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Xavier
Novell

bisbe de
Solsona

 El bisbe Xavier Novell 
ha anunciat que el tribunal 
eclesiàstic de Solsona ofe-
rirà gratuïtament els seus 
serveis de nul·litat matri-
monial i facilitarà un ad-
vocat d’ofici a aquells que 
no tinguin prou recursos 
econòmics. Novell confia 
que aquests canvis “ani-
min a explorar la possible 
nul·litat als qui han patit el 

fracàs del seu matrimoni” i 
que els casos que a partir 
d’ara segueixin el procés 
ordinari “es puguin resol-
dre en sis o tres mesos”. 
Novell, que ja ha dedicat 
tres glosses a la nul·litat 
matrimonial, creu que ser-
virà a aquelles parelles que 
han dubtat a fer el pas a 
causa del cost econòmic, 
emocional i temporal”. 

Joan
Reñé

president de la Diputació 
de Lleida

 El president de la Dipu-
tació de Lleida, Joan Reñé, 
assegura que no ha cobrat 
comissions il·legals però es 
nega a respondre les pre-
guntes de l’oposició, un 
pas enrere en matèria de 
transparència política. Així 
mateix, Reñé s’ha desdit 
de les seves paraules i la 
corporació no es farà càr-
rec de la seva defensa ni 

de la resta dels afectats per 
aquesta acusació, sinó que 
“ho farem personalment”, 
al contrari del que havia 
expressat unes setmanes 
abans. Tanmateix, la Di-
putació de Lleida rebutja 
retransmetre els Plens via 
Internet en una mostra 
més de la manca de trans-
parència de la corporació 
provincial. 

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

És un ocell? Un avió? No, és… 
RosMan! De dia exerceix d’al-
calde de Lleida, però quan es fa 
fosc solca el cel de Ponent a la 
recerca de malfactors que em-
pudeguin la seva ciutat, cons-
truïda damunt dels fonaments 
de l’honestedat i la transpa-
rència dels que la governen. 
Però no està sol, SuperRibes 

l’acompanya en aquesta àrdua 
tasca amb un volum de la cons-
titució espanyola sota el braç 
que li confereix tots els seus 
superpoders. I quan el mal 
sotja la capital del Segrià, un 
potent focus travessa els fines-
trals de la Paeria per il·luminar 
la negra nit amb un símbol de 
la Caixa. És aleshores quan Ros 
s’enfunda el seu supercinturó 
-amb ganxo incorporat- i Ribes 
la seva superconstitució per 
salvaguardar el bé, la justícia i 
el bilingüisme. Casualment, un 
reporter del Daily River, el diari 
de la ciutat, hi serà -com sem-
pre- per fer la crònica sobre 
l’heroïcitat dels salvadors.
Vegax Luthor és l’arxienemic 
de SuperRibes i RosMan, un 

malvat científic independentis-
ta que usa l’estelada talment 
com un mineral anomenat 
kriptonita per anul·lar els po-
ders d’ambdós superherois. I 
així ho va fer el passat 9 d’oc-
tubre quan, des d’un minús-
cul laboratori on habitualment 
experimenta amb exorcismes 
catalanitzants i pòcimes anties-
panyolistes, va penjar una es-
telada que provocava un atac 
epil·lèptic a tots aquells vo-
tants de Ciutadans i PSC que la 
miraven fixament.
La ira de Vegax Luthor es des-
bordava dos dies després, quan 
la desaparició de l’estelada 
presagiava un nou triomf dels 
dos superherois de Ponent. 
“De quina manera s’han en-

frontat al seu punt dèbil i n’han 
sortit victoriosos?”, es pregun-
tava entre planys l’arxienemic 
de SuperRibes i RosMan. Pot-
ser caldria recordar-li al brivall 
republicà que els superherois 
ho són justament perquè tenen 
superpoders -o privilegis supe-
riors als dels humans corrents-, 
tecnologia avançada a la seva 
època -com un ganxo- i, fins 
i tot, poders místics -l’article 
3.3 de la constitució espanyo-
la- que els permeten superar 
qualsevol escull insalvable com 
per art de màgia. Si no, que 
l’hi preguntin a CampsWoman, 
antiga aliada de SuperRos i 
víctima de la seva mateixa bel-
ligerància de gata maula. Això, 
però, ja és una altra història...

La kriptonita de Ros
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N’hi ha que neixen amb estrella
 A pesar del fracàs del Magical, 

l’infrautilitzat centre de continguts 
audiovisuals situat al Parc Científic i 
Tecnològic de Lleida, el cinema llei-
datà viu un moment d’allò més dolç. 
Ho demostra l’elevada presència de 
produccions de casa nostra en el 
Festival de Sitges, encapçalades pels 
reportatges de la secció Cròniques 
de Misteris, que elabora la producto-
ra de la lleidatana Teresa Porqueras 
i que s’emet durant el programa de 
8tv Misteris amb Sebastià d’Arbó. 
“Les pel·lícules maleïdes”, “Londres 
a medianoche” i “Possesions diabò-
liques a Barcelona” van fer les delíci-
es dels fans del programa presents a 
Sitges. El certamen de curtmetratges 
Phonetastic, altra volta en el marc del 
Festival de Sitges, també va comptar 
amb una peça d’accent lleidatà. Es 

tracta de Melmelada, el primer curt-
metratge dirigit per l’actor José Me-
llinas, natural de la capital del Segrià, 
inspirat en el rumor sobre la melme-
lada que va desencadenar el progra-
ma Sorpresa Sorpresa. Finalment, 
Vulcania, un thriller amb elements 
sobrenaturals rodat l’any passat i que 
va tenir entre les seves localitzacions 
les naus de Cal Trepat de Tàrrega, 
va passar el diumenge 11 d’octubre 
pel Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya.
Festivals com la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Catalunya, amb seu 
a Lleida, la Mostra de Cinema Fantàs-
tic de Ponent, Galacticat, i, sobretot, 
el revifat Som Cinema esdevenen 
la demostració del ressorgiment de 
Lleida com a centre neuràlgic del ci-
nema català. Ho denota l’estrena de 

Venki en el marc de les sessions prè-
vies del festival Som Cinema. Venki 
és un projecte audiovisual innovador 
dirigit pel lleidatà Miquel Abella que 
cohesiona principalment tres arts: 
el cinema, la música i la narrativa. 
La música en directe i la imatge van 
totalment sincronitzades en aquesta 
pel·lícula sense diàlegs la música de 
la qual és representada en viu.
Lògicament, abans d’acabar, no po-
díem deixar d’enumerar Segon Ori-
gen, la superproducció de Carles Por-
ta estrenada aquest mes d’octubre. 
D’ínfima qualitat cinematogràfica, el 
debut de Porta no és l’adaptació del 
Mecanoscrit del Segon Origen que 
esperàvem, però àdhuc cal reconèi-
xer que mai no hauríem esperat que 
fos un lleidatà qui tingués el potenci-
al artístic i econòmic per dur a terme 

tal comesa. Per aquest motiu, només 
ens podem desfer en elogis cap a 
la primera gran pel·lícula realitzada 
a Lleida, un film que no té res a en-
vejar a produccions espanyoles que 
doblen o tripliquen el pressupost de 
Segon Origen.
Ens n’hem deixat molts i moltes, tant 
de cineastes com de produccions, 
però aquests pocs exemples ens 
serveixen per fer palès que a Lleida 
no tot són males ficcions al voltant 
d’una estelada, farses amb polítics 
investigats per Anticorrupció com a 
protagonistes o arguments surrealis-
tes sobre exconsellers que es lucren 
a través del contraban de tabac. A 
Lleida, com a tot arreu, n’hi ha que 
neixen estrellats. Per sort, a Lleida 
ara també n’hi ha que neixen amb 
estrella. 

SE7PEUSALGAT

Els grups municipals 
de l’Ajuntament de 

Lleida ja no fan cagar
 Fins ara, els grups municipals de 

l’oposició a la Paeria habitaven en 
una lúgubre quarta planta amb un 
pati exterior on el consistori havia 
abandonat un vàter que deixava a 
l’aire les vergonyes de l’Ajuntament 
de Lleida. En definitiva, tot un símbol 
per aquells que opinen que la políti-
ca fa cagar. Arran de la denúncia de 
7accents, Àngel Ros ordenava a la 
brigada municipal retirar l’insalubre 
inodor i la brossa acumulada des de 
l’any 1977 aS (abans de Siurana). Tres 
dies després, la terrassa lluïa neta 
com una patena, la qual cosa demos-
tra que el periodisme també serveix 
per alguna cosa. 

#EsteladaPaeria 
@carlesvega

.@angelrosdomin-
go has entrat al 

meu despatx 
sense jo 
saber-ho. Un 
acte inaccep-
table q no 
quedarà així. 

M’has regirat 
papers, també?

@ a n g e l ro s d o -
mingo 

Sr. @carlesvega retiri d’im-
mediat la seva acusació: 

l’estelada la va retirar la 
Guàrdia Urbana per la faça-
na exterior
@carlesvega
Pfff, @angelrosdomingo, la 
urbana per la façana? Au, 
va! #embolicaquefaforta o, 
com li faria dir la seua sòcia, 
#envuelvequehacefuerte
@AssumptaFiguera 
@SaraMestres @carlesvega 
@angelrosdomingo I vostè 
mirant com l’ agent es juga-
va la vida per treure un tros 
de drap. Vergonyós!!

#SegonOrigen

@ElBiblionauta 
...els mals presagis es con-
firmen. Sort que sempre ens 
quedarà el llibre, un dels 
nostres #Imperdibles #Se-
gonOrigen

@Natsumi_Niikura
Vista #SegonOrigen fabulo-
sa, conserva tota l’essència 
del llibre (falten coses evi-
dentment), entretinguda i 
preciosa visualment…

#Mas9N

@alba_z_c
Sabeu allò q es perd el sen-
tit de tant repetir una frase? 
Amb això no passa: han im-
putat un president per ha-
ver posat urnes. #Mas9N

@DavidTerolVivas
Aviat no quedaran dies no-
històrics al calendari. Avui ja 
se solapen dos
#15Oct #Companys75anys 
#Mas9N

#Companys75anys

@montsecarre
Tornarem a sofrir, torna-
rem a lluitar, tornarem 
a vèncer. #Companys75 
#Companys75anys #Recor-
demCompanys

@xaviermcelorrio 
S’acaba el dia. Cap referèn-
cia sobre #Companys75anys 
en els digitals: @el_pais o  @
eldiarioes o @_infoLibre no 
diuen res. Passen. No és seu

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 
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Eleccions catalanes Del 28-N al 27-S

Tres comicis en cinc anys

Lleida 
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 El 2005, segons el Centre 
d’Estudis d’Opinió, només un 
13% dels enquestats declara-
ven que preferien que Cata-
lunya fos un Estat indepen-
dent davant d’alternatives 
com el federalisme o l’auto-
nomia. Abans de les darreres 
eleccions autonòmiques 
aquesta xifra vorejava 
el 40% (entre el 38% 
i el 42% segons les 

fonts). Així, doncs, en aquests 
deu anys l’independentis-
me s’ha triplicat a Catalunya. 
De fet, el que era una opció 
minoritària ha esdevingut 
central per a l’opinió pública 
catalana. L’augment d’inde-
pendentistes resul-
ta clau per 
enten-

participació

2015

2012

2010

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

la força del senyVota

Josep Maria Pelegrí Candidat per Lleida

vots esconsvots escons vots escons

2015 2012 2010

126.922

26.612

19.934

18.736

16.761

9.879

8178

10

2

1

1

1

0

0

6.881

89.035

21.598

36.011 16.966

6.302

11.145 7.423

23.338

0

8

1

3

0

2

2.757

87.052

27.461

NO

18.960

0

9

3

1

NO

01

159,87

66,78 

73,63   

L’increment 
d’independentistes 

és clau per entendre 
els últims resultats

electorals

El número 
d’independentistes
s’ha triplicat
en aquests deu
darrers anys

dre els canvis que s’han pro-
duït en el Parlament de Cata-
lunya al llarg dels darrers cinc 
anys, durant els quals s’han 
convocats fins a tres comicis.

A la demarcació de 
Lleida, l’ascens de 
Convergència, Es-
querra i, sobretot, 
Ciutadans contrasta 
amb el descens de 
socialistes i populars. 
I el fracàs de Cata-
lunya Sí que es Pot 
és inversament pro-
porcional a l’èxit de 
la CUP.

CATALUNYA 
SÍ QUE ES POT
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Catalunya

participació

2015

2012

2010

vots esconsvots escons vots escons

2015 2012 2010

1.628.714

736.364

523.283

337.794

349.193

367.613

103.293

62

25

16

10

11

11

0

275.007

1.116.259

524.707

498.124 219.173

126.435

359.705 230.824

471.681

9

50

20

21

3

19

106.154

1.202.830

575.233

NO

387.066

3

62

28

10

NO

1013

18
58,78

67,76

74,95

En els comicis de 2010, 
Artur Mas va aconse-
guir desallotjar el tri-
partit de la Generali-
tat, però no va assolir 
la majoria absoluta. La 
seva proposta estrella 
era el pacte fiscal, un 
sistema avalat per la 
majoria parlamentària 
que permetria a Cata-
lunya recaptar tots els 
impostos i negociar 
amb l’Estat l’aportació 
per a la solidaritat in-
terterritorial. El setem-
bre de 2012 el presi-
dent català va acudir a 
la Moncloa per nego-
ciar la proposta, però 
Mariano Rajoy la va 
rebutjar en considerar 
que era anticonstituci-
onal. Va ser aleshores 
quan Mas va passar a 
posicions independen-
tistes per acabar con-
vocant eleccions el 25 
de novembre de 2012,  
que van comportar un  
ascens vigorós d’ERC. 
Així, Mas va reduir la 
seva primera legislatu-
ra a tan sols dos anys 
i va tornar a convocar 
de nou els catalans a 
les urnes el 27-S sense 
haver completat tam-
poc la segona. 

El vigorós ascens 
d’ERC contrasta 

amb  l’inquietant  
descens  de

Convergència  

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

la força del senyVota

Josep Maria Pelegrí Candidat per Lleida

CATALUNYA 
SÍ QUE ES POT

JORGE SOLERALBERT RIVERA

UNA NOVA CATALUNYA 
PER A TOTHOM
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ÁNGELES RIBESJORGE SOLER

Gracias, Lleida. 26.543 veces

www.facebook.com/ciutadans.lleida
www.twitter.com/cs_lleida

www.instagram.com/ciudadanos
http://lleida.ciudadanos-cs.org
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Resultats del 27-S Victòria de l’independentisme

Forné ( JxSí): 
“Els resultats del 

27-S reforcen 
l’aportació de 

Lleida al procés”

La independència arrasa a la circumscripció de Lleida amb 
10 escons per a Junts pel Sí i 1 per a la CUP dels 15 possibles

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La victòria de Junts pel Sí amb 
10 diputats a la demarcació 
de Lleida es va celebrar eufò-
ricament a la seu electoral de 
la candidatura. El cap de llis-
ta, Josep Maria Forné, va dir 
que han guanyat a ‘’tots els 
municipis de la demarcació, 
fet que reforça l’aportació 
de Lleida al procés cap a la 
independència’’. Els resultats 
també es van celebrar amb 
eufòria a les seus de C’s, que 
amb 2 diputats se situa com 
a segona força a Lleida, i a la 
de la CUP, que per primera 
vegada tindrà representació 
lleidatana al Parlament. Més 
moderació es va veure al PPC 
i el PSC, que tenen 1 diputat, i 
cares llargues a UDC i CSQEP, 
que queden fora.
La candidata de Catalunya Sí 
que es Pot per Lleida, Sara 
Vilà, va admetre que la po-
sició ‘’matisada’’ que tenien 
sobre la independència els 

Més junts que mai

Una parella es fa un petó per celebrar la victòria de 
Junts pel Sí a Lleida.

foto · Josep Maria Garrigó

Moció de JxSí i la CUP
Duran i Lleida titlla de “barbaritat” 
la moció per crear un Estat català
 ACN
 LLEIDA

El president d’Unió Demo-
cràtica de Catalunya (UDC), 
Josep Antoni Duran i Lleida, 
considera una “barbaritat” 
pretendre complir només 
les lleis del Parlament de 
Catalunya si aquestes estan 

en contra de les de l’Estat 
espanyol. “Estem entrant en 
un joc molt perillós”, ha as-
segurat durant una visita al 
centre logístic de Supermer-
cats Pujol. Duran ha respost 
així a la moció de JxSí i la 
CUP per crear un Estat cata-
là independent. 

Homenatge a Companys
Homenatgen Lluís Companys al 

seu poble natal, el Tarròs
 ACN
 TORNABOUS

Unes 150 persones han par-
ticipat en l’acte institucional 
d’homenatge al president 
Lluís Companys amb motiu 
del 75è aniversari del seu 
afusellament al seu poble 
natal, el Tarròs, a Tornabous. 

