
ti. Fira Sant Miquel manté la 
tradició inesperada de la plu-
ja, però esperem que aquest 
any ens respecti. Desitjar que 
sigui una Fira profitosa per a 
tots, pels que han fet la inver-
sió en la promoció dels seus 
serveis, també per a aquells 
que són visitants i, sobretot, 
que hi hagi molts contactes i 
moltes negociacions. 
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Arrenca el curs 
amb normalitat?

 El passat dia 11 de setem·
bre, en el diari digital 7ac-
cents.cat, vam poder llegir 
que el delegat d’Ensenya·
ment a Lleida, en Miquel 
Àngel Cullerés, afirmava 
que aquest proper curs ar·
rencaria amb normalitat a 
l’escola Gaspar de Portolà 
després d’arribar a un acord 
amb la família que demana·
va un augment de les hores 
de castellà.  El model d’im·
mersió lingüística ha esde·
vingut un procés educatiu 
d’èxit contrastat que afavo·
reix la cohesió social, alho·
ra que permet a l’alumnat 
el coneixement de les dues 
llengües cooficials  i una 
tercera llengua estrange·
ra. Aquest fet està fora de 
dubte i ens hauria agradat 
veure una resposta més con·
tundent per part del Depar·
tament d’Ensenyament, no 
només en aquest cas, sinó 
també en els altres centres 
de Catalunya on han hagut 
de fer front a aquesta ma·
teixa qüestió. A banda de 
tot això, aquest inici de curs 
sentirem al mateix delegat, 
la consellera i tot tipus de 
representants públics em·
prar aquest mateix mot: nor·
malitat. Què volen dir amb 
això? 
Consideren que forma part 
de la normalitat el gruix de 
retallades que persisteixen 
en el sistema educatiu del 
nostre país? Aquest inici de 
curs s’han nomenat els i les 
mestres interins de mane·
ra que s’incorporaran a les 
aules el mateix dia que els 
alumnes, sense temps a pre·
parar el curs i carregant de 
feina els i les mestres que 
els hauran d’acollir. Continu·
en minvant els recursos per 
atendre la diversitat amb 
garanties, les taxes universi·
tàries estan pels núvols, els 
preus de les escoles bressol 
tornen a pujar, les taxes a la 
formació professional per·
sisteixen, continua el ver·
gonyant despropòsit de la 
gestió de les beques menja·
dor, els diners invertits per a 
la formació del professorat 
continuen essent insufici·
ents, etc. I tot això, sota el 
paraigües del “fantasma“ 
de la LOMCE. Aquesta és la 

normalitat? Ja n’hi ha prou 
de la cançó aquella de “fer 
més amb menys”. Quant de 
temps caldrà per esmenar 
les mancances produïdes 
per tants anys de retallades?
Per totes aquestes raons, 
des de Marea Groga, col·
lectiu que aglutina diverses 
organitzacions en defensa 
de l’escola pública, cridem 
la ciutadania a rebel·lar·se 
per fer entendre a les admi·
nistracions que l’educació 
no pot esperar més temps a 
rebre la inversió necessària i 
a ser defensada amb ferme·
sa quan és convenient. 

MAREA GROGA LLEIDA 

Per una Cata-
lunya social: re-
cuperem els nos-
tres drets

 Un any més, la Diada Na·
cional s’inscriu en una greu 
crisi social, democràtica i 
institucional davant la qual 
CCOO i UGT de les Terres 
de Lleida expressem la nos·
tra ferma voluntat de seguir 
reivindicant i lluitant per fer 
avançar els drets nacionals 
i socials de Catalunya. La 

pobresa, la precarietat i la 
desigualtat conformen un 
trist panorama on les conti·
nuades retallades afebleixen 
la cohesió social. La qualitat 
de la democràcia es ressent 
cada cop més dels constants 
atacs legislatius que qües·
tionen drets i llibertats i de 
la sensació que la corrupció 
i l’opacitat segueixen instal·
lades en les pràctiques dels 
governs. Els atacs a l’auto·
govern via invasió compe·
tencial, el dèficit fiscal i el 
no·reconeixement dels drets 
nacionals i lingüístics dels 
país emmarquen un conflic·
te polític que només es pot 
abordar per la via de la ne·
gociació i la democràcia.
És per això que la UGT i 
CCOO de Lleida afirmem 
un cop més que no hi haurà 
avenç nacional si es constru·
eix des de la injustícia i la 
insolidaritat. Ens reafirmem 
en la nostra convicció que 
el progrés en matèria d’au·
togovern s’ha de sustentar 
sobre la base del progrés 
social, personal i col·lectiu. 
I que en aquest camí no hi 
ha altra opció que l’aposta 
ferma per la millora dels ser·
veis públics. Per una sanitat 
al servei de les persones i 
allunyada de qualsevol ame·
naça de privatització, un sis·
tema públic d’educació que 
realment garanteixi la igual·
tat d’oportunitats i l’accés 

a la formació de tothom al 
marge de la seva renda i uns 
serveis socials que, ara més 
que mai, protegeixin els 
més vulnerables dels efec·
tes de la crisi econòmica i 
els allunyin de l’exclusió i la 
pobresa.
El coneixement de la llengua 
catalana s’ha d’entendre 
com un dret de ciutadania i 
se n’ha de promoure l’ús en 
tots els àmbits. La nova re·
alitat social reforça aquesta 
necessitat, per la qual cosa 
cal rebutjar els atacs contra 
la llengua i el model d’es·
cola catalana que busquen 
trencar la convivència.
Hem de construir una socie·
tat articulada al voltant del 
treball digne, amb salaris su·
ficients i llocs de treball es·
tables i amb drets. És neces·
sari un nou model productiu, 
més eficient i capaç de crear 
ocupació de qualitat, amb 
una indústria renovada i ori·
entada cap a la producció 
de béns de més valor afegit.
Catalunya és una nació i té 
dret a decidir el seu propi 
futur i la forma de relació 
que vol tenir amb l’Estat 
espanyol. Convençuts que 
no pot haver·hi progrés na·
cional sense progrés social, 
aquest 11 de setembre vam 
fer una crida als nostres afi·
liats i afiliades a  expressar, 
en els actes i mobilitzacions, 
la profunda aspiració de 

construir un país més just on 
viure i treballar amb drets. I 
poder·ho decidir amb plena 
llibertat.
Els ciutadans i les ciutada·
nes catalans estem cridats 
el dia 27 a les urnes en les 
eleccions més transcenden·
tals des de la transició a la 
democràcia.
És per això que les nostres 
organitzacions volen animar 
el conjunt dels treballadors 
i les treballadores a partici·
par·hi massivament. I a fer·
ho donant suport a aquelles 
opcions que uneixen l’avenç 
nacional de Catalunya amb 
el progrés social dels ciuta·
dans i amb  la justícia social.
VISCA CATALUNYA!!!
VISCA LA CLASSE TREBA·
LLADORA! 

JAUME SELLÉS I
NÚRIA SOLÉ
CCOO I UGT

TERRES DE LLEIDA

La salut a Lleida
 Aquest mes de setembre 

vam voler reunir els promo·
tors del Consorci Sanitari 
de Lleida amb alguns dels 
agents socials i sindicats per 
tenir una primera trobada 
conjunta oberta a la ciutada·
nia. L’acte va ser un èxit. La 
nostra proposta de Govern 
està basada a reunir·nos 
amb tothom per escoltar, 
debatre i arribar a pactes 
i consensos. I això ho fem 
perquè pensem que tant la 
sanitat com l’educació, els 
sistemes de protecció soci·
al, etc., són claus per a un 
proper Govern en el qual 
apostarem per un model pú·
blic, de qualitat, d’equitat i 
sense retallades. Quan hom 
parla amb els professionals 
de la salut de la nostra pro·
víncia es percep un alt grau 
d’escepticisme enfront els 
polítics, perquè han après 
que els que governen no els 
han tingut mai en compte, i 
això ha de canviar ja.
Per Ciutadans, aturar im·
mediatament les injustes 
retallades, millorar l’acces·
sibilitat al sistema sanitari, 
especialment en aquelles 
zones que han vist desapa·
rèixer els recursos, és una 
clara prioritat. Qualsevol 

què opina...

Òscar 
Buetas

periodista

Tornada al col·le... i a 
l’esport?