El conseller d’Agricultura en 
funcions, Jordi Ciuraneta, 
ha assegurat que la coinci-
dència de l’afusellament de 
Companys amb la declara-
ció del president Mas arran 
del 9-N demostra que la 
separació de poders és una 
‘’fal·làcia’’.

ha acabat passant factura i va 
reconèixer els ‘’bons resultats 
del sí però també del no’’. Vilà 
va lamentar que la campanya 
hagués estat ‘’polaritzada’’ 
sobre el procés.
La CUP va celebrar eufòrica-
ment l’obtenció per primer 
cop d’1 diputat al Parlament 
per la circumscripció de Llei-
da i també per la victòria de 
l’independentisme en aques-
tes eleccions, que el partit 
enfocava en clau plebiscitària. 
El cap de llista i futur diputat, 
Ramon Usall, va deixar clar 

Imputacions pel 9-N

Mig miler de lleidatans expressen el 
seu suport a Mas, Ortega i Rigau

 ACN
 LLEIDA

Més de mig miler de persones 
s’han concentrat a la plaça 
Paeria per solidaritzar-se amb 
Mas, Ortega i Rigau després 
de ser citats a declarar com 
a imputats pel TSJC arran 
de l’organització del 9-N. La 
concentració ha comptat amb 
representants de CDC, UDC, 
ERC i la CUP, a més d’entitats 
i persones a títol individual.
La presidenta de l’ANC a 
Lleida, Dolors Ciutat, ha qua-
lificat les imputacions dels 
tres responsables polítics de 
“greu atemptat a la democrà-
cia i a la llibertat d’expressió” 
i ha afirmat que “nosaltres 
vam participar i vam votar 
al 9-N amb el mateix entusi-
asme que els imputats i, per 

Un instant de la concentració de rebuig a les imputa-
cions pel 9-N celebrada a Lleida.

foto · ACN

tant, també hauríem de ser 
imputats”. En el mateix sen-
tit s’ha pronunciat el presi-
dent d’Òmnium Lleida, Xavier 
Eritja, que ha afirmat que són 

“situacions insostenibles”, ja 
que “les imputacions no són 
contra tres persones, sinó 
contra l’entramat institucional 
del Govern i la ciutadania. 

que “no me n’hi vaig sol, sinó 
amb tots vosaltres”.
Les cares llargues van marcar 
la nit electoral al PP de Llei-
da després que la formació 
perdés 1 dels 2 diputats que 

tenia al Parlament. Marisa 
Xandri, que repetirà com a di-
putada, va agrair el suport de 
la gent que ha seguit confiant 
en la formació.
Ciutadans va celebrar amb 

eufòria a la seva seu de Lleida 
els 2 diputats aconseguits a la 
circumscripció. “Estic molt fe-
liç perquè a Lleida no hem tin-
gut fins ara cap representant 
de Ciutadans al Parlament i 
ara en tenim 2”, va dir el cap 
de llista de C’s, Jorge Soler, 
que va afegir que sortien amb 
un bon projecte.
El PSC va celebrar amb mo-
deració haver mantingut el di-
putat per Lleida al Parlament. 
El cap de llista del PSC, Óscar 
Ordeig, es va felicitar també 
per ser la tercera força polí-
tica, tant a Lleida com a Ca-
talunya, i per haver anat “de 
menys a més”.
Unió Democràtica de Cata-
lunya (UDC) va quedar sen-
se representació ja que, tot i 
haver aconseguit més del 3% 
dels vots a Lleida, no va asso-
lir aquest mínim al conjunt de 
Catalunya. El cap de llista del 
partit a Lleida, Josep Maria 
Pelegrí, va assegurar que se-
guirà treballant per Lleida. 
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Diputació de Lleida

Diputació de Lleida

Reñé esquiva les 
preguntes de

C’s i PP
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El president de la Diputa-
ció de Lleida, Joan Reñé, ha 
negat que hagi cobrat co-
missions il·legals. En aquest 
sentit, Reñé ha reiterat “ro-
tundament la falsedat de les 
acusacions en tots els sentits” 
fetes contra la seva persona 

Reñé rebutja retransmetre els Plens de la 
corporació provincial en ‘streaming’

 L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

Per l’equip de govern, tot el 
que té a veure amb la trans-
parència està millorant a la Di-
putació de Lleida, i tant és així 
que fins i tot van donar un ti-
tular: el dels 51 punts que els 
atorga l’estudi que Transpa-
rency International Spain està 
elaborant sobre les diputaci-
ons provincials i que es farà 
públic al novembre. L’entitat 
responsable no ha confirmat 
la dada però sí que ha indicat 
que les diputacions han rebut 
una primera avaluació. Val a 
dir també que el propi Reñé 
va restar valor al guarisme tot 
recordant que aquest mateix 

La transparència de la
Diputació, a debat

estudi ha posicionat sempre 
molt bé “ajuntaments com 
Sabadell o Lleida, i hem de 
recordar què va succeir en el 
primer i quina situació hi ha 
ara a Lleida”.
D’altra banda, Ciutadans va 
presentar en el darrer Ple una 
moció l’objectiu de la qual 
era aconseguir que “qualse-
vol lleidatà” pugui d’aquí en 
endavant visionar els Plens en 
directe o en diferit, va indicar 
Ángeles Ribes, tot reclamant, 
a més, que l’ens provincial 
“faciliti als seus diputats la in-
formació i els expedients tam-
bé en format electrònic”. La 
moció no va prosperar, per-
què la transparència no de-

pèn si es graven o s’emeten 
els Plens, depèn de si la gent i 
els grups polítics tenen accés 
a la informació que els cal, i 
això sí que ho fem”, van indi-
car Rosa Pujol i Joan Reñé, no 
sense abans acusar Ribes, la 
portaveu de C’s, d’un suposat 
“vedetisme” del qual en seria 
mostra, va dir Reñé, precisa-
ment l’interès de la portaveu 
de Ciutadans per aconseguir 
que els Plens es retransmetin 
en directe”. Per Ribes, els ar-
guments esgrimits no són su-
ficients: “Són sessions públi-
ques i som càrrecs públics, el 
que demanem no és res més  
que allò que el seu partit a la 
Paeria també demana allà”. 

La diputada de C’s, Ángeles Ribes, i la diputada del 
PP, Dolors López, en el Ple de la Diputació de Lleida.

foto · ACN

Joan Reñé és el president 
de la Diputació de Lleida.

foto · ACN

per un presumpte cobrament 
de comissions quan era pre-
sident del Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell. Així mateix, 
Reñé s’ha desdit de les se-
ves paraules quan ha explicat 
que els serveis jurídics de la 
Diputació de Lleida no es fa-
ran càrrec de la seva defensa, 
al contrari del que havia ex-
pressat mesos abans. Malgrat 
tot, no ha volgut contestar 
les interpel·lacions directes 
de PP i Ciutadans al respecte 
d’aquest assumpte. 

20-D
Mònica

Lafuente serà la 
candidata del 

PSC al Congrés
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’exdiputada al Parlament 
Mònica Lafuente serà la 
cap de llista del PSC per 
Lleida en les pròximes 
eleccions al Congrés del 
20 de desembre. S’ha im-
posat al seu rival en les 
primàries, l’exalcalde de 
Tremp Víctor Orrit, per 278 
(62%) vots a 157 (35%). En 
total, han votat un total de 
447 militants d’arreu del 
territori lleidatà. Lafuente 
ha avançat que “les meves 
prioritats seran el sector 
agroalimentari i el del món 
rural”. El socialista Guiller-
mo Hervera anirà de se-
gon. 

UDC
Plega una

regidora d’Unió 
de l’Ajuntament 

de Tàrrega
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Josefina Bernades ha for-
malitzat la seva renúncia 
al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Tàrrega 
‘’per motius personals’’. 
Bernades, militant d’Unió, 
formava part del grup 
municipal de CiU i actual-
ment, dins de l’equip de 
govern (CiU + PSC), diri-
gia la Regidoria de Sanitat 
i Atenció a les Persones. 

Plaça Sant Joan, 13, 25007 Lleida · Tel. 973 04 57 88
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L’alcalde exigeix una rectificació a CiU, ERC i el Comú 
 ACN
 LLEIDA

Després que la Fiscalia Anti-
corrupció hagi arxivat la de-
núncia que va fer l’exprimera 
tinent d’alcalde de la Paeria, 
Marta Camps, contra l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, per su-
posades irregularitats penals 
en la gestió municipal, el ma-
teix paer en cap ha realitzat 
una compareixença pública 
en què ha comptat amb el 
suport de bona part del seu 
equip de govern i també la 
seva família. Ros, que no ha 
amagat la seva plena satis-
facció per la comunicació ju-
dicial, ha dit que el procés ha 
estat un ‘’atac integral’’ a la 
seva persona i a la institució 
i ha exigit també una ‘’rec-
tificació pública’’ als grups 
de CiU, ERC i el Comú pels 
‘’atacs’’ que li van fer durant 
la passada campanya electo-
ral aprofitant la causa oberta.
El text que el fiscal anticor-

Fiscalia Anticorrupció arxiva les 
investigacions contra Ros

Reaccions de l’oposició
L’oposició a la Paeria seguirà

fiscalitzant la gestió de l’equip
de govern 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’oposició a l’Ajuntament de 
Lleida s’ha compromès a se-
guir exigint més transparèn-
cia a l’equip de govern de 
la Paeria tot i l’arxivament 
per part de la Fiscalia An-
ticorrupció de la denúncia 
interposada contra l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, per 
l’exprimera tinenta d’alcal-
de Marta Camps. CiU la-
menta que “l’única víctima 
ha estat la ciutat, que ha 
vist com el nom de Lleida 
ha quedat vinculat a Fiscalia 
Anticorrupció per una lluita 
de poder”. En aquest sentit, 
el president del grup muni-
cipal de CiU, Toni Postius, 
ha assegurat que “avui s’ha 
tancat un procés que, tant 

la ciutadania com la resta 
de forces polítiques, hem 
conegut pels mitjans de co-
municació”, perquè “a data 
d’avui encara no hem rebut 
cap informació, factura ni 
documentació sol·licitades 
reiteradament a l’equip de 
govern del PSC”.
Des d’ERC-Avancem defen-
sen que el fet que la Fiscalia 
no hagi trobat delicte “no 
vol dir que el cas Larida, 
les elevades despeses en 
protocol d’alcaldia i el co-
brament de dietes no siguin 
èticament reprovables”.
Per la seva banda, la Crida 
per Lleida-CUP i el Comú 
s’han compromès a seguir 
fiscalitzant la gestió de 
l’equip de govern municipal 
encapçalat per Ros. 

Reaccions de Marta Camps

“Les actituds poc ètiques en la gestió 
pública no són punibles penalment”
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Fiscalia ha arxivat les pre-
sumptes infraccions penals  
d’Àngel Ros en entendre que 
no s’ha pogut demostrar cap 
fet delictiu. En aquest sen-
tit, l’extinent d’alcalde Marta 
Camps ha lamentat que des-
prés de prop d’un any d’in-
vestigacions no s’hagin pogut 
demostrar els fets que en el 
seu dia va posar en coneixe-
ment de la Fiscalia per si po-
dien ser constitutius de delic-
te, ja que suposaven, al seu 
entendre, “un ús incorrecte 
dels diners públics de l’Ajun-
tament de Lleida”, especial-
ment en tot allò referent a la 
condonació de deutes de la 
discoteca Larida, a determi-
nades despeses protocolàries 

Marta Camps s’ha mostrat decebuda amb la resolució 
per part de la Fiscalia Anticorrupció del cas Ros.

foto · Arxiu

de l’àmbit d’alcaldia i al co-
brament de dietes per part 
del paer en cap.
Malgrat això, Camps ha re-
cordat, apel·lant a d’altres 

casos similars, que “no sem-
pre es pot demostrar que fets 
clarament mancats d’ètica i 
rigor administratiu puguin ser 
considerat com a delictes”. 

Àngel Ros treu pit

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la seva família, al Saló del Retaule.
foto · ACN

rupció Fernando Maldonado 
va enviar al lletrat d’Àngel 
Ros, Francesc Sapena, diu 
que ‘’en relació amb les dili-
gències incoades en virtut de 

la denúncia presentada per 
Marta Camps contra vostè en 
la seva condició, posem al seu 
coneixement que, després de 
les investigacions pertinents, 

s’ha acordat l’arxiu de la de-
núncia en entendre que no 
s’ha comès cap fet delictiu”.
Ros ha qualificat el procés 
viscut com a ‘’molt dur’’ però 

que, un cop finalitzat, li dóna 
‘’legitimitat i forces renova-
des’’ per continuar al capda-
vant de la Paeria. Ha estat lla-
vors quan ha assenyalat que, 
malgrat els ‘’duríssims atacs’’ 
rebuts durant un any, al maig 
va guanyar les eleccions mu-
nicipals ‘’clarament’’, amb dos 
escons de diferència respecte 
de la segona força, tot i per-
dre de llarg la majoria abso-
luta, la qual cosa l’ha portat a 
fer un pacte amb C’s. 

L’alcalde Ros
qualifica el

procés d’“atac 
integral’’ a la 
seva persona
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L’estelada de la discòrdia Comú de Lleida
Ros gasta 3.000 euros de l’erari 
públic per denunciar ‘El Mundo’

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Paeria ha reconegut, en 
resposta per escrit al Comú 
a una pregunta que l’agru-
pació d’electors va formular 
en el Ple de juliol, que es va 

tramitar una factura superior 
als 3.000 euros per al des-
patx Advocats i Associats 
SSB per estudiar accions ju-
dicials per part de l’alcalde 
arran de les notícies publica-
des al diari El Mundo. 

Les Basses d’Alpicat

PSC i CiU acorden desencallar la 
rehabilitació del parc de les Basses

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els grups del PSC i de CiU 
han presentat aquest diven-
dres, per separat, l’acord 
a què han arribat ambdues 
formacions per desencallar 
la recuperació del parc de 

les Basses, que es farà per 
fases, mantenint el parc 
d’oci familiar amb l’opció 
dels Barrufets.
La Crida, ERC i el Comú re-
clamen una consulta popular 
per decidir el futur del parc 
de les Basses. 

Imatge del dia que la Paeria va anunciar que les 
Basses acollirien un parc temàtic dels Barrufets.

foto · Arxiu

Vega sospita que el PSC ha entrat al 
despatx municipal sense permís

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Polèmica a l’Ajuntament de 
Lleida per la retirada d’una 
estelada penjada per ERC 
amb l’objectiu de celebrar 
el 12 d’octubre, el Dia de la 
Hispanitat. Els republicans 
acusen l’alcalde Ros de cedir 
a les pressions de Ciutadans 
i d’haver entrat sense permís 
al seu despatx municipal per 
retirar la bandera. D’aques-

Ros retira l’estelada que 
havia penjat ERC a la
Paeria a petició de C’s

ta manera, Carles Vega avisa 
que “els despatxos dels grups 
polítics han deixat de ser llocs 
segurs i haurem de tenir molt 
de compte amb la informa-
ció que hi guardem”. “Tot 
plegat forma part d’aquest 
pacte entre PSC i Ciutadans 
a l’Ajuntament de Lleida con-
tra la llibertat d’expressió i les 
llibertats polítiques del grups 
municipals”, ha reblat Vega 
Des de la Paeria ho neguen i 

asseguren que la Guàrdia Ur-
bana va treure l’estelada des 
d’una altra finestra. “La se-
nyera és de tots, mentre que 
l’estelada només identifica 
una part de la societat”, jus-
tifiquen fonts de l’Ajuntament 
de Lleida.
ERC no es creu la versió de la 
Paeria i es planteja denunciar 
Ros per haver entrat sense 
permís al seu despatx muni-
cipal. 

L’acció del grup municipal presidit per Carles Vega era la resposta dels republicans 
lleidatans a la celebració del Dia de la Hispanitat.

foto · ERC

Impostos municipals
Front comú per rebaixar un 2% 

l’IBI de Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els grups municipals de 
Convergència i Unió, ERC-
Avancem, Partit Popular i 
el Comú a l’Ajuntament de 
Lleida han consensuat una 

esmena per rebaixar un 2% 
l’Impost sobre Béns Immo-
bles (IBI) per a l’exercici de 
2016. Aquestes formacions 
sumen 13 regidors dels 27 
regidors de la Paeria, res-
pecte dels 12 de PSC i C’s. 