L’estiu ja es pot donar per 
finalitzat. Els nens tornen al 
col·legi, les programacions 
de les televisions ja no estan 
dedicades als més petits i 
els col·leccionables tornen 
a estar als quioscos. Però si 
hi ha una cosa que dóna per 
sentenciada l’època estival 
són les promeses d’intentar 
perdre aquells “quilets” de 
més guanyats durant l’estiu. 
Els gimnasos s’omplen de 
somnis, il·lusions i, sobretot, 
de nous esportistes amb 
una motivació només supe·
rada per Rafa Nadal en la 

final d’un Grand Slam. Si no 
fos perquè encara no apa·
reixen anuncis de colònia ni 
sonen nadales, podríem dir 
que estem acabant el Nadal.
Dic que estem en una situ·
ació similar perquè hem de 
ser realistes. Per molta gent, 
aquesta motivació es va per·
dent a la vegada que es van 
recuperant les bones sensa·
cions al sofà. La constància 
és difícil de mantenir i es pot 
afirmar que és una part im·
plícita dins de l’esport. Pot·
ser els gimnasos haurien de 
prendre mesures dràstiques 
davant d’aquesta situació, 
com premiar els nous clients 

que continuen actius a les 
seves instal·lacions amb so·
pars gratis però lights. I estic 
parlant dels gimnasos per 
no parlar dels nous “atletes” 
que surten a córrer per pri·
mer cop, tots en coneixem.
Un parell de qüestions resul·
ten clares: la primera d’elles 
és que la força de voluntat 
ha de prevaler per davant 
de tot i la segona i més 
important, que gràcies a 
aquelles persones que dei·
xen d’anar al gimnàs però 
continuen pagant aquestes 
instal·lacions poden sobre·
viure i les llistes de l’atur no 
esdevenen més llargues.



OCTUBRE 2015 37opinió

SE7 és un periòdic lliure i plural, que fomenta el debat ciutadà i acull totes les opinions, sempre que es manifestin de manera argumentada i respectuosa. 
Els col·laboradors literaris i gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició d’aquest mensual es reflecteix en el seu editorial.

lleidatà ha de tenir una sa-
nitat pública com la que 
tenen altres comunitats ve-
ïnes que no han patit les 
retallades. Sabem que Ma-
drid no ens finança correc-
tament, però tampoc ho fa 
la Generalitat, que s’oblida 
contínuament de Lleida. No 
tenim ni els mateixos serveis 
ni les mateixes oportunitats 
que la resta. Doncs Ciuta-
dans això no ho accepta i 
treballarem perquè això no 
sigui més així. Cal que tot-
hom sigui coneixedor dels 
diners que arriben i que hi 
hagi una total transparència 
en la gestió del diner públic. 
No volem llistes d’espera ni 
quiròfans tancats. No adme-
trem els contractes indignes 
que s’estan fent als joves en 
els darrers anys. Tothom és 
important i cal tractar cada 
persona amb la dignitat que 
es mereix. No oblidem que 
tenim una gran sanitat grà-
cies a l’esforç i a la profes-
sionalitat dels treballadors 
públics i ja n’hi ha prou de 
maltractar-los. Cal apostar 
per un model ben finançat 
en el qual els lleidatans pu-
guem ser atesos amb la dig-
nitat, qualitat i confort que 
ens mereixem.
Tot això és possible si els 
diners públics es gestionen 
amb transparència, evitant 
duplicitats, bosses d’inefici-
ència i, especialment, tenint 
clar que hi ha prioritats. Re-
tallar ha estat un gran error 
de conseqüències de salut 
greus en la nostra província 
que han fomentat les desi-
gualtats socials. Això serà 
possible tenint les prioritats 
clares, coneixent bé el sis-
tema, pensant primer en les 
persones i en el que neces-
siten i tenint ben clares les 
solucions.
En la salut, l’educació i en 
les mesures socials calen 
polítics sensibles que prio-
ritzin les mesures que alguns 
defensem, i per això volem, 
com ens agrada fer, tenir 
tothom en una mateixa taula 
i demanar que anem tots a 
una en el que ens ha d’unir.
Defensem un sistema sani-
tari públic i universal que 
garanteixi l’accés a una as-
sistència sanitària eficient 
i de qualitat per a tots. Cal 
una clara separació entre 
el sistema públic i el privat, 
sense possibilitat de fraus ni 

privilegis. És obligat en el 
món de la salut un Govern 
de gestió transparent, sen-
se duplicitats, millor finan-
çat i orientat a les activitats 
preventives. La salut és un 
dret i l’accés no ha d’estar 
condicionat per edat, sexe, 
raça, classe social, domicili, 
província... Es pot gestionar 
perfectament sense llistes 
d’espera, apostant per un 
bon sistema de salut. Els 
professionals sanitaris han 
de veure una millora, no 
solament econòmica, sinó 
també un canvi en el seu 
paper, que és clau com a 
gestor de la feina de quali-
tat. Cal escoltar els profes-
sionals per obtenir la millora 
de salut que volem per als 
pacients. Els habitants de 
Lleida ens mereixem un al-
tre tipus de Govern que si-
gui capaç de respondre les 
nostres necessitats i a Ciuta-
dans coneixem la forma de 
fer una nova Catalunya per a 
tothom. 

JORGE SOLER
CANDIDAT AL PARLAMENT

PER CIUTADANS

 

L’esport de la 
t r a n s f o r m a c i ó 
del Segarra-Ga-
rrigues

 Aquest mes de setembre 

comencen la majoria de lli-
gues d’esports col·lectius, 
es disputa el campionat 
d’Europa de bàsquet i, fins 
i tot, la Vuelta ha arribat a 
Lleida. Un important nom-
bre d’esdeveniments es-
portius coincideixen aquest 
mes amb la celebració del 
24 al 27 de la 61a edició de 
la Fira de Sant Miquel. 
En aquest article voldria co-
mentar alguns conceptes 
sobre el Segarra-Garrigues, 
la principal transformació 
en regadiu de les terres de 
Lleida, i la seva relació amb 
l’esport. L’objectiu és que 
aquestes idees arribin al pú-
blic en general. 
1. La importància de la hi-
dratació.
En els esdeveniments es-
portius, en especial els de 
llarga durada o els que se 
celebren en condicions cli-
màtiques més adverses, és 
de gran importància que els 
esportistes s’hidratin correc-
tament, perquè de no ser 
així el seu rendiment cau en 
picat. 
Ficaré l’exemple amb el 
cultiu de l’ametller, un dels 
cultius més de moda actu-
alment dins del Segarra-
Garrigues. Durant el mes 
de juny es van realitzar dos 
actes amb investigadors de 
Califòrnia i en tots dos actes 
es va parlar tant dels pro-
blemes que està suposant 
l’actual sequera, com de les 
produccions tan importants 
d’ametlla que obtenen. 
Amb dades presentades 
per Pere Ferré, president 

d’Almendrave, la superfície 
d’aquest cultiu l’any 2014 
va ser de 431.148 ha a Espa-
nya i de 352.084 ha als Es-
tats Units. La gran diferencia 
s’observa en els rendiments 
mitjans, amb 114 kg gra/ha 
a Espanya i amb 2.409 kg 
gra/ha a Amèrica del Nord. 
S’ha de tenir en compte que 
la major part de la superfície 
d’ametller a Espanya està en 
condicions de secà o zones 
més marginals. Aquest és un 
exemple del que pot repre-
sentar regar un cultiu o bé 
continuar en condicions de 
secà en zones de baixes pre-
cipitacions. 
2. Optimitzar els recursos. 
Quan la gent parla del Bar-
ça de futbol, l’entrenador 
i tothom pensa que el tri-
dent ofensiu Messi-Suárez-
Neymar han de disputar les 
grans finals. Poc aportaran 
si, per la raó que sigui, han 
de veure el partit des de la 
grada. 
Amb aquest símil, m’agrada-
ria explicar que al Segarra-
Garrigues s’han realitzat un 
important nombre d’actua-
cions. El Ministeri va execu-
tar l’embassament de Rialp, 
el canal Segarra-Garrigues 
que aquest estiu ha arribat 
a l’embassament de l’Alba-
gés, actualment en cons-
trucció. El Govern de la Ge-
neralitat, a través d’Aigües 
Segarra-Garrigues, ha realit-
zat les obres de concentra-
ció parcel·laria de la major 
part del Segarra-Garrigues 
marge dret, una part impor-
tant de la xarxa de distribu-