PERRUQUERIA UNISEX

C/Antoni Solé, 14 baixos · La Bordeta · 25001 Lleida
Tel. 973 20 15 09

MÁS SABORES, MÁS SENSACIONES

AV. ROVIRA ROURE, 41 · 973 23 87 34
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La Federació d’Associacions de 
Veïns estrena president

 L. Á. PÉREZ DE LA 
PINTA

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Funciona des del 1982, no 
té página web, tampoc dis-
posa de perfil a Twitter ni té 
pàgina pròpia oberta a Face-
book. De coses com ara Lin-
kedIn, Instagram o Perisco-
pe millor ni en parlem, però 
l’octubre va estrenar nova 
junta i l’objectiu del seu nou 
president és, diu, “revifar” 
una entitat que El Punt Avui 
definia fa unes setmanes en 
la seva edició de Lleida com 
a “moribunda i sense la confi-
ança de moltes associacions” 
per la seva “manca d’activitat 
i recursos i la politització o ex-
cessiva tutela de la Paeria”. 
Parlem de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Lleida, 
una entitat que agrupa 43 as-
sociacions veïnals i té com a 
objectiu ni més ni menys que 
“assumir la representativitat 
col·lectiva, agrupar i coordi-
nar les associacions veïnals, 
fer d’interlocutor davant les 
entitats públiques, fomentar 
la realització d’activitats per 
promoure la igualtat de drets 
i desenvolupar campanyes de 
solidaritat, programes de co-
operació i educació pel des-
envolupament i accions d’in-
tervenció comunitària”. Així 
ho diu, com a mínim, la Coor-
dinadora d’ONGD de Lleida a 
la seva pàgina web..., però la 
façana de la seva seu no con-
vida gaire a considerar-la com 
a paradigma d’obertura i mo-
dernitat. 
¿Pot una entitat que ha de 
ser paradigma d’obertura, 
dinamisme i modernitat tenir 
la seu a un casalot descuidat 
i amb les finestres guarnides 
de reixes que semblen prò-
pies del castell al qual l’agri-
mensor Josef K. mai no va 
poder accedir? Sembla que 
no i potser és per això que en 
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Moviment veïnal Nova junta a la FAVLL

‘Quo vadis’, FAVLL?

què en pensa...

La virtut
qual, com a totes les ciutats 
semblants, la polimilitàn-
cia i les relacions relaxades 
entre els qui belluguen les 
cireres són habituals–, si la 
FAVLL vol ser l’esposa d’un 
Cèsar que sempre som els 
ciutadans i no els qui ens 
governen, cal un esforç. En 
Toni Baró se sent –ens diu– 
capacitat per fer-ho. Ara no-
més cal esperar i descobrir 
si la FAVLL continua greu o 
va morir ahir, i això ho sa-
brem ben aviat: només cal-
drà contrastar els deu punts 
del “Compromís” mitjan-
çant el qual Baró va assolir 
la presidència de la FAVLL 
amb la seva acció efectiva. 

De moment, una bona ma-
nera de demostrar aquesta 
vitalitat teòrica seria co-
mençar a entendre que ara, 
com diu  el periodista es-
pecialitzat en xarxes socials 
Enrique San Juan a l’usuari, 
que en aquest cas som els 
ciutadans, cal cercar-lo allà 
on és. I els lleidatans fa anys 
que no fem cua a la porta 
del centre cívic del nostre 
barri. On som i com arribar 
fins nosaltres és una qües-
tió a la qual Toni Baró i el 
seu equip hauran de trobar 
resposta. D’ells en depèn 
que les associacions veïnals 
a Lleida tornin a  ser el que 
van ser no fa gaire.

L. Á.
Pérez de 
la Pinta

periodista

A la dona del Cèsar no li 
basta ser virtuosa: també 
ho ha de semblar. I a una 
ciutat com ara Lleida –a la 

L’oposició i 
moltes entitats  

reclamen   
“despolititzar” 

la FAVLL

Toni Baró no ens cita al vetust 
edifici de la plaça de Sant Llo-
renç en el qual l’entitat té la 
seu. Ens vam trobar –era el 
20 d’octubre– a Balàfia, en 
concret al Centre Cívic, i vam 
gaudir d’un tallat amb gel tot 
i que a Lleida començava la 
setmana passada a fer ja una 
mica de fred. “M’estimo més 
fer la feina des d’aquí. És més 
còmode i també sóc presi-
dent de l’Associació de Veïns 
de Balàfia”, ens diu. Que el 
president d’una entitat que 
s’ha estrenat  amb una moció 
aprovada pels grups munici-
pals de CiU, Ciutadans, Comú 
de Lleida, CUP, ERC-Avancem 
i PP i en relacío amb la qual 
es demana a l’Ajuntament 
que prengui mesures per tal 
de “despolititzar-la” ens rebi 
a un local modern com ara el 
Centre Cívic de Balàfia i no al 
casalot del costat de l’Iruña és 
ja un canvi. Asseguts davant 
el cafè, Baró comença parlant 
de Balàfia, de com hi va arribar 
després d’haver nascut a Ros-
selló i, diu, “voltar per molts 
barris” i dels reptes que plan-
teja un àrea que ha crescut 
molt els darrers anys: “Són els 
mateixos problemes que pa-
teixen totes les associacions 
de veïns. Quan la ciutat esta-
va per fer, calia mobilitzar-se, 
però ara Lleida és un bon lloc 
per viure. Tot i això, continua 
sent necessari fer política i les 
associacions veïnals són un 
bon lloc per fer-ho, perquè 
som qui hem de condicionar 
els partits polítics. Cal fer po-
lítica, sinó seran altres els qui 
la faran per tu, però potser la 
gent ara no hi troba raons, tot 
i que sí que veig que es mobi-
litza per qüestions concretes 
com ara el debat nacional”, 
ens diu. El dia a dia dels bar-
ris no resulta, creu Baró, igual 
de suggestiu que fa quaranta 
anys: “Les ciutats aquí funcio-
nen i lluitar per mantenir tot 
això no és tan esperonador 

com lluitar per aconseguir-ho 
tal com es va fer els anys se-
tanta i vuitanta”, ens explica. 
Es justifica. Baró cerca expli-
cacions per entendre què els 
ha passat a unes entitats –les 
associacions veïnals– que es 
mantenen vives potser només 
per la força d’un particular i 
idealitzat relat de la transició 
en el qual juguen un paper 
cabdal. A les associacions de 
veïns, potser, els passa el ma-
teix que a aquell miner vícti-
ma d’un accident a El Bierzo 



Baró vol capgirar una 
entitat endormiscada des 
de fa potser massa anys.

foto · Gerard Cardona
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a finals del vuitanta que va 
ser protagonista en un rotatiu 
lleonés d’una notícia titulada 
amb un impagable “Sigue 
grave el minero muerto ayer”. 
Va ser una errada del redac-
tor, però resumia a la perfec-
ció l’estat catatònic d’un sec-
tor que, com les associacions 
veïnals, va ser protagonista 
durant la dictadura i la prime-
ra democràcia i avui no té res 
més que un passat gloriós, un 
present trist i un futur negre.
Fins i tot Toni Baró ho admet: 
“És veritat. No estem en el 
millor moment i ens cal fer al-
guna cosa. La gent és o molt 
gran o molt jove i hi ha un buit 
generacional. No en tenim de 
socis d’entre 30 i 50, i això és 
nota”. Ell es veu capaç de re-
dreçar-ho i ens mostra el pro-
grama amb el qual va guanyar 
en una assemblea de la FAVLL 
en la qual van participar no-
més 22 de les 43 associacions 
que hi pertanyen. Baró ad-

met que potser la FAVLL no 
és prou representativa, tot i 
que recorda que el mateix 
succeeix “amb els sindicats i 
els partits”. Una elit que de-
cideix per tots i no represen-
ta ningú, potser? Podria ser, 
però no li arribem a pregun-
tar això directament. De tota 
manera, el fet incontestable 
és que avui, per la Paeria, la 
FAVLL és l’interlocutor a tra-
vés del qual coneix les inqui-
etuds i necessitats dels veïns. 
És així agradi o no: “Per això 
ens hem d’esforçar per atreu-
re més gent. No val amb ser 
representatius, cal que tot-
hom ens reconegui, i per això 
calen canvis. Canvis per fer 
que la gent hi participi. Ho 
diem als deu compromisos 
amb els quals vaig assolir la 
presidència: hem de moder-
nitzar els serveis utilitzant els 
canals participatius que les 
noves tecnologies ens facili-
ten, hem d’establir convenis 

de col·laboració amb entitats 
culturals, socials, sanitàries, 
esportives i de serveis, hem 
de replantejar l’Escola de Par-
ticipació Ciutadana tot recu-
perant l’esperit que la va cre-
ar i hem d’elaborar un cens 
detallat de béns i serveis de 
les AVV i posar-lo a disposició 
per facilitar la potenciació en 
xarxa dels nostres recursos”, 
ens explica. 
El que ens diu Baró és cert: 
tot això hi és al decàleg que 
amb els seus actuals com-
panys de junta (Francesc Ros-
selló, Josep Maria Bergua, 
Juan Gallardo i Marta Salla) 
van presentar amb motiu de 
l’assemblea del 5 d’octubre 
en la qual van ser escollits 
per dirigir la FAVLL. Però el 
problema no rau aquí. El ma-
nifest és coherent, el discurs 
també i la predisposició de 
Baró sembla sincera, però el 
manifest no es pot trobar allà 
on som els lleidatans. No està 

a Facebook. Ni a Twitter. Ni 
tan sols no està penjat a cap 
web. Bé, ara sí que ho està, a 
7accents.cat, i s’hi pot accedir 
a través d’aquest codi QR.

A la FAVLL li passa, potser, 
com als llibres de Kafka, que 
no els coneixia ningú fins que 
en Max Brod va decidir publi-
car-los.
Estar d’acord amb el Toni Baró 
és fàcil: és un bon conversa-
dor i xerrades com la que vam 
tenir el dia 20 a la tarda fan 
repensar-se a qualsevol molts 
dels prejudicis que existeixen 
sobre les associacions veïnals 
i tornar a veure aquestes enti-
tats com a quelcom potenci-
alment útil, però el problema 
no són uns prejudicis que se-
gur que comparteixen bona 
part dels lleidatans. El pro-
blema rau en la incapacitat 
–o escassa voluntat– que els 
responsables de les entitats 
veïnals han mostrat durant les 
darreres dècades i que han 
propiciat que la ciutadania 
canalitzi la seva voluntat de 

participar mitjançant d’altres 
eines com ara plataformes re-
ivindicatives, nous partits po-
lítics o qualsevol altra entitat.
Malgrat que a molts no els 
agradi sentir-ho –ho demos-
tra la moció aprovada fa unes 
setmanes en el Ple–, ningú no 
pot negar que avui a Lleida 
les associacions de veïns es-

tan sovint polititzades en es-
tar dirigides per persones 

que militen obertament 
a partits polítics. Tam-
poc no es pot negar 
que les associacions 
de veïns no funci-
onen com caldria 
i responen tard o 
mai als problemes 
d’uns veïns que 
fa anys que no les 
considerem interlo-

cutor vàlids i, d’igual 
manera, és també 

innegable que les as-
sociacions de veïns han 

perdut quasi plenament 
el seu caràcter reivindicatiu 

i limiten la seva tasca a l’or-
ganització d’activitats cultu-
rals, lúdiques i de caritat de 
les quals gaudeixen només i 
principalment el reduït grup 
de persones que orbita en-
torn a les citades entitats. Tot 
això és veritat, però també ho 
és que. malgrat que molts no 
ho considerin justificable en 
l’actual estat de coses, l’ad-
ministració local reconeix en-
cara les associacions de veïns 
com a interlocutor vàlid. Per 
tot plegat, hem de reconèixer 
també que, ben gestionades, 
les associacions veïnals po-
den tornar a ser una eina valu-
osa.  Arran d’això, en acabar 
la nostra xerrada, vam pre-
guntar a Baró sobre si consi-
derava normal haver estat el 
número 11 de la candidatura 
de Ros i presidir ara la Fede-
ració. Ens va respondre que 
ara ell és primer president 
de la FAVLL i després socia-
lista. A continuació va dir-nos 
que, tot i reconèixer-se amic 
personal de l’alcalde, no tin-
dria cap problema a defensar 
allò que calgués: “Si hi ha al-
guna cosa que s’ha demanat 
a l’Ajuntament o que no hi 
haguem de donar suoprt, ho 
farem. I fins i tot si la junta de 
la FAVLL considera que ens 
hem d’enfrontar a l’Ajunta-
ment per alguna qüestió, no 
hi dubtaré. Ho faré inclús sen-
se ser-hi d’acord jo individual-
ment. Si no ho fes, no seria un 
digne president de la FAVLL”, 
ens va assegurar. Aquí queda: 
negre sobre blanc. 
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Crònica negra Accident d’aviació

Tot apunta que l’aparell no va agafar la suficient velocitat 
de rotació per enlairar-se i per això es va acabar estimbant 

 GERARD MARTÍNEZ/ACN
 TORREGROSSA

Les tasques d’investigació 
d’Aviació Civil han començat 
prenent declaració a tots els 
testimonis i recollint proves 
com poden ser fotografies del 
moment de l’accident i també 
s’han examinat les restes de 
l’aparell que han quedat pràc-
ticament calcinades. Quan 
hagi finalitzat aquest examen 
preliminar es podran retirar 
les restes de l’ultralleuger, tot 
i que caldrà conservar-ne el 
motor per si cal investigar-ne 
alguna part més endavant.
El president de l’aeroclub de 
Mollerussa i instructor de l’Es-
cola de Vol La Serra, Jaume 
Capell, ha recordat que l’avi-
oneta estava ‘’perfectament’’ 
i que ell pràcticament la feia 
servir per fer classe cada dia. 
Tenia les revisions fetes, com-
bustible i el motor canviar re-

Dos morts en un accident d’un
ultralleuger a Torregrossa

Accident de trànsit
Un mort en la sortida de via d’un 

cotxe a l’LP-3322 a Linyola
 REDACCIÓ
 LINYOLA

El conductor d’un turisme 
va morir el dissabte 24 d’oc-
tubre a la tarda en sortir de 
la via a l’LP-3322, a l’altura 
de Linyola. L’accident va te-
nir lloc al punt quilomètric 
11. Per causes que encara 

s´estan investigant, el turis-
me va sortir de la via i, com 
a conseqüència, va morir un 
home de 51 anys. 
En l’accident hi van treballar 
els Mossos d’Esquadra, tres 
dotacions dels Bombers de 
la Generalitat i un helicòpter 
i una ambulància del SEM. 

Accident d’alta muntanya
Els Bombers realitzen tres rescats

de muntanya
 REDACCIÓ
 ORGANYÀ

Els Bombers de la Genera-
litat van treballar aquest 17 
d’octubre en diversos res-
cats de muntanya. L’avís de 
l’últim servei va ser rebut a 
les 12.57 hores i es tractava 
d’un esportista de 36 anys 

que s’havia accidentat quan 
baixava pel barranc de Fon-
tanella, a Organyà. L’afectat, 
que es va fracturar la tíbia 
i el peroné, va ser evacuat 
a l’Hospital de la Seu d’Ur-
gell amb un helicòpter dels 
Bombers i una ambulància 
del SEM. 

centment. Feia set anys que 
el tenien a l’aeroclub i portava 
3.200 hores de vol. Quan en 
va fer 2.000 va ser quan van 
canviar el motor, perquè així 
ho estipula el reglament. 
Malgrat que ara tot són hipò-

tesis i especulacions, Jaume 
Capell ha assenyalat que tot 
apunta que l’aparell no tenia 
una velocitat adequada quan 
es va enlairar. Tots els avions 
tenen una velocitat de rotació 
per enlairar-se i ‘’evidentment 

Protesta laboral

Protesta per l’acomiadament de dos 
empleats d’Autobusos de Lleida

 ACN
 LLEIDA

Una cinquena de persones, 
majoritàriament treballadors 
d’Autobusos de Lleida però 
també representats d’UGT i 
CCOO, s’han concentrat da-
vant de l’oficina d’atenció al 
client de l’empresa per rebut-
jar l’acomiadament de dos 
treballadors que estaven de 
baixa mèdica per incapacitat 
temporal, als quals la compa-
nyia hauria ordenat fer un se-
guiment, segons han explicat 
els representants sindicals. El 
comitè d’empresa conside-
ra “injustificada, infundada i 
desproporcionada” la decisió 
de la direcció i, per això, exi-
geix la readmissió d’aquestes 
dues persones i la mediació 
de la Paeria.

Moment de la lectura del manifest, davant de l’oficina 
d’atenció al client d’Autobusos de Lleida.

foto · ACN

Els concentrats han llegit un 
manifest amb què han mos-
trat el seu “total desacord” 
amb la mesura presa per 
l’empresa, que consideren 

que suposa una “amenaça” 
per a la resta de treballadors, 
així com amb “la forma i els 
mitjans” emprats per  decidir 
els dos acomiadaments. 

no la portaven perquè anaven 
amb el morro alçat i arrosse-
gant la cua per terra’’, ha re-
marcat Capell.
Les dues víctimes mortals 
eren un veí de Lleida de 59 
anys i un altre de Barcelona 

de 62 anys. El primer era el 
qui comptava amb més ex-
periència de vol, ja que es 
va treure la llicència el 2002, 
mentre que el segon formava 
part de la darrera promoció 
de nous pilots de l’Escola de 
Vol La Serra, per la qual cosa 
només feia un mes que tenia 
la llicència per volar. Ambdós 
compartien el projecte de res-
tauració d’una avioneta, per 
la qual cosa aquest diumenge 
van decidir llogar la que hi ha 
a disposició dels socis a l’ae-
roclub. Es tracta de la primera 
tragèdia d’aquestes caracte-
rístiques en els 25 anys que 
fa que funciona l’aeroclub de 
Mollerussa. 