ció (basses de reg, estacions 
de bombament i canonades 
d’impulsió) i la xarxa de reg 
de cada sector. Aquestes in-
fraestructures es van disse-
nyar per regar una superfície 
molt superior a la que actu-
alment s’està regant. També 
s’ha de tenir en compte el 
cost de manteniment i d’ex-
plotació d’aquestes infraes-
tructures, que actualment 
estan infrautilitzades.
Tenir aquestes infraestruc-
tures distribuïdes al territo-
ri, sense que arribi l’aigua a 
les parcel·les per millorar la 
sostenibilitat de les explo-
tacions, produir aliments, 
generar ocupació i, en defi-
nitiva, reactivar l’economia, 
és molt semblant a tenir 
dos dels tres membres del 
trident ofensiu del Barça 
mirant una final des de la 
grada. 
A dia d’avui la transforma-
ció ha arribat a unes 7.500 
ha de les 70.150 ha que in-
icialment estaven previstes. 
Presento aquesta dada en 
positiu, en cap cas per bus-
car culpables, si no amb la 
voluntat  que es puguin con-
sensuar propostes que aju-
din a incrementar de mane-
ra significativa la superfície 
d’adhesions al reg. 
3. Cursa de fons. 
Actualment hi ha un gran 
nombre de curses a peu, en 
bicicleta o combinades de 
totes les distancies i distri-
buïdes per tots els pobles, 
ja siguin de la plana o de la 
muntanya. 
El 2002 vaig signar el pro-
jecte de transformació del 
Segarra-Garrigues i ja han 
passat 13 anys. Com ja he 
comentat, durant aquest 
temps s’han fet moltes ac-
tuacions, però la superfície 
transformada no es propor-
cional a les inversions realit-
zades. 
Jo explico que els regadius, 
han de ser com les curses de 
fons, és important avançar a 
bon ritme, però el més im-
portant és fer-ho de manera 
constant i planificada fins a 
l’arribada, que, en aquest 
cas, és l’arribada de l’aigua 
a cadascuna de les parcel-
les pendents de transforma-
ció. 

IGNASI SERVIÀ
ENGINYER AGRÒNOM

què opina...

Ares
Valdés

periodista

Començar de nou

Un, dos, tres, pica paret. Qui 
arriba abans, guanya; qui 
s’esforça més, arriba al fi-
nal. Un, dos, tres, pica paret. 
Qui arriba tard, perd; qui no 
lluita, deixa de jugar. Com si 
fóssim màquines, les perso-
nes som educades per acon-
seguir ser els millors en al-
guna cosa. Des de petits ens 
ensenyen a ser els millors, 

però no és millor educar per 
ser feliç? Malauradament, si 
no arribes el primer, la resta 
t’aixafa de tal manera que et 
reinventes o mors en l’intent 
de tocar la paret.
Hem de tirar endavant, pre-
sentar noves propostes i ca-
mins perquè el ratolí arribi a 
menjar-se el formatge abans 
que el gat l’atrapi. El camí, 
però, no serà fàcil, està ple 
de trampes amb productes 
suculents en forma de sobres 
o injeccions econòmiques 
que apareixeran per impedir 
que arribis a la meta. Però, 

a més de per ser els millors, 
també ens han educat per 
superar obstacles i aprendre 
dels errors.
El camí no serà fàcil i les 
temptacions, tampoc, però 
si ens fixem en el nostre vol-
tant, segur que coneixem 
alguna persona que després 
d’intentar-ho i lluitar dia rere 
dia ha aconseguit arribar fins 
al final. Aquests han de ser 
els nostres amics, companys, 
ideals, herois... Perquè tots 
som capaços de tocar la pa-
ret i proclamar l’“un, dos, 
tres, pica paret”.
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PASSATEMPS
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Busqueu una paraula de 8 lletres oculta dins de
lʼenigma. La imatge conté la inicial de la paraula

buscada. Sʼinclouen 7 de les 8 lletres.