Aviació Civil, al costat de 
les restes de l’avioneta 
que va patir l‘accident.

foto · ACN
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Ramaderia Pifarré

Crim de la Mariola

La “tercera via” 
de la Ramaderia 

Pifarré
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida i la 
Ramaderia Pifarré estudien un 
tercer camí d’accés a la gran-
ja després que la via principal 
hagi estat tancada pels seus 
propietaris i que s’hagi arri-
bat a la conclusió que el camí 
de serveis colindant propietat 

La majoria de veïns increpen el detingut 
mentre el jove ressegueix els seus passos

 ACN
 LLEIDA

Desenes de veïns han incre-
pat durant la reconstrucció 
dels fets l’acusat d’haver ma-
tat de dos trets la seva expa-
rella el març de 2015. El de-
tingut ha resseguit els passos 
que va fer aquell dia sota la 
mirada d’agents dels Mossos 
d’Esquadra, representants ju-
dicials i advocats. Fins al lloc 
s’han desplaçat més d’una 
cinquantena d’agents del 
Mossos, a més de diversos 
agents de la Guàrdia Urbana, 
que han acordonat la zona. 
L’adjectiu més corejat pels 
veïns ha estat el d’”assassí”, 
tot i que des d’algunes fines-

Crits d’assassí en la
reconstrucció d’un crim

Un dels propietaris de la Ramaderia Pifarré, feine-
jant a la granja.

font · www.ara.cat

d’Adif no permet el pas de 
vehicles de gran tonatge. Tot 
i això, aquesta opció, a priori, 
està lligada a una inversió al 
voltant dels 6.000 euros de la 
qual s’hauria de fer càrrec la 
família Pifarré.
De fet, si el conflicte entre 
els propietaris de la Ramade-
ria Pifarré de Lleida i els del 
camí d’accés no se soluciona 
en breu els responsables de 
l’explotació podrien aturar la 
seva activitat en els propers 
dies. 

Judici
Mir declara amb 

motiu d’una
denúncia per 
prevaricació 

 ACN
 LLEIDA

L’alcalde de les Borges 
Blanques, Enric Mir, ha de-
clarat al Jutjat d’instrucció 
1 de Lleida amb motiu de 
la denúncia presentada al 
juliol per l’empresa Gene-
ral d’Olis i Derivats SL, que 
l’acusa de prevaricació per 
voler perjudicar l’empresa. 
L’Ajuntament considera 
que aquesta querella és 
la resposta a la denúncia 
presentada pel consistori 
l’abril de 2013 contra Ge-
neral d’Olis i Derivats per 
irregularitats ambientals 
i urbanístiques, ja que les 
emissions a l’atmosfera de 
l’empresa superarien el 
permès per la llei. 

Presó
Ausàs obté el 

tercer grau i pot 
sortir els caps 
de setmana

 ACN
 LLEIDA

Serveis Penitenciaris ha 
concedit a l’exconseller de 
Governació de la Genera-
litat, Jordi Ausàs, el tercer 
grau només tres mesos 
després del seu ingrés a 
presó. Ausàs podrà sortir 
els caps de setmana, de 
divendres a diumenge. Fis-
calia ha recorregut la de-
cisió atenent que l’equip 
d’observació plantejava 
només el segon grau. 

L’acusat es duu les mans a la cara quan una policia 
simula que és la víctima durant la reconstrucció.

foto · ACN

El detingut
assegura que

va disparar “a 
tort i a dret” 

sense objectiu

tres s’ha pogut escoltar algun 
crit d’ànims cap al jove. La re-
construcció dels fets ha durat 
uns vint minuts i el detingut 
ha assegurat que va disparar 
“a tort i a dret” sense cap ob-

jectiu perquè anava drogat.
Amb la reconstrucció s’in-
tenta aclarir què va passar 
realment, ja que mentre la 
defensa de l’acusat assegura 
que primer es va disparar a ell 

mateix i que després va se-
guir disparant indiscriminada-
ment, l’advocat de la família 
considera que l’acusat va dis-
parar la seva exparella i des-
prés es va intentar suicidar. 

Estimula els teus sentits i viu l’experiècia CROMM. 
Creadors de somnis

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

www.labrasador.com    /   reserves@labrasador.com   /   973 20 30 57
Segueix @labrasador a Facebook, Instagram i Twitter!

Menú diari, carta, 
menús de grup 
i celebracions.

Cuina catalana,
tradicional, moderna 
i d’autor.
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Església

El Bisbat de Solsona ofereix
gratis la nul·litat matrimonial 

 ACN
 SOLSONA

El bisbe de Solsona, Xavier 
Novell, ha anunciat que el tri-
bunal eclesiàstic de Solsona 
oferirà gratuïtament els seus 
serveis de nul·litat matrimoni-
al i facilitarà un advocat d’ofici 
a totes aquelles persones que 
no tinguin prou recursos eco-
nòmics. 
Novell ha fet un repàs en el 
full dominical dels canvis que 
ha aprovat el Vaticà per acon-
seguir una “major brevetat i 
accessibilitat” a la nul·litat ma-
trimonial i confia que aquests 

canvis “animin a explorar la 
possible nul·litat als qui han 
patit el fracàs del seu matri-
moni, especialment aquells 
que es van casar molt joves, 
van separar-se uns mesos des-
prés, sense fills, i ara viuen ca-
sats civilment i afillats des de 
fa molts anys”.
El bisbe confia també que els 
casos “es puguin resoldre en 
sis o tres mesos” i creu que 
servirà especialment a aque-
lles parelles que han dubtat a 
fer el pas a causa del cost eco-
nòmic, emocional i temporal 
del procés”. 

Educació sexual
Tres nous positius 
de VIH i nou de 
sífilis a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Associació Antisida de Llei-
da ha realitzat 350 noves 
proves ràpides de VIH i d’al-
tres infeccions de transmissió 
sexual (ITS) entre els mesos 
de gener i octubre d’aquest 
2015. Del total de proves du-
tes a terme, 3 han donat un 
resultat positiu en VIH i 9 en 
sífilis. El president de l’entitat, 
Joan Fibla, ha explicat que 
els nous casos positius de VIH 
corresponen a heterosexuals 
amb 30 anys de mitjana. 

Joves rebent informació a l’estand de l’Associació 
coincidint amb el Dia de la Prova.

foto · Associació Antisida

Campanya de vacunació de la grip

La vacuna està millor 
adaptada per

combatre la malaltia
 ACN
 LLEIDA

El Departament de Salut ha 
iniciat a campanya de vacu-
nació de la grip al conjunt de 
Catalunya, i és que aquesta 
malaltia esdevé un problema 
de salut pública “important”, 
especialment en els mesos 
d’hivern, ja que cada any en-
tre un 5 i un 20% de la po-
blació resulta infectada per 
la grip. L’objectiu de la cam-
panya de vacunació és que 
les persones que tenen més 
risc es vacunin per tal d’evi-
tar ingressos hospitalaris per 
complicacions o, fins i tot, la 
mort a causa de la malaltia. 
La campanya es dirigeix a 

80.000 dosis 
distribuïdes 

a Lleida i
comarques

Una metgessa del CAP Santa Maria de Lleida injecta la vacuna de la grip a un ancià.
foto · ACN

 S’han renovat 
dues de les tres 

soques de què
es composa

la vacuna

les persones majors de 60 
anys –entre les quals s’asso-
leix a Lleida una cobertura 
d’un 70%–, però també a la 
resta de col·lectius de risc –
on s’arriba al 50%–, com són 

els malalts crònics (persones 
amb malalties cardiovascu-
lars, amb malaltia pulmonar 
obstructiva crònica, cirrosis, 
persones amb obesitat mòr-
bida, diabètics, dones emba-
rassades...), a més del conjunt 
del personal sanitari.
La principal novetat d’aques-
ta campanya és que s’han 
renovat dues de les tres so-
ques de la grip que conté la 
vacuna que s’administra, en 
concret una soca de grip tipus 
A (H3N2) i una del grup B, 
mentre l’altra soca del grup A 

(H1N1) no s’ha renovat. Així, 
aquesta actualització “ha de 
permetre que la vacuna es-
tigui especialment adaptada 
al virus que circularà aquest 
any”, segons Pere Godoy, 
responsable de Vigilància Epi-
demiològica de Salut a Lleida.
Godoy ha explicat que l’activi-
tat gripal s’intensifica cap a la 
segona quinzena de desem-
bre, quan es considera que 
s’entra en activitat epidèmica, 
amb 100 casos setmanals per 
cada 100.000 habitants, mo-
ment en què s’incrementen 

les consultes als centres sani-
taris i als serveis d’urgències. 
A partir d’aleshores, aquesta 
activitat gripal s’allarga entre 
cinc i set setmanes, durant els 
mesos de gener i febrer, i cap 
al març és quan comença a 
disminuir
Salut també defensa la neces-
sitat d’incrementar la vacuna-
ció entre el personal sanitari, 
tot i que un estudi recent in-
dica que, de mitjana, un 60% 
dels metges i infermeres de 
l’atenció primària de Lleida es 
vacunen de la grip. 
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Els expositors destaquen el seu caràcter eminentment professional i
els contactes de qualitat realitzats al llarg del certamen

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Poso els peus per prime-
ra vegada en aquesta Fira. 
M’han comentat que, per 
segona edició consecutiva, 
la Fira Internacional d’Equi-
paments i Serveis Municipals 
-com així es defineix Munici-
pàlia- comparteix espai amb 
Innocamping, el Saló Nacional 
Professional de Serveis i Equi-
paments per als Càmpings i 
Empreses del Lleure a l’Aire 
Lliure. Amb tot, durant els 
dies previs, en els ponts que 
obren les portes de la nostra 
ciutat cada matí no n’he vist ni 
un cartell publicitari. Ni tam-
poc, a diferència d’altres fires 
que es realitzen al llarg de 
l’any a Lleida, no he observat 
que els lleidatans n’estiguin 
gaire assabentats. M’ha sor-
près. Per tant, el primer que 
he de fer és inspeccionar què 
em trobaré els propers quatre 
dies dins del recinte de Fira 
de Lleida. 
Per començar, algunes xi-
fres: 315 expositors repar-
tits en 22.500 m2 -em diuen 
que ocupen un 15% més de 
superfície que en l’edició de 
2013. El meu escepticisme 
inicial es transforma en inte-
rès, i més quan escolto diver-
sos idiomes tot passejant pels 
passadissos marcats amb una 
línia discontínua groga que 
guia els visitants d’un estand 
a l’altre. Professionals d’una 
vintena de països europeus, 
americans i africans visitaran 
el certamen durant aquests 
dies. S’hi trobaran, a més 
d’expositors catalans i de la 
resta de l’Estat Espanyol, em-
preses portugueses, france-
ses, alemanyes, holandeses, 
italianes i canadenques. 
Fent un cop d’ull al progra-
ma, veig que es realitzaran 
un total de quaranta jornades 

4 dies, 315 expositors, 7,5 M€...
 i ni un caramel!

què en pensa...

Jordi
Panadés

economista

Leitmotiv
Sant Miquel, DeNuvis o Llei-
dantic són exemples de fires 
que compleixen el seu requisit. 
Agrupen empreses, especialis-
tes i públic interessat en allò de 
què va la fira amb el leitmotiv  
de posar-les en contacte dins 
d’un mateix escenari i gene-
rar algun tipus de comerç. Fira 
de Lleida, al seu torn,  és la 
fundació privada encarregada 
d’organitzar aquests esdeveni-
ments a Lleida, amb una llarga 
historia i tradició. La ciutat ha 

organitzat fires des de l’anti-
guitat, però potser ara s’hauria 
aconseguir que les fires acabin 
complint aquest leitmotiv més 
enllà de fixar-se en ser la fira 
més gran del sud d’Europa 
o tenir les instal·lacions més 
preparades, la xifra record de 
visitants, etc. Potser el més 
important seria innovar, moti-
var i dirigir cap a un major nú-
mero de contactes comercials 
on, efectivament, i com dirien 
molts firaires, es faci negoci. 

per a professionals distribuï-
des en congressos, jornades 
tècniques, conferències, pre-
sentacions i seminaris amb 
temàtiques de tot tipus. Em 
crida especialment l’atenció 
Missió Tècnica Internacional: 
Solucions sostenibles per a 
la gestió de les nostres ciu-
tats, organitzada per la Unión 
Iberoamericana de Munici-
palistas, en què vint tècnics 
i càrrecs de països llatinoa-
mericans visitaran la Fira per 
compartir experiències sobre 
energia, mobilitat i medi am-
bient. També s’hi tractaran al-
tres temes com els abocadors 
controlats, les smart cities i la 
gestió d’instal·lacions esporti-
ves. Amb poc temps m’estic 
adonant que la magnitud i la 
repercussió d’aquesta Fira su-

pera, de llarg, les meves po-
bres expectatives inicials.
I és que tinc la sensació que 
els dies, aquí, es consumei-
xen a la mateixa velocitat 
que es consolida la presèn-
cia de públic. M’ho confir-
men dues dades: la prime-
ra, el certamen repercuteix 
econòmicament a la ciutat 
amb uns 7,5 M€ aproxima-
dament; la segona, l’ocu-
pació hotelera a Lleida 
supera el 90% al llarg de 
tota la setmana. Arribats al 
darrer dia, comença a ser 
hora de fer balanç i vaig a 
escoltar què en diuen els 
representants polítics de 
tot plegat. M’imagino el 
sermó triomfalista del paer 
en cap de la ciutat. Pocs 
minuts després, constato que 

L’ocupació
hotelera ha

superat el 90% 
al llarg de tota la 

setmana  

Professionals de 
països europeus, 

americans i
africans han

visitat la Fira

no anava gens errat. “El 96% 
dels expositors han tingut els 
resultats esperats o superiors 
als esperats”, afirma Àngel 
Ros en l’acte de cloenda. No 
vull perdre més el temps, és 
moment de comprovar in situ 
la veracitat d’aquesta afirma-
ció.
Vaig de periodista en pràcti-
ques intrèpid i m’endinso en 
alguns estands per preguntar 
sobre aquesta qüestió. Noto 
optimisme entre els exposi-
tors però a certa llunyania de 
la valoració tan positiva que 
han confirmat fonts de la ma-



NOVEMBRE 2015 17economia

Diverses instal·lacions destinades als parcs públics es mostren amb tota la 
seva esplendor al llarg de tot el recorregut del recinte firal.

fotos · Joan Rosinach

teixa Fira. Representants de 
Piscines Dome manifesten la 
baixa participació pel que fa 
a empreses exclusives d’Inno-
camping i des d’Arum Serveis 
Ambientals ens indiquen que 
han notat un descens en el 
nombre de visitants. Tot i així, 
val a dir que la gran majoria 
destaquen els contactes de 
qualitat fets i el nombre de 
professionals que hi han pas-
sat. Abans de marxar, respon-
sables d’Ignia Light -eufòrics 
després de superar en escreix 
les seves expectatives inici-
als- comenten que “aquestes 

instal·lacions són mediocres. 
Si la Fira genera diners, gas-
ta!”, mentre observem el sos-
tre d’un Palau de Vidre, als 
Camps Elisis, al llindar de la 
ruïna.
Guardo per última vegada 
l’acreditació a la meva mot-
xilla i em disposo a agafar el 

cotxe. Ja no em sorprèn no 
trobar cap cartell publicitari ni 
informatiu durant el meu re-
torn cap a casa. Aturat en un 
semàfor en vermell, recordo 
una de les frases que el darrer 
expositor a qui he entrevistat 

m’ha comentat fa ben poca 
estona: “És una Fira destina-
da als professionals, això la 
diferencia de moltes altres en 
què la gent només passa per 
l’estand a buscar caramels”. 
Ara ho he entès tot. La gent 

-i les persones- anem a la ma-
joria de fires només per en-
dolcir el nostre temps xafar-
dejant. Municipàlia, en canvi, 
és molt diferent. Quantitat 
versus qualitat. Aquesta és la 
qüestió. 
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Transports Alta velocitat i llarga distància

Trens regionals i autocars per traslladar des de Lleida fins 
a Tarragona i Barcelona els viatgers d’alta velocitat 

 ACN
 LLEIDA

Lleida també ha viscut el col·
lapse que ha afectat els trens 
d’alta velocitat que circulen 
a Catalunya. Renfe ha aturat 
a Lleida l’AVE procedent de 
Madrid amb destinació a Bar·
celona que feia parada a la 
capital del Segrià a les 09.00 
hores. Els passatgers s’han re·
partit entre autocars i un tren 
regional per acabar de fer el 
trajecte. Aquest tren ha ser·
vit per dur els passatgers de 
l’AVE que sortia de Barcelona 
amb direcció a Madrid i que, 
d’aquesta manera, ha inici·
at el seu trajecte a Lleida. El 
comboi ha sortit de la capi·
tal del Segrià amb uns trenta 
minuts de retard. L’Avant de 
les 09.00 hores i l’AVE de les 
09:37 hores amb direcció a 
Barcelona s’han cancel·lat i 
els passatgers han tingut l’op·

Centenars de passatgers afectats 
pel caos circulatori de Renfe

Esports d’aventura
El Pallars Sobirà posa punt final a 

una de les temporades més llargues
 REDACCIÓ
 LLAVORSÍ

L’empresa Ràfting Llavorsí ha 
donat per finalitzada la tem·
porada d’esports d’aventura 
al Pallars Sobirà. El primer 
descens de la temporada 
el va realitzar aquesta ma·
teixa empresa el 5 de març. 

L’excel·lent meteorologia ha 
contribuït de manera decisi·
va a convertir la temporada  
en una de les més llargues. 
Manel Irímia, responsable 
de l’empresa, ha dit que el 
nombre de serveis realitzats 
s’ha consolidat i que l’esport 
rei segueix sent el ràfting. 

Habitatge
La Paeria obre el cens provisional 
de pisos buits amb 230 habitatges
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha 
començat a elaborar el cens 
d’habitatges buits a la ciu·
tat, que disposa provisional·
ment de 230 pisos. És la pri·
mera llista que s’ha elaborat 
amb la informació facilitada 

fins ara per les entitats ban·
càries, però encara s’ha de 
completar amb més dades 
i més detallades, segons el 
tinent d’alcalde i regidor de 
Promoció i Gestió de l’Hàbi·
tat Urbà i Rural i la Sosteni·
bilitat de la Paeria, Fèlix Lar·
rosa. 

ció de ser recol·locats en au·
tobusos o bé rebre el retorn 
de l’import del bitllet.
La resignació ha estat l’ac·
titud predominant entre els 
centenars de passatgers que 
han estat afectats pels retards 

de diverses hores dels trens 
AVE i de llarga distància des 
de primera hora del matí. Al·
guns no han pogut fer conne·
xions previstes amb d’altres 
trens, uns altres han perdut 
hores de les seves vacances i 

Moturisme Ara Lleida

La Diputació crea una certificació
pionera en turisme per a motoristes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Diputació de Lleida, a tra·
vés del Patronat de Turisme, 
ha creat un nou producte 
anomenat Moturisme Ara 
Lleida que vol promocionar 
el turisme vinculat als moto·
ristes. Es tracta d’un projecte 
pioner a Catalunya i al conjunt 
de l’Estat espanyol que esta·
bleix un sistema de garantia 
mitjançant un segell de qua·
litat que identifica els establi·
ments especialitzats en turis·
me per a motoristes. Fins ara, 
una setantena d’establiments 
d’allotjament i d’oferta com·
plementària de la demarcació 
de Lleida han obtingut la cer·
tificació Moturisme Ara Lleida 
després d’haver superat el 
curs de formació i l’auditoria.

Els responsables de la setantena d’establiments que 
han obtingut el certificat Moturisme Ara Lleida.

foto · Diputació de Lleida

El president de la Diputació, 
Joan Reñé, ha lliurat el di·
ploma i el segell acreditatius 
als responsables dels allotja·
ments turístics, restaurants, 

cafeteries i museus que l’han 
obtingut. Reñé ha agraït 
l’aposta i l’esforç que han fet 
per aconseguir aquesta nova 
certificació turística. 

altres, que havien d’anar de la 
capital catalana a Madrid per 
reunions de feina, han retor·
nat a Barcelona en comprovar 
que no arribarien a temps a 
la trobada. Alguns viatgers 
s’han queixat de la falta d’in·

formació per part de Renfe o 
del fet que s’hagin allargat les 
esperes per agafar un auto·
bús que substituís el comboi.
RAdif no descarta que la inci·
dència en els AVE hagi estat 
“un acte de vandalisme”. Tot 
i que la primera hipòtesi de 
l’ens ferroviari apuntava que 
la paralització absoluta de la 
circulació de trens d’alta velo·
citat i llarga distància entre Fi·
gueres i Tarragona havia estat 
provocada per un robatori de 
cable, ara no descarta altres 
causes. En una nota, ADIF ha 
detallat que està fent les “pri·
meres valoracions dels danys 
provocats a les instal·lacions” 
per presentar la denúncia. 

Passatgers procedents de 
Madrid baixen de l’AVE a 
Lleida per agafar un re-
gional.

foto · ACN
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Mostra Gastronòmica de les Garrigues

Menús especials del 31 d’octubre al 13 de desembre
 ACN
 LLEIDA

Un total d’onze restaurants 
participen en la 21a Mostra 
Gastronòmica de les Garri-
gues que organitza el Consell 
Comarcal amb l’objectiu de 
donar a conèixer la cuina ca-
racterística de les Garrigues, 
així com el sabor tan especial 
que l’oli d’oliva dóna als plats. 

Onze restaurants participen en la 
Mostra Gastronòmica garriguenca

Lan Party de Mollerussa

La Lan Party disposarà d’un circuit 
per fer carreres de drones

 ACN
 MOLLERUSSA

La 8a Lan Party de Mollerus-
sa disposarà d’un espai es-
pecífic amb un circuït per fer 
carreres de drones. L’esde-
veniment s’ha batejat com a 
Drone Party i es tracta d’una 
iniciativa pionera que aple-

garà una vintena de pilots 
d’aquests aparells que faran 
curses durant els dies de la 
trobada. L’organització  pre-
veu arribar al límit dels 550 
participants i continuar os-
tentant el títol de la trobada 
més important de Catalunya 
d’aficionats a la informàtica i 
els videojocs. 

Imatge de la presentació de la vuitena edició de la 
Lan Party de Mollerussa.

foto · ACN

Fira del Comerç i el Rebost d’Alcarràs
Èxit de públic amb 12.000 visitants 

a la Fira del Comerç i el Rebost 
 REDACCIÓ
 ALCARRÀS

La quarta edició de la Fira 
del Comerç i el Rebost d’Al-
carràs ha aconseguit conver-
tir-se en un èxit de públic su-
perant els 12.000 visitants. 
L’alcalde de la localitat, 
Miquel Serra, ha destacat 
que aquest certamen “ha 
esdevingut un referent per 

als ciutadans de la zona del 
Baix Segre, així com de Llei-
da ciutat, inclús de diverses 
poblacions catalanes”.
Una de les novetats d’aques-
ta edició, l’Espai Petit, ha 
estat un dels elements que 
més bona acollida ha tingut 
amb diverses activitats rela-
cionades amb la fruita com  
un taller de melmelades. 

Fem de l'escriptura un joc

Organitza:

Amb el suport de: Amb la col.laboració de: 

Si ets alumne de 3r i 4t d’ESO, Batx o Cicles...
pots inscriure’t fins el 23 de febrer de 2016

Play Stations iPhones iPods Touch Smartphones iPods Shuffle

L’aventura de crear històries

Vuitena edició

Participa i guanya!
www.ficcions.cat 

La Mostra, que s’ha presentat 
a la Diputació de Lleida, tin-
drà lloc els caps de setmana i 
festius del 31 d’octubre al 13 
de desembre. Els restaurants 
participants oferiran menús 
especials per la Mostra amb 
productes d’alta qualitat ela-
borats a la comarca com ara 
l’oli, el pa o els fruits secs, 
juntament amb els diversos 

cellers de vi de la comarca. En 
l’edició de 2014 es van servir 
més de 1.200 menús, un 6% 
més que l’any anterior.
El diputat provincial i alcalde 
de les Borges Blanques, Enric 
Mir, ha afirmat que la mostra 
és “un exemple de promoció 
gastronòmica però també tu-
rística de la comarca”.
La cuina garriguenca es ca-
racteritza per oferir un gran 
assortiment de plats en què 
l’oli d’oliva verge extra que 
s’elabora a les cooperatives 
de la comarca és el principal 
protagonista.
En la presentació hi ha partici-
pat Carme Mora, propietària 
del restaurant Els Fogons de 
la Carme, a Cervià de les Gar-
rigues. foto · ACN
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El sindicat
exigeix diàleg a 
distribuïdors i 

productors per 
salvar la situació

Crisi del sector de la fruita dolça

Així ho ha xifrat Aeall-Asaja respecte
dels productors lleidatans

 ACN
 LLEIDA

L’Associació d’Empresaris 
Agraris de Lleida (Aeall)-
Associació Agrària de Joves 
Agricultors (Asaja) ha xifrat en 
190 milions d’euros les pèr-
dues de la campanya de la 
fruita dolça de 2014 per part 
dels productors lleidatans un 
cop finalitzades les liquidaci-
ons corresponents a aquella 
campanya, marcada per una 
important crisi de preus i que 
a partir de l’agost es va veure 
agreujada amb l’inici del veto 
rus. Aeall-Asaja ha quantificat 
les dades econòmiques del 
sector a partir de les dades 
de l’Observatori de la Frui-
ta Fresca del Departament 
d’Agricultura. Aquestes po-
sen de relleu que mentre els 
ingressos del sector fructícola 
a les comarques de Lleida van 
ser de prop de 130 milions 
d’euros el 2014, les despeses 
es van situar en 320 milions. 
El president d’Aeall-Asaja, 
Pere Roqué, ha responsabi-

190 M€ de pèrdues en 
fruita dolça durant el 2014

Jornada agrària
UP reclama

assegurances per 
fer front a crisis de 

preus, plagues i 
robatoris al camp

 ACN
 LLEIDA

Unió de Pagesos, junta-
ment amb l’organització 
agrària d’àmbit estatal 
Unió d’Unions de la qual 
forma part, ha celebrat 
una jornada de debat so-
bre l’assegurança agrà-
ria amb la col·laboració 
d’Enesa en la qual el sindi-
cat català ha presentat les 
seves propostes de millora 
de l’actual sistema d’asse-
gurances agràries. El de-
bat se centra en el sector 
de l’olivera, en el qual les 
grans diferències entre els 
rendiments assegurables i 
els rendiments reals fa que 
Catalunya només repre-
senti el 2,48% de la pro-
ducció assegurada de l’Es-
tat. Respecte dels sectors 
ramaders, UP ha reclamat 
una millora de l’asseguran-
ça per a la retirada i des-
trucció d’animals morts. 

President i vicepresident d’Aeall-Asaja Lleida, Pere 
Roqué i Josep Pujol, mostrant la denúncia d’Aldi.

foto · ACN

litzat d’aquestes pèrdues la 
gran distribució i l’ha acu-
sat “d’estar-se enfotent dels 
productors” amb els preus 
que està fixant per a la frui-
ta dolça. En aquest sentit, 
ha posat d’exemple que en 
algun establiment ha venut 
préssecs a 0’40 euros el quilo 
quan el cost de producció se 
situa entorn dels 0,30 euros, 
a banda del manipulat i del 

cost d’entrada i sortida de la 
central, entre d’altres. Davant 
d’aquesta situació, des d’Ae-
all-Asaja exigeixen a la gran 
distribució que s’assegui a la 
taula amb el sector perquè “si 
no no en sortirem”

Denúncia d’Aldi 
Aeall-Asaja ha rebut la notifi-
cació de la denúncia interpo-
sada per Aldi pels danys so-

ferts en un dels establiments 
que la cadena de supermer-
cats alemanya té a Lleida du-
rant la protesta de productors 
de fruita dolça del 7 d’agost 
passat, convocada per Asaja, 
JARC i Unió de Pagesos. Ro-
qué ha acusat Aldi de “vetar 
la llibertat d’expressió” i ha 
explicat que Asaja es posarà 
en contacte amb la resta de 
sindicats agraris per analitzar 
la denúncia i decidir si empre-
nen algun tipus d’actuació, ja 
que “una cosa així no es pot 
quedar sense resposta”. 

 Incendi
Agricultura inicia 

la neteja de la
vegetació afectada 
per l’incendi de la 

Sentiu de Sió
 ACN
 LA SENTIU DE SIÓ

El Departament d’Agricul-
tura ha iniciat els treballs 
de neteja de la vegetació 
cremada en l’incendi fo-
restal de la Sentiu de Sió 
del 21 de juny del 2014. El 
foc, que va ser causat per 
una recol·lectora mentre 
feia treballs agrícoles i que 
va cremar en total 122,9 
hectàrees (19,05 forestals i 
103,85 agrícoles), es va ini-
ciar a Bellcaire d’Urgell, on 
es van calcinar 24,98 hec-
tàrees (8,38 forestals i 16,6 
agrícoles), i també va afec-
tar la Sentiu de Sió, on es 
va cremar més superfície 
(10,67 ha forestals i 87,25 
agrícoles). La totalitat de 
la fusta cremada es tritu-
rarà i s’aprofitarà per fer 
biomassa i deixar la zona 
lliure de restes forestals. 
Els treballs tenen una du-
rada prevista d’un mes. 

20a Jornada Fructícola de l’IRTA

Ciuraneta descarta “que les ajudes 
ens facin sortir dels problemes”

 ACN
 MOLLERUSSA

El conseller d’Agricultura, 
Jordi Ciuraneta, considera 
que “la millor ajuda que po-
dem tenir és el coneixement 
per tal que els productors de 
fruita puguin ser cada vegada 
més competitius”. “No crec 
que les ajudes siguin les que 
ens facin sortir dels proble-
mes, poden servir per pal·liar 
en un moment determinat 
problema però mai faran que 
siguem punta de llança a nivell 
de productivitat, de qualitat i 
de col·locació del producte 
al mercat”. Així ho ha dit en 
la inauguració a Mollerussa 

El conseller 
aposta pel

coneixement en 
el sector de

la fruita

de la 20a Jornada Fructícola 
de l’IRTA, una cita ineludible 
per al sector on any rere any 
s’hi presenten innovacions i 
resultats de projectes d’in-

vestigació que poden ser de 
gran utilitat per als fructicul-
tors. Ciuraneta ha destacat la 
importància d’aquest esdeve-
niment, que té lloc a la finca 
experimental de Mollerussa i 
que enguany arriba a la vinte-
na edició.
Davant de les demandes que 
fan organitzacions de produc-
tors i sindicats agraris perquè 
s’estableixi un preu mínim 
per a la fruita, Ciuraneta ha 
explicat que ja s’ha analitzat 
aquesta proposta i que s’ha 
traslladat a les autoritats de la 
Competència de la UE per tal 
que dictaminin la legalitat de 
la mesura. 

Ramaderia 
Els recuperadors 

de la cabra
catalana volen

difondre l’espècie 
 ACN
 VILANOVA DE MEIÀ

Els impulsors del projecte 
de recuperació de la cabra 
catalana volen començar 
a despendre’s de diver-
sos exemplars per tal que 
altres ramaders els acu-
llin i col·laborin així amb 
la consolidació d’aquesta 
espècie arreu del territori. 
Fa cinc anys que membres 
del col·lectiu Cultures Tro-
bades van comprar l’únic 
ramat del que es conside-
rava una raça extingida. 
De fet, ha passat de tenir 
una vintena de caps de 
bestiar a uns 120. 
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Més veterania (26.3 anys 
de mitjana), però menys 
referències ofensives

ACTEL FORÇA 
LLEIDA

 MARC
RETAMERO

 LLEIDA
www.7accents.cat

 L’Actel Força Lleida no ha 
començat gens bé la tempo-
rada 2015/16 i compta els 
seus partits per derrotes. Un 
total de quatre que el situen 
cuer en solitari de la competi-
ció, tal com detallarem en les 
següents pàgines. Joaquín 
Prado, un any més al capda-
vant de la banqueta, ha con-
feccionat una plantilla amb 
característiques diferents a 
les de les últimes campanyes 

foto · Javi Enjuanes

i encara no ha pogut dotar 
l’equip del seu segell ni ator-
gar-li una identitat pròpia.
Es troba a faltar una referèn-
cia ofensiva que assumeixi 
responsabilitats en els mo-
ments crítics dels partits. No 
serà per falta d’experiència, 
doncs, tot i que alguns juga-
dors són debutants a la lliga, 
l’actual plantilla és la més ve-
terana de la història del club, 
amb una mitjana de 26.3 anys 
d’edat, dos més que el curs 
passat i gairebé cinc més 
que la temporada 2013/14. 
Aquest fet es deu bàsicament 
a la continuïtat d’Alfons Alza-

mora (36 anys) i, sobretot, al 
fitxatge de Jorge García (38 
anys), dos veterans colrats en 
mil batalles. Els problemes fí-
sics del capità José Simeón, 
imprescindible en els èxits 
de la passada temporada, és 
un altre escull amb el qual ha 
de conviure l’equip en aquest 

complicat inici. El seu com-
plement a la posició de base, 
Josep Pérez, destil·la talent 
però necessita adquirir regu-
laritat. Juampi Sutina i Gerard 
Sevillano ofereixen bones ro-
tacions exteriors, però Alex 
Greven no sembla més que 
un microones acceptable sor-

Experiència, 
cares noves 
i molts 
dubtes

BÀSQUET Força Lleida

tint des de la banqueta. Cal 
un pas endavant del domini-
cà Emmy Andujar, MVP de la 
primera jornada, i d’un Khyle 
Marshall encara molt verd 
tàcticament. Per no parlar 
del sostre txec Tomas Hampl, 
que s’està mostant tou i sense 
confiança. 
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7accents i el Força 
Lleida et regalen un 

passi per a tota la 
temporada

Encerta qui serà l’MVP (ju-
gador amb més valoració) 
de l’Actel Força Lleida en 

el total de la lliga regular i 
entraràs en el sorteig d’un 
passi per a tota la tempo-

rada 2016/17. Marqueu 
amb una creu el jugador 

escollit a la casella que 
acompanya la fotografia 

del vostre favorit i feu-
nos arribar la butlleta de 

l’esquerra abans del dia 15 
de novembre. Al final de la 
temporada donarem a co-
nèixer el/la guanyador/a. 