criptograma 

solucions

els 8 errors sudoku difícil

encreuats

HORITZONTALS: 1. Felicita un aniversari. Mil. 2. Co-
rrents dʼaigua. Explica una història. 3. Dretes i rígides.
Via de ciutat. 4. Mai sense una. Quasi com un gat. Les
febles. Mig zero. 5. Part dʼun arbre. Signatura. 6. En-
trada dʼaire. Dins de lʼanterior. Calci. Vocal. Home de
lʼest que torna. 7. País sud-americà. Vitamina doble.
8. Martells de ferrer. Segons un eix. 9. Braç amb plo-
mes. Terme musical antic i girat. Sofre. Dos angles rec-
tes. 10. Faran curses per la dreta. Vocal. Cap de llop.
11. Sobresurt per sobre dels altres. Aquella cosa dʼa-
llà. 12. Dues corbes. Líder. Vocal. Cistell grec.
VERTICALS: 1. Innovarà quelcom. Dones una ordre.
2. Escoltaria la ràdio. Planta herbàcia. 3. Sortit del bany.
Cridaria com un gat. 4. La iota ho és. Dos angles iguals.
Ésser viu. 5. Clama al cel. Posaré fil a lʼagulla. 6. Nas
tallat. Part dʼuna autopista. Insecte que menja roba. 7.
Una de tall. Es desprèn. Bala petita. 8. Seixanta minuts
després del migjorn. De poca alçada. Cent. Carboni. 9.
Camperol al revés. Crits de dolor. Vitamina doble. 10.
Abaixis com una vela. Part de la nata. Planta que té
dents picants. 11. Nota. Peduncle de lʼoliva. Article. 12.
Faré una ratlla. Sot girat i ple dʼaigua.

3 9
6 3 2 9

7 4 3
7 3 8 2 1

9 4 3 7 5
2 6 7
3 5 9 6

2 9

Cal trobar les 8 diferències del dibuix de sota respecte al de dalt.

Cada tarda, en sortir de lʼinstitut, en Jim Lowell va a classe de violí en un edi-
fici de vuitanta plantes que hi ha a Ma dison Avenue, a Nova York. Puja a lʼas-

censor i prem un botó dʼuna de les dues fileres que hi ha al quadre: el del pis
quaranta-un. Quan arriba a la planta surt i baixa les escales fins al pis quaranta,
que és on està lʼescola de música. En acabar la classe entra un altre cop a lʼas-
censor i baixa fins a la planta baixa. El cas és que cada tarda fa el mateix “pas-
seig” i baixa de la planta quaranta-u a la quaranta. Sabríeu donar una raó lògica
dʼaquest comportament?

enigmes d’enginy by FILOENIGMES
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754639182
638421579
129587463
573948621
862175934
941362758
296713845
317854296
485296317

CONGRATULAM
RIERESNARRA
ERTESCARRER
AIGATAUIC
RAMARUBRICA
AICAASUR

COLOMBIAEE
MALLSAXIAL
ALAIALSLL
NARERROCAL
EMINENTALLO
SASACALAT

sudoku de lletres

D
F A B

F D
E F

F C B
A

Ompliu les caselles buides de ma-
nera que en cada columna verti-

cal i en cada filera horitzontal de cada
caixa de 2x3 caselles hi hagi les lle-
tres A, B, C, D, E i F.  

DABEFC
CEFABD
FCADEB
BDECAF
AFCBDE
EBDFCA

ST
AN

 E
KM

AN

La paraula és
NA DA LENC.
Falta la N de
lʼactriu Nicole
Kidman.

Lʼedifici de Madison
Avenue té una alçada
de 80 pisos, per la
qual cosa els botons
de lʼascensor estan
disposats en dues file-
res de 40 botons i en
Jim, per la seva edat,
no arriba al botó del
pis 40, però sí al botó
del pis 41 que és el

més baix de la
segona filera.
Heus ací el mo -
tiu lògic del seu
estrany com por-
tament.

CELANDA
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ACOLOREIX amb LUPE RIBOT de l’escola ESPAI CREATIU LLEIDA f
Posa color a aquest dibuix si estàs molt inspirat/da o si vols provar a veure què surt. Nosaltres et proposem una manera, ni millor ni pitjor, diferent.

by Jordi BalaschSE7 RUEde la llotja



L’ESPERANÇA I EL CANVI
HAN ARRIBAT 
A TERRES DE LLEIDA, 
PIRINEU I ARAN 

catalunyasiqueespot.cat

f: Catalunya Sí Que Es Pot Terres de Lleida
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