MVP?
Qui consideres tu que 

serà el jugador 
més valorat de l’equip 

aquesta temporada?

MARC
RUBÍN DE CELIS

posició: Base

altura:   1.88 m

edat:     20 anys

GERARD 
SEVILLANO

posició: Aler

altura:   1.96 m

edat:     21 anys

ARNAU 
TRIGINER

posició: Aler

altura:   2.01 m

edat:     19 anys

JOSÉ 
SIMEÓN

posició: Base

altura:   1.86 m

edat:     24 anys

EMMY 
ANDUJAR

posició: Aler

altura:   1.96m

edat:     23 anys

TOMAS 
HAMPL 

posició: Pivot

altura:   2.15 m

edat:     27 anys

ALFONS 
ALZAMORA

posició: Pivot

altura:   2.06m

edat:     36 anys

JORGE 
GARCÍA

posició: Aler-pivot

altura:   2.03 m

edat:     38 anys

KHYLE 
MARSHALL 

posició: Aler-pivot

altura:   1.99m

edat:     23 anys

JOSEP 
PÉREZ

posició: Base

altura:   1.84 m

edat:     21 anys

JUAMPI 
SUTINA

posició: Escorta

altura:   1.92m

edat:     25 anys

ALEX 
GREVEN

posició: Escorta

altura:   1.90m

edat:     25 anys
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FUTBOL Lleida Esportiu

El Lleida Esportiu queda eliminat de la Copa i encadena 
mals resultats a la Lliga

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Imanol Idiakez podria tenir els 
dies comptats com a entre-
nador del Lleida Esportiu. El 
tècnic basc viu el seu moment 
més crític d’ençà que va arri-
bar al Camp d’Esports l’estiu 
del 2014, doncs els mals re-
sultats han sovintejat durant 
un mes d’octubre que ha situ-
at l’equip a la catorzena posi-
ció de la taula, més a prop del 
descens que de les anhelades 
places de play-off. També 
s’ha posat fi al periple per la 
Copa del Rei, on els lleidatans 
van quedar-se a les portes del 
somni d’enfrontar-se a un rival 
de Primera Divisió que dispu-
ta competició europea. 
Idiakez ha perdut el suport 
majoritari de l’afició, un fet 
que fa temps que s’intuïa a 
les xarxes socials i que es va 
confirmar amb la mocadora-
da que el públic del Camp 

Imanol Idiakez, a la corda fluixa

Primera Catalana
La Rapitenca trunca la bona ratxa 

del Lleida B
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El filial del Lleida Esportiu 
ha posat fi a una dinàmica 
de tres victòries consecuti-
ves en caure per 2-1 davant 
la Unió Esportiva Rapitenca, 
un dels principals candidats 
a l’ascens a Tercera Divisió. 
Els gols de Peke i Gaspa-

rín, així com una rematada 
de cap del lleidatà Martínez 
que s’ha estavellat al tra-
vesser, han impedit que els 
nois entrenats per Gerard 
Albadalejo signessin un mes 
d’octubre perfecte. El gol 
blau l’ha fet Genís Morera 
amb un magistral llança-
ment de falta directa. 

Primera Catalana
El CF Balaguer, líder de la categoria

 REDACCIÓ
 BALAGUER

Gran inici de temporada 
del CF Balaguer a Primera 
Catalana. Els deixebles de 
Jordi Cortés encapçalen la 
classificació en solitari des-
prés d’haver aconseguit cinc 
victòries i tres empats en les 
vuit primeres jornades dis-
putades. Els de la Noguera 
no van passar de l’empat a 

zero en el seu últim partit al 
municipal de Balaguer en-
front el Vilaseca, però van 
aprofitar l’ensopegada del 
Terrassa per seguir primers. 
Anteriorment havien acon-
seguit una treballada victò-
ria al camp del Castellde-
fels, on van ser capaços de 
remuntar un 1-0 advers grà-
cies a dos gols del jugador 
Adrià Fernández. 

d’Esports li va dedicar des-
prés del dolorós 0-3 encaixat 
davant el Reus Deportiu. A 
més, s’ha posat en contra part 
dels mitjans de comunicació, 

en afirmar sentir-se atacat 
injustament i assegurar que 
la premsa està perjudicant la 
bona harmonia del grup.
El joc de l’equip és atractiu, 

Futbol femení

L’AEM s’endú els tres punts de
les Illes Balears

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’AEM ha escalat fins a la sise-
na posició de la Segona Divi-
sió Femenina gràcies al triomf 
(0-1) aconseguit davant el 
Collerense B en terres mallor-
quines. En un matx d’anada 
i tornada les lleidatanes han 
aprofitat un solitari gol de Va-
nesa Nuñez a la segona mei-
tat per endur-se tres punts 
molt importants.
Pel que fa al primer equip 
del CF Pardinyes, que milita 
a Preferent, ha perdut da-
vant l’Atlètic Prat per un clar 
3-0 i segueix signant un inici 
de campanya irregular. Les 
noies d’Ivan Mena presenten 
un balanç de dues victòries, 
un empat i tres derrotes. La 
pròxima jornada tindran una 
bona oportunitat per recupe-
rar sensacions, doncs rebran 
el cuer Júpiter al municipal de 
Pardinyes. 

La plantilla del Femení A de l’AEM, que competeix a 
la Segona Divisió Nacional

foto · S.E. AEM

sempre fidel a la filosofia de 
possessió del tècnic, però 
manca contundència a les 
dues àrees i això es paga amb 
mals resultats. El Lleida Espor-

tiu ha generat més i millors 
ocasions que els seus rivals 
en els últims partits, però els 
triomfs no arriben. El club es 
manté ferm en la seva aposta 
per Imanol Idiakez, tot i que 
és innegable que resultats 
com la doble derrota (2-1 a la 
Copa i 0-3 a la Lliga) contra un 
Reus que ha esdevingut tota 
una bèstia negra per als blaus 
o el 5-1 rebut al camp del Vi-
llarreal B han fet molt mal. La 
derrota per 1-0 al Mini Estadi 
del FC Barcelona ha ratificat 
el pitjor inici del club en les 
seves cinc campanyes d’histò-
ria i encara ha afegit més lle-
nya al foc. Enfront el Badalo-
na, al Camp d’Esports, només 
valdrà la victòria. 

Idiakez, en un instant del 
matx contra el Reus De-
portiu.

foto · Reus Deportiu
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HOQUEI

Els d’Albert Folguera s’imposen al 
cuer per 4-1 i escalen fins al sisè lloc
 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’ICG Software Lleida ha 
aconseguit una clara victòria 
(4-1) davant l’Enrile Pas Alcoy 
al pavelló Onze de Setembre. 
És el tercer triomf que sumen 
els lleidatans, el segon conse-
cutiu després de l’ajustat 4-5 
assolit a la pista del Maçanet, 
en un bon inici de campanya 
que reafirma les seves aspira-
cions de classificar-se per a la 
Copa del Rei al final de la pri-
mera volta. 
L’equilibri va ser la nota pre-
dominant en l’inici del matx. 
Els valencians, malgrat no ha-
ver sumat encara cap punt, 
són un equip perillós que no 
ha tingut sort amb el calenda-
ri d’inici i no estaven disposats 
a facilitar la feina als llistats. 
Després de l’1-0 signat per 
Joan Cañellas, l’autor del gol 
decisiu a Maçanet, van empa-
tar amb una jugada personal 
de Gonzalo Pérez. Lluís Rode-
ro, però, va tornar a avançar 
els locals ràpidament. A la 
segona part el Lleida Llista va 
estar impecable en defensa i 
va ensorrar les expectatives 
de l’Alcoy amb un contraa-
tac que Esteve Pujals va cul-

El Lleida Llista goleja 
l’Alcoy i apunta a la 

Copa del Rei

El capità Carles Trilla condueix l’esfèric.
foto · Lleida Llista

HANDBOL

L’Associació ret homenatge al Dia 
mundial contra el càncer de mama
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El primer equip de l’Asso-
ciació Lleidatana d’Handbol 
va lluir mitgetes roses en el 
matx davant el Sant Joan 
Despí per tal de sumar-se al 
Dia internacional contra el 
càncer de mama. La solidà-
ria iniciativa, seguida també 
per alguns clubs d’elit com 
el Balonmano Sevilla o el 
Veszprém hongarès, no va 
poder anar acompanyada 
d’una victòria ja que les no-

ies de Miroslav Vujasinovic 
van caure per un ajustat 29-
31. Fins ara el conjunt lleida-
tà només ha pogut sumar un 
punt en cinc jornades, acon-
seguit amb un empat (29-29) 
a la pista del Balonmano La 
Roca, i ocupa la penúltima 
posició de la Divisió d’Ho-
nor Plata. Davant l’Handbol 
Mislata, al pavelló Onze de 
Setembre de Lleida, dispo-
sen d’una nova oportunitat 
per aconseguir el primer tri-
omf. 

Les jugadores van lluir mitgetes roses.
foto · Associació Lleidatana

VOLEIBOL
El Balàfia Vòlei debuta amb
victòria a Primera Nacional

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Balàfia Vòlei Lleida ha co-
mençat el seu periple per la 
Primera Divisió Nacional de 
la millor manera. Els jugadors 
que dirigeix Mario Martínez 
han aconseguit una gran vic-
tòria contra el  Vikings Prat  

per 3-2 en un matx molt igua-
lat que ha necessitat cinc sets 
per decidir-se. El partit, entre 
dos recent ascendits que van 
coincidir la temporada pas-
sada a Primera Catalana, ha 
estat marcat per les contínu-
es alternances en el marca-
dor. 

minar amb el seu primer gol 
del curs. Andreu Tomàs, a set 
minuts del final, va sentenciar 
amb el 4-1 definitiu.
Els llistats ocupen ara la sise-
na posició de l’OK Lliga amb 
deu punts i es troben immer-
sos en les places que donen 

accés a disputar la Copa del 
Rei. Cal tenir en compte, a 
més, que tenen un partit pen-
dent, el que han de disputar 
el dimarts 3 de novembre a 
la pista del líder, el Club Patí 
Vic, corresponent a la segona 
jornada. 

C/ Llibertat, 17
25005 Lleida

Tel. 657 985 119
facebook.com/bargenesis

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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L’equip de Joaquín Prado encara no coneix la victòria
després de quatre jornades, és cuer i bat rècords negatius

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Inici de campanya per obli-
dar de l’Actel Força Lleida a 
la lliga LEB Or. El conjunt del 
Barris Nord compta els seus 
partits per derrotes i ocupa 
el fanalet vermell de la clas-
sificació quan ja s’han dispu-
tat quatre jornades. És l’únic 
equip que encara no ha gua-
nyat, a més del pitjor atac de 
la lliga, igualat amb el Plana-
sa Navarra, i la segona pitjor 
defensa. També és el conjunt 
que acumula menys valoració 
total i els percentatges més 
discrets en el tir de tres punts.
Després de la desfeta davant 
el CB Prat a la final de la Lliga 
Catalana LEB, els deixebles 
de Joaquín Prado van co-
mençar la competició lligue-
ra amb una ajustada derrota 
(76-74) a la pista d’un dels 
principals candidats a l’as-
cens, el Breogán, en un matx 

L’Actel Força Lleida signa el seu 
pitjor inici de la història

que es va haver de decidir en 
una pròrroga i en el qual els 
lleidatans van errar fins a dos 
llançaments per endur-se la 
victòria. Les bones sensacions 
ofertes malgrat el resultat no 
van tenir continuïtat en el de-
but a casa (77-90) enfront el 
Palma Air Europa. Tot i trac-
tar-se d’un altre rival d’entitat 
i haver de fer front a una exhi-
bició ofensiva de l’incombus-
tible Richi Guillén, imparable 

amb 36 punts de valoració, el 
tècnic asturià de l’Actel no va 
acabar gens content amb el 
rendiment defensiu dels seus 
homes. I si davant els bale-
ars va fallar la defensa, en la 

LLIGA FEMENINA

Tamara Abalde brilla en un Cadí a 
l’alça

 MARC RETAMERO
 LA SEU D’URGELL

El Cadí La Seu s’està refent 
d’un inici de temporada dis-
cret a la Lliga Femenina i 
ja acumula tres victòries en 
sis jornades gràcies als dos 
triomfs consecutius acon-
seguits davant Añares Rioja 
ISB i Spar Gran Canaria, els 
dos equips que tanquen la 
classificació. Més enllà dels 
resultats, però, una jugadora 
ha destacat especialment en 
el primer tram del curs. Es 
tracta de l’aler-pivot gallega 
Tamara Abalde, internacional 
absoluta amb la selecció es-
panyola als Jocs Olímpics de 
Pequín l’any 2008 i a l’Euro-
basket del 2009. Abalde, un 
dels fitxatges estrella que va 

Acció de Tamara Abal-
de, en el partit contra el 
Mann Filter. 

foto · ‘En Cancha’

realitzar aquest estiu el con-
junt de l’Alt Urgell, està ofe-
rint un gran rendiment i s’ha 
posicionat com la jugadora 
nacional més valorada de la 
competició, així com la mà-
xima anotadora. Després de 
no gaudir de gaires minuts 
al Perfumerías Avenida de 
Salamanca les dues últimes 
campanyes, en els sis primers 
partits de Lliga a les ordres de 
Joan Carles Pié ha acreditat 
una excel.lent mitjana de 17 
punts, 6 rebots i 18.3 de va-
loració per encontre. No obs-
tant això, la millor en el darrer 
matx contra el Gran Canaria 
va ser la també internacional 
espanyola Laura Gil, autora 
de 24 punts, 10 rebots i 41 de 
valoració. 

tercera jornada a Burgos ho 
va fer l’atac. El Força Lleida 
va batre el seu rècord histò-
ric de menor anotació en un 
partit, 43 punts, i es va que-
dar a només sis de superar el 

pitjor registre històric de la 
lliga LEB en aquest aspecte. 
El 67-43 definitiu va confirmar 
les pitjors sensacions, enfons-
ant l’equip al pou de la clas-
sificació i desfermant les criti-
ques d’una afició que tampoc 
va poder veure guanyar els 
seus en l’últim encontre dis-
putat, al Barris Nord i amb 
un recent ascendit, l’Amics 
Castelló, com a rival (86-97). 
Els lleidatans van entrar ma-
lament al partit i sempre van 
anar a remolc d’un adversari 
molt encertat, especialment 
a la primera meitat. Tous en 
defensa, dispersos en atac i, 
de retruc, perjudicats per una 
parella arbitral que no va aju-
dar en absolut. 

Khyle Marshall, lamentant 
la derrota davant l’Amics 
de Castelló.

foto · Miki de Santiago

BÀSQUET

LLIGA EBA

Edu Villacampa
torna al Flor de

Vimbodí Pardinyes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El pivot lleidatà Edu Villa-
campa jugarà de nou al Flor 
de Vimbodí Pardinyes al 
llarg d’aquesta temporada. 
Així doncs, el jugador tor-
na a una lliga EBA que ha 
dominat durant molts anys 
i ho fa com a integrant del 
mateix equip en el qual ja 
va militar la campanya 2013-
2014. Després d’un any a 
l’Alpicat de Primera Catala-
na, Villacampa va demostrar 
estar en plena forma al llarg 
del seu debut en signar 25 
punts i 15 rebots. La seva 
gran actuació, però, no va 

servir per derrotar el Grupo 
Juaneda Miramar i, així, la 
primera victòria del conjunt 
groc-i-negre va fer-se espe-
rar fins a la següent jornada. 
Els deixebles de Jorge Ser-
na van vèncer per 65-76 a la 
pista del Castelldefels amb 
7 punts, 6 rebots i 3 assis-
tències d’Edu Villacampa. 
Tanmateix, no va poder par-
ticipar en l’últim matx jugat, 
la qual cosa va ser  essen-
cial per al CB Castellbisbal 
a l’hora d’endur-se el tri-
omf del Barris Nord (71-77) 
aprofitant la feblesa interior 
dels deixebles de Jorge Ser-
na. 

L’equip signa a 
Burgos la seva 

pitjor anotació
històrica:

43 punts
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MOTOR

El pilot cerverí, amb el seu triomf a Austràlia, 
és el més jove en assolir cinquanta victòries 
 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Marc Márquez va convertir-se 
al circuit de Phillip Island, 
a Austràlia, en el pilot més 
precoç en guanyar cinquan-
ta grans premis, comptant 
les tres categories existents. 
Concretament, va aconse-
guir el rècord amb 22 anys 
i 243 dies i, a més, ho va fer 
en l’únic circuit on no havia 
guanyat mai, de manera que 
ja no hi ha cap prova al calen-
dari que se li resisteixi. El cer-
verí, campió del món en totes 
les categories, ja s’ha situat 
també al top ten històric de 
pilots amb més victòries en 
grans premis. Dels 50 triomfs, 

Marc Márquez segueix batent 
rècords de precocitat

TENNIS TAULA
DKV Borges i 

Balaguer
coneixen els seus 
rivals a Europa
 REDACCIÓ
 BORGES/BALAGUER

Els referents del tennis tau-
la lleidatà, el DKV Borges 
en categoria masculina i 
el Balaguer Villart Logístic 
en la femenina, ja saben a 
qui hauran d’enfrontar-se 
a la tercera ronda de l’Ettu 
Cup. Els de les Borges 
Blanques es veuran les ca-
res amb el Fortune de Kíev 
ucraïnès en una eliminatò-
ria que tindrà lloc entre el 
30 d’octubre i l’1 de no-
viembre al pavelló Fran-
cesc Macià de la localitat 
garriguenca. Pitjor sort ha 
tingut el Villart Logístic, 
que haurà de desplaçar-se 
fins a Ankara (Turquia) 
per jugar davant el Tigem 
Sports entre el 20 i el 22 
de novembre. El club bala-
guerí ja va haver de viatjar 
a Turquia, en aquest cas 
a Istanbul, per disputar la 
segona ronda d’aquesta 
competició europea. 

Marc Márquez, amb el trofeu que l’acredita com a 
campió a Phillip Island.

foto · Moto GP

assolits en tot just 130 curses, 
10 van ser a la categoria de 
125cc, 16 a Moto 2 i els 24 
restants a la categoria reina, 
Moto GP. Márquez, ja sense 
opcions de revalidar el títol 
de campió del món aquesta 
temporada, intentarà tancar 
l’any amb una victòria a Va-
lència i oblidar així el desencís 
patit a la darrera cursa dispu-
tada a Malàisia, on Valentino 
Rossi, el seu ídol d’infància i 
actual líder del Mundial, el 
va fer caure deliberadament 
amb una puntada de peu. 
L’antiesportiva acció de l’italià 
ha generat una gran polèmica 
entre els aficionats al motoci-
clisme d’arreu del món. 

Retrocar Segrià

taller

Compraventa de vehículos clásicos
Import/Export

Taller de restauración

www.retrocarsegria.com
C/ Lleida, 38 Bis - 25133

Vilanova de Segrià, Lleida
T. 973 777 348  /  M. 675 493 331

info@retrocarsegria.com
facebook.com/retrocarsegria

Plaça Ricard Vinyes, 3 Lleida
Tel. 973 221 812 · 629 224 114

menjar típic català
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Cinema català Cinema lleidatà

Les terres de Ponent, escenari predilecte de 
les obres ‘Segon Origen’, ‘Vulcania’, ‘Venki’ i 

‘Mermelada’, entre d’altres

 DANI
MARTÍNEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Octubre s’ha convertit en el 
mes del cinema per a Lleida, 
només s’ha de sortir al carrer, 
obrir un periòdic o engegar 
el televisor per adonar-se que 
la nostra demarcació respira 
setè art per tots els seus po-
rus. Estrenes com el llargme-
tratge Segon Origen, l’acte 
de presentació del qual va 
portar als nostres cinemes el 
glamur de la catifa vermella, o 
Venki, una mica més modest 
però gràcies al qual tornàvem 
a recordar que les pel·lícules 
es construeixen en base als 

Lleida s’erigeix com el plató de 
moda del cinema català

somnis i l’esforç de moltes 
persones, són solament algu-
nes de les propostes de rú-
brica lleidatana amb les quals 
obríem el mes. Què podem 
dir de la primera que no s’ha-
gi dit ja? Dirigida per l’escrip-
tor i periodista lleidatà Carles 
Porta, el llargmetratge Segon 
Origen és una adaptació de la 
reeixida novel·la Mecanoscrit 
del Segon Origen, de Manuel 
de Pedrolo. L’actriu anglesa 
Rachel Hurd-Wood (Perfume: 
The Story of a Murderer), el 
lleidatà Andrés Batista i el 
barceloní Ibrahim Mané pro-
tagonitzen aquest film rodat 
a la ciutat de Lleida i alguns 
dels seus entorns com Al-
picat, Utxesa, Camarasa o 

l’Estany d’Ivars i Vila-sana. 
Escenaris clau en una trama 
postapocalíptica de la qual ja 
vam poder gaudir durant la 
preestrena del film a les sales 
JCA d’Alpicat i una setmana 
després en la inauguració del 
Festival Internacional de Ci-
nema Fantàstic de Catalunya.
Venki, per la seva banda, neix 
d’un concepte de llargme-
tratge diferent al que avui dia 
estem acostumats. Thomas 
és un jove pintor que busca 
quelcom que el pugui fer fe-
liç, és aleshores quan coneix 
una noia que li aporta tot el 
que necessita, fins que la seva 
vida és veu truncada per un 
accident de trànsit en què 
ella mor. Una obra no verbal, 
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què en pensa...

Miquel
Abella

director del
llargmetratge ‘Venki’

‘Venki’
Sempre dic que Venki ha 
estat una aventura que s’ha 
acabat convertint en una 
pel·lícula on he fet de direc-
tor. Jo no sóc director de 
cinema, fins i tot podria dir 
que no sóc un gran consu-
midor de cinema. 
Gent molt talentosa, forma-
da i exigent amb els bons 
resultats ha fet que Venki, 
una pel·lícula que arrisca 
en molts nivells, hagi tingut 
molt bona rebuda en la seva 

presentació. 
Arrisca perquè és un film 
sense diàlegs, perquè gran 
part és en blanc i negre, 
perquè la banda sonora és 
poc convencional, perquè 
la música es representa en 
directe, etc.
A nivell personal, agraeixo 
endur-me dins la motxilla un 
aprenentatge brutal i l’ex-
periència de treballar amb 
un grup humà tan potent. 
Gràcies.

narrada mitjançant una banda 
sonora que s’interpreta en viu 
durant la projecció del film. 
Així és com vam poder fruir 
de l’opera prima de Miquel 
Abella en la nit de la seva pre-
sentació dins de la Mostra de 
Cinema i Audiovisual Català, 
Som Cinema. Una Mostra du-
rant la qual també vam poder 
veure altres projectes amb 
un cert vincle lleidatà, com el 
llargmetratge Nick, dirigit per 
José Pozo, la postproducció 
de color del qual es va dur a 
terme a les instal·lacions del 
Magical. Un complex, per 
cert, que també va exercir un 
paper clau en la realització de 
projectes com els ja esmen-

tats Segon Origen o Venki.
La quarantena edició del Fes-
tival de Cinema de Sitges 
també esdevenir lloc de tro-
bada per a altres produccions 
vinculades a la nostra comar-
ca. I és que, a més de Segon 

Origen, el certamen també 
va comptar amb la presència 
del llargmetratge Vulcania, 
de  José Skaf; el curtmetratge 
Mermelada, de José Mellinas, 
i els reportatges Cròniques de 
Misteris, de Teresa Porqueras. 
Els interiors del primer van ser 
rodats a Tárrega, més concre-
tament a la Nau de Cal Trepat, 
lloc que recentment també va 
acollir la projecció del film de 
forma exclusiva i prèvia a la 
seva estrena, prevista per al 
febrer del proper 2016. 
Per la seva banda, Mermelada 
narra la història d’un youtuber 
expert en llegendes urbanes 
que decideix investigar el cas 
d’un vell rumor que gira al 
voltant del programa Asom-
broso Asombroso. Un sorpre-
nent curtmetratge en el qual 
res no és el que sembla, on es 
barregen diversos estils nar-
ratius com el found footage i 
que, a més, va ser rodat es-
pecialment amb un iPhone 5s 
per a la secció Phontastic del 
Festival de Cinema Fantàstic 
de Catalunya 2015.
En canvi, per Teresa Porque-
ras i el seu equip aquest no 
era el primer any en el Festival 
de Cinema, i és que ja en van 
tres des que presentaven per 
primera vegada la seva secció 
Cròniques de Misteris, per-
tanyent al programa Misteris 
amb Sebastià D’Arbó, que 
emet 8tv. Al costat de l’equip 
de la productora audiovisual 
lleidatana Teva Films, Porque-
ras i companyia presentaven 
aquesta secció documental 
que aborda, a través d’entre-
vistes i recreacions, temes de 
misteri i de caràcter paranor-
mal. 

El Magical va 
jugar un paper 

clau en els films 
‘Segon Origen’ i  

‘Venki’
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Cinema català ‘Vulcania’

Els Cinemes Majèstic van albergar durant la gala
algunes eines museïtzades vinculades a la pel·lícula

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Després del seu pas pel Fes·
tival de Cinema de Sitges, la 
pel·lícula Vulcània es va es·
trenar a Tàrrega dins de la 
gala inaugural de la segona 
edició del festival Galacticat, 
la Mostra de Cinema Fantàs·
tic de Ponent. El film ha estat 
rodat en interiors a les naus 
del Museu Cal Trepat de la 
capital de l’Urgell i, per això, 
l’Ajuntament va aprofitar l’es·
trena per promocionar aquest 
equipament cultural. D’una 
banda, comerços de la ciu·
tat van exhibir als aparadors 
fotografies de figurants tal 
com apareixen caracteritzats 
al film. Són imatges oficials fa·
cilitades per la productora. A 
més, el vestíbul dels Cinemes 
Majèstic també van albergar 
durant la gala algunes eines 
museïtzades de Cal Trepat 

Tàrrega promou el Museu Cal
Trepat amb l’estrena de ‘Vulcania’

Galacticat
Més d’un miler d’espectadors en la 

segona edició de Galacticat
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Amb la projecció de la pel·
lícula Marte, de Ridley Scott, 
s’ha tancat a Tàrrega la se·
gona edició de Galacticat, la 
Mostra de Cinema Fantàstic 
de Ponent. Més d’un miler 
d’espectadors han passat 

per la dotzena de projecci·
ons que s’han fet als Cine·
mes Majestic, la qual cosa 
fa que el seu director, David 
Ferreras, es mostri esperan·
çat amb el futur de la Mos·
tra, que l’any vinent dedica·
rà un record a la saga Star 
Trek. 

Circuit de Cinema Català
Sis sales del territori formen part 

del Circuit de Cinema Català
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La iniciativa Circuit de Cine·
ma Català. Dia de l’Autor 
SGAE vol promoure al terri·
tori els autors, directors, re·
alitzadors, guionistes i com·
positors de bandes sonores 
del nostre cinema amb deu 

pel·lícules presents en les 
set edicions dels Gaudí. El 
circuit consta de La Lira de 
Tremp, JCA Cinemes d’Al·
picat, Cinemes Majèstic de 
Tàrrega, Cinemes Guiu de 
La Seu d’Urgell, Cinema Ca·
sino Ceretà de Puigcerdà i 
Screen Box Funàtic Lleida. 

Som Cinema

El festival Som Cinema premia
‘El camí més llarg per tornar a casa’
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La sisena edició del Som Ci·
nema, la Mostra de Cinema i 
Audiovisual Català, ha premi·
at el film El camí més llarg per 
tornar a casa, de Sergi Pérez, 
com a millor llargmetratge. 
El palmarès es va fer públic 
al Cafè del Teatre de l’Es·
corxador de Lleida coincidint 
amb la cloenda del certamen. 
També s’ha guardonat el curt·
metratge Aún hay tiempo i 
els documentals El gran Vol i 
Soleá, els néts dels altres ca-
talans. 
Som Cinema 2015 ha exhibit 
des de dimecres fins a diu·
menge més de trenta pro·
duccions en la secció oficial, 
a part de les projeccions pro·
gramades en sessions espe·

Som Cinema ha donat a conèixer el palmarès de la 
seva sisena edició en l’acte de cloenda.

foto · Ajuntament de Lleida

cials de curtmetratges, pel·
lícules d’animació i cinema 
occità, entre d’altres.
Aquesta mostra és actual·
ment l’única dedicada exclu·

sivament a la promoció de 
cinema i d’altres formats au·
diovisuals de producció cata·
lana realitzats per nous crea·
dors i productors. 

vinculades a l’ambientació de 
la pel·lícula.
També es va proposar als es·
pectadors d’adherir·se a un 
dels dos bàndols que aparei·
xen a la trama argumental mit·
jançant signes identificadors. 
Aquesta activitat ja s’ha pro·
posat en les visites guiades re·
alitzades les últimes setmanes 
al Museu Cal Trepat. Tàrrega 
també promociona l’estrena 
mitjançant un tràiler realitzat 
pel Centre de Formació La 
Solana que combina imatges 
de la pel·lícula amb d’altres 
en què apareixen alguns dels 
figurants targarins al Museu 
Cal Trepat i en d’altres indrets 
de la ciutat. 

Autoritats locals i els 
productors de ‘Vulcania’, 
al ‘photocall’.

foto · Ajuntament de Tàrrega
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Mamapop

Amb la segona edició del Mamapop
 ACN
 LLEIDA

Lleida tornarà a unir les se-
ves forces contra el càncer de 
mama amb la celebració de la 
segona edició del Mamapop, 
un concert dels clàssics del 
pop-rock internacional amb 
una orquestra de 36 músics i 
veus de Carme Porcar i Toni 
Gilabert, entre d’altres can-
tants. L’objectiu és recaptar 
fons per a un projecte de re-
cerca científica de l’IRBLleida 
sobre aquesta malaltia, en 
concret la variant HER2 de 
càncer de mama. El 2n Ma-
mapop, que se celebra el 14 
de novembre a l’Auditori En-
ric Granados de la capital del 
Segrià, presenta com a nove-
tat una doble actuació a les 
19.00 i a les 22.00 hores per 
respondre a l’elevat interès 
de la ciutadania després de 
l’èxit aconseguit l’any passat.

La cultura torna a unir-se 
contra el càncer de mama

La presentació del 2n Mamapop va tenir lloc a l’Auditori Enric Granados.
foto · ACN

El Mamapop ha aconseguit 
unir institucions, entitats so-
cials i societat civil lleidatana 
per lluitar contra el càncer de 
mama.

Les entrades per a l’especta-
cle solidari Mamapop 2015 
ja són a la venda a un preu 
de 20 euros a l’Auditori Enric 
Granados, l’escola de música 
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IX Diada dels 
Margeners 
de Guissona 
DIA: 31 d’octubre
LLOC: Guissona
Amb la participació de les 
colles Margeners de Guisso-
na, Castellers de Cerdanyola 
i Vailets de l’Empordà.

Núria
Graham, 
amb  Jordi 
Casadesús i 
Aleix Bou
DIA: 31 d’octubre
LLOC: Cafè del Teatre de 
Lleida
HORA: 22.30 h
La música de Núria Gra-
ham, amb el seu pop sòlid i 
clàssic transita en un reguit-
zell de temes impecables i 
moderns, evocadors com 
paisatges que vols escoltar 
una vegada i una altra. Un 
treball addictiu, inconfusible 
i genuí.

4t Ponent 
Roots Festival
DIES: Del 13 al 15 de no-
vembre
LLOC: Cotton i Beat (Lleida) 
i Slàvia (Borges)
Hi actuaran Myles Sanko, 
The Slingshots, The Kinky 
Coocoo’s i DJ Levanna 
McLean. També hi tindrà 
lloc la presentació del llibre 
El ska en España.

L’Intèrpret, l’escola d’idiomes 
Inlingua, IRBLleida, AECC, 
ADIMA, Afrucat i a la Pastis-
seria Torres de la plaça Sant 
Joan de Lleida. 

Fira de Màgia al Carrer
Montgai tanca una nova edició 

multitudinària de màgia al carrer
 REDACCIÓ
 MONTGAI

Montgai ha tancat una nova 
edició multitudinària de la 
Fira de Màgia al Carrer, el 
Montgai Màgic, un certamen 
que ha congregat centenars 
d’aficionats a l’il·lusionisme. 
Així, es van programar una 

trentena d’espectacles en 
dotze escenaris de la loca-
litat i va destacar l’actuació 
de Daniel Garber, campió 
llatinoamericà de màgia in-
fantil.
El certamen ha comptat amb 
una trentena de parades 
amb productes artesanals. 

Mostra de vins i tapes
La Festa de la Verema de Verdú

reforça la seva oferta gastronòmica
 REDACCIÓ
 VERDÚ

La Festa de la Verema i el Vi 
de Verdú ha reforçat aquest 
any la seva oferta gastronò-
mica amb una mostra de vins 
de la Denominació d’Origen 
Costers del Segre elaborats a 
la Vall del Corb que es podi-

en degustar acompanyats de 
tapes.
La gran resposta dels visitants 
i la satisfacció dels nou cellers 
representats fa que l’organit-
zació es plantegi ampliar la 
iniciativa durant tot el cap de 
setmana i obrir-la a més fir-
mes. 

VENDA D’IMATGERIA RELIGIOSA

RESTAURACIÓ D’OBRES D’ART

Ballester,5 25002 Lleida · Tel. 973 26 89 94
mundiartis@hotmail.com

C/ Enric Pubill, 13 · 25005 Lleida · 606 85 39 91 · 
info@thecakelab.es ·      thecakelab.lleida ·      @the_CakeLab
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XVII Saló 
DeNuvis
DIES: Del 6 al 8 de novem-
bre
LLOC: Pavelló 4 de Fira de 
Lleida
HORA: Divendres de 
17.00 a 20.30 h i dissab-
te i diumenge de 10.30 a 
20.30 h
Saló de serveis i equipa-
ments per a les celebraci-
ons.

Cervisia 
Lleida
DIES: Del 13 al 15 de no-
vembre
LLOC: Pavelló 3 de Fira de 
Lleida 
HORA: Divendres, tarda-
nit; dissabte, tot el dia, 
i  diumenge, fins a mitja 
tarda
Entrada i concerts gratu-
ïts. Més de trenta cerveses 
nacionals i d’importació i 
animació musical i teatral 
durant tot el dia.

22è
Lleidantic
DIES: Del 20 al 22 de no-
viembre 
LLOC: Pavelló 3 de Fira de 
Lleida 
HORA: De 10.30 a 14.00 h 
i de 16.00 a 20.30 h
Amb sectors d’exposició 
d’alta època (obres d’art 
del segle XVII i anterior); 
armes; ceràmica, cristall 
i escultura; estris antics; 
joieria; llibres i arts gràfi-
ques; pisa i porcellana an-
glesa; parament de cuina; 
mobles (asiàtic, continen-
tal, segle XX, anglès, rús-
tic…); numismàtica, orfe-
breria i argenteria; pintura; 
compravenda de vehicles 
clàssics i antics; marfil; 
clubs i associacions, i disc.

Lleida
Retro
DIES: Del 20 al 22 de no-
viembre
LLOC: Pavelló 3 de Fira de 
Lleida
HORA: De 10.30 a 14.00 h 
i de 16.00 a 20.30 h
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Universitat de Lleida

Troben restes de peixos de mar a la 
fortalesa dels Vilars d’Arbeca

 REDACCIÓ
 ARBECA

El Grup d’Investigació Pre-
històrica (GIP) de la Universi-
tat de Lleida (UdL) ha trobat 
restes de peixos de mar al 
pou-cisterna de la fortalesa 
ibèrica dels Vilars d’Arbeca, 
a 60 quilòmetres de la cos-

ta. Concretament, parlem de 
boga, xucla, moll i pagell, que 
haurien arribat cap a terra en-
dins dessecats, salats, fumats 
o, fins i tot, com a aliments 
processats.
El descobriment planteja la 
possibilitat del comerç en co-
munitats de la zona litoral i 

subratlla el poder adquisitiu 
del cabdill del poblat ibèric 
ilergeta, ja que al segle IV aC 
aquests eren productes de 
luxe.
El GIP ha donat a conèixer les 
troballes coincidint amb la ce-
lebració del Cap de Setmana 
Ibèric.  

Seu Vella
Destaquen la 
importància

 de vincular la 
Seu Vella amb 

l’entorn
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El turó de la Seu Vella de 
Lleida ha acollit una Troba-
da Científica que ha aple-
gat experts en Patrimoni 
Unesco i en paisatges cul-
turals dedicada al conjunt 
monumental lleidatà que 
aspira a esdevenir Patri-
moni Mundial. La trobada 
arribava dues setmanes 
després que el turó de la 
Seu Vella s’hagués inclòs 
en la llista indicativa del 
Ministeri de Cultura per tal 
de poder optar a l’examen 
definitiu de la Unesco a 
París.
La presència d’experts de 
diversos àmbits va servir 
per fer veure amb major 
precisió quins són els va-
lors addicionals a la pròpia 
monumentalitat del turó, 
perquè, segons alguns 
experts, “no n’hi ha prou 
amb ser monumental, sinó 
que ha de tenir valors uni-
versals singulars que cal 
combinar amb l’arquitec-
tura paisatgista del riu, els 
cultius agrícoles, l’skyline 
de la ciutat o el paisatge 
de l’entorn”. 

Castells
Èxit de la XXI 

Diada dels
Castellers de 

Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els Castellers de Lleida 
han celebrat la XXI Diada 
de la Colla. Els de bordeus 
han actuat a la plaça de 
la Paeria i han fet un 5 de 
7, un 4 de 7 amb agulla i 
han carregat un 2 de 7. A 
més, també han carregat 
el vano de 5.
En aquesta Diada, els llei-
datans han convidat a la 
plaça els Moixiganguers 
d’Igualada i la Muixeranga 
d’Algemesí, colla que ha 
fet una demostració del 
ball que és Patrimoni Im-
material de la Humanitat 
per la Unesco. 

La festa de comiat coincideix amb
el Dia de la Seu Vella

 ACN
 LLEIDA

Desenes de lleidatans han 
acudit a la cita per acomiadar 
la Mònica, la campana gòtica 
de la Seu Vella que marxa a 
Alemanya per ser restaurada 
d’una esquerda que impedeix 
la seva vibració. La Mònica 
ha estat gairebé un any i mig 
exposada al claustre de l’anti-
ga catedral de Lleida després 
de passar més de cinc segles 
tocant els quarts des del cap-
damunt del monument més 

La campana Mònica
marxa a Alemanya per 

ser restaurada

Diverses persones es fan una foto amb la campana Mònica, exposada al claustre.
foto · ACN

Dia de la Seu Vella

La Mònica
podria tornar

a ocupar el
seu lloc a la

primavera 

emblemàtic de la ciutat. La 
padrina de l’acte de comiat 
ha estat la periodista Mònica 
Terribas, que ha dedicat a la 
campana el relat ‘De Mònica 
a Mònica’. La restauració es 
preveu que s’allargui uns qua-
tre mesos i l’actuació costarà 
uns 10.000 euros.
El comiat de la Mònica ha es-
tat l’esdeveniment més des-
tacat del Dia de la Seu Vella, 
organitzat per l’Associació 
Amics de la Seu Vella i el Con-
sorci del Turó. 
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 “En conèixer Lleida i la 
Fundació Sorigué vaig sentir 

que volia fer alguna cosa aquí”
 L. Á. PÉREZ DE LA 

PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Primer va ser Antonio López; 
després, Wim Wenders, i en-
guany, Chiharu Shiota (Osaka, 
1972). L’artista japonesa om-
ple des del passat 9 d’octubre 
i fins Al 31 de març de l’any vi-
nent la Fundació Sorigué amb 
“In the beginning was...”, una 
particular proposta formada 
per quatre instal·lacions mo-
numentals, una sèrie fotogrà-
fica i diversos llenços amb els 
quals la gran triomfadora de 
la darrera Biennal de Venècia 
apropa a tots els lleidatans  
la seva visió de l’art i la vida. 
Com s’ho ha fet ens ho expli-
ca ella mateixa:

L. A. PÉREZ DE LA PINTA
¿Per què “In the beginning 
was...”?

CHIHARU SHIOTA
Són les paraules amb les quals 
s’obre l’evangeli de Sant 
Joan. A casa en tinc una de 
Bíblia i un dia vaig fullejar-la. 
En trobar aquesta frase ho 
vaig veure clar: resumia allò 
que estava tractant d’explicar 
en aquest projecte. Cal saber 
d’on venim per tal de provar 
d’entendre qui som i cap on 
anem.

L. Á. P.
L’has visitat? La cantera, vull 
dir.

CH. S.
Sí. He estat a Lleida ja qua-
tre vegades. Per treballar a 
qualsevol espai, abans l’he de 
conèixer. He de fer-lo meu. 
He arribat fins i tot a dormir 
dintre d’algunes de les meves 
instal·lacions per tal de fer-
les meves plenament. He de 
palpar les coses, he de veu-
re-ho tot abans i només així 
puc començar a treballar. En 
aquest cas, conèixer el museu 

no m’era suficient. Vaig voler 
veure d’on sorgia tot això i 
conèixer per què existeix la 
Fundació Sorigué. Conèixer 
la cantera, veure les instal-
lacions de Menàrguens i sa-
ber què es fa amb un element 
bàsic i humil com és la pedra 
em va fer entendre-ho. I és 
d’aquest coneixement d’on 
surt “In the beginning was...”.

L. Á. P.
I la llana? Quin paper té la 
llana negra que utilitzes a la 
instal·lació?

CH. S.
Com a artista, la meva for-
mació primera és en dibuix 
i escultura. Després, en tras-
lladar-me a Berlín, vaig co-
mençar a treballar d’una al-
tra forma. Vaig descobrir les 
instal·lacions i les performan-
ces. I això implica una altra 
manera de fer. Una instal·lació 
és una obra tridimensional i jo 
volia conservar el traç com a 
part de la meva feina. La lla-
na va ser la solució. El fil de 
llana representa en una instal-

“Una instal·lació 
és una obra 

tridimensional 
i els fils de llana 

són els traços”

lació el mateix que la línia 
representa en un dibuix. Em 
permet explicar-me i fer evi-
dent conceptes com ara la 
tensió o la relaxació. A “In the 
beginning was...”, concreta-
ment, la llana permet ubicar 
les pedres a l’espai tot suspe-
nent-les i creant la il·lusió que 
cauen. Els fils de llana són líni-
es que s’acumulen i dibuixen 
un espai en el qual les pedres 
hi són suspeses. Quan vaig 
visitar la gravera vaig veure 
com les pedres queien de les 
cintes transportadores i ara 
he intentat reflectir aquest 
moment tot aturant-lo en el 
temps.

L. Á. P.
¿Quin espai és aquest? En 
visitar la instal·lació i cami-
nar per dintre es percep una 
sensació similar a la d’estar 
dintre d’un túnel o una vol-
ta...

CH. S.
Els fils de llana són línies que 
se superposen i dibuixen un 
espai completament negre. 

Aquest espai és el cel a la nit. 
I les pedres cauen, però tot 
s’ha parat en un moment con-
cret. Són dibuixos a l’espai.

L. Á. P.
A l’exposició n’hi ha més lla-
na. Llana vermella, en con-
cret.

CH. S.
Sí. Hi és a “Over the Conti-
nents”. La llana vermella és la 
sang i la vida. Hi és a la se-
gona de les tres instal·lacions. 
Però aquí les protagonistes 
són les sabates, les històries 
que amaguen.

L. Á. P.
Ens ho expliques?

CH. S.
“Over the Continents” són 
més de 500 històries fetes vi-
sibles mitjançant més de 500 
sabates que la gent de Lleida 
ens ha regalat. Cada sabata 
ha arribat a les nostres mans 
acompanyada d’una nota en 
la qual el propietari ens ex-
plica com és que l’ha triada. 
És una exposició de records: 
una sabata buida és una illa 
perduda i ens explica una his-
tòria. Ho fa de la mateixa ma-
nera que ho fa una casa aban-
donada. D’un mateix punt de 
la paret surten tants fils de 
llana  com sabates hi ha. Així 
unim totes les històries.

L. Á. P.
Per què sabates?

CH. S.
En la Biennal de Venècia les 
protagonistes no són sabates, 
són claus. Però tots dos ele-
ments em serveixen per fer 
evident el valor de la memò-
ria tot explicant les històries 
personals que amaguen els 
objectes quotidians. En tornar 
al Japó des d’Alemanya vaig 
trobar unes sabates meves 
velles. Eren del meu número 
d’ara, però no m’entraven. 

“Vaig començar 
amb dibuix i

escultura.
Després, les

performances”
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Chiharu 
Shiota

Més de deu dies de 
muntatge

 El muntatge d’“In the Beginning was...” es va perllon-
gar durant més de deu dies. Primer va caldre buidar les 
sales de la Fundació Sorigué i reallotjar les obres d’artis-
tes com ara Antoni Tàpies, Anselm Kiefer, Daniel Richter 
o Tony Sherman que formen la col·lecció permanent que 
s’exhibeix a l’espai durant tot l’any. Després un equip di-
rigit per l’artista japonesa i format per personal del Grup 
Sorigué, estudiants de la Universitat de Lleida i volun-
taris van treballar per tal de convertir l’espai museístic 
del carrer Alcalde Pujol en l’escenari de les particulars 
obsessions de Chiharu Shiota. De tot plegat en vam ser 
testimonis els serveis audiovisuals de 7accents, que ho 
vam resumir per a tots els nostres lectors en el vídeo al 
qual podeu accedir mitjançant aquest codi QR. 

“Per treballar a 
un espai l’he de 
conèixer, he de 

fer-lo plenament 
meu abans”

“Els fils de llana 
són línies que 

se superposen a 
l’espai i dibuixen 

el cel a la nit”

Aquelles sabates m’explica-
ven justament qui era jo en 
aquell moment.

L. Á. P.
“In the beginning was...” in·

clou també un vídeo titulat 
Bathroom, una altra instal·
lació amb el nom de “His 
Chair” i una sèrie fotogrà·
fica titulada “In the Bathro·
om”...

CH. S.
Bathroom  i “In the Bathro-
om“ són dues peces realit-
zades en diferents moments 
que ara dialoguen entre elles. 
Totes dues parlen dels re-
cords. Els records mai no es 
poden esborrar, i això és el 
que explico aquí. “His Chair” 
és una obra del 2005 i està 
formada per finestres velles 
que vaig replegar a Berlín. 
Totes són d’edificis del Berlín 
Oriental. Allà, quan un edifi-
ci es desmantella, treuen les 
finestres i les apleguen a un 
pati prop de la casa. En veure-
ho, vaig pensar en les històri-
es de totes les persones que 
van mirar, es van amagar, van 
mostrar-s’hi o s’hi van prote-
gir. A Berlín, una ciutat que va 
restar dividida molts anys, les 
finestres són molt importants, 
i més encara les de Berlín Ori-
ental. De vegades, des de les 
finestres, es veien coses que 
no es podien tenir.

L. Á. P.
Les finestres tenen un signi·
ficat particular? 

CH. S.
Per mi, sí. Hi ha la pell, des-
prés la roba i, al final, els edi-
ficis. Són com tres pells di-
ferents. Les finestres són els 
ulls que ens permeten mirar 
cap enfora d’aquesta tercera 
cobertura amb la qual ens co-
brim els humans

L. Á. P.
“His Chair”, a més, és una 
mena de pròleg

CH. S.
Sí. El meu treball amb la Fun-
dació Sorigué va més enllà 
d’aquesta exposició. És una 
primera aproximació al site-
specific que instal·larem a 
Planta, l’espai expositiu pre-
vist a la gravera de Sorigué, 
prop de Menàrguens. Allà 
construirem una torre que 
s’ubicarà sota terra i estarà 
formada també per finestres.  
És important que en una ciu-
tat com ara Lleida es desen-
volupin projectes com aquest. 
M’ha sorprès molt veure com 
la gent respon i s’hi interessa. 
L’excepcional resposta que 
la gent de Lleida ha donat 
en demanar-los les sabates 
que formen “Over the conti-
nents” és molt significativa. 
La col·lecció de la Fundació 
és magnífica, però aquí hi ha 
molt més. Per això, en visitar 
Lleida i conèixer la Fundació, 
vaig sentir que volia fer algu-
na cosa aquí. I ho estic fent.  
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Per una ciutat 
amb dret habita-
cional i sense po-
bresa energètica

 La ILP pel dret a l’habitat-
ge és una victòria col·lectiva 
gegant després de sis anys 
de lluita. Posa damunt la 
taula mesures per aturar els 
desnonaments d’hipoteca i 
de lloguer i talls de submi-
nistraments, per acabar amb 
els deutes de per vida i per 
mobilitzar els habitatges 
buits de bancs que incom-
pleixen la seva funció social.
La Llei 24/2F015, sorgida de 
la ILP, estableix que cal pro-
tegir les persones en situa-
ció d’exclusió habitacional: 
les famílies que s’enfrontin 
a deutes o desnonaments 
d’hipoteca, de lloguer o talls 
de subministraments.
Per resoldre el sobreen-
deutament s’han d’habili-
tar mecanismes de segona 
oportunitat. En cas de des-
nonament, la llei obliga els 
grans tenidors d’habitatges 
a oferir un lloguer social 
d’entre 50 i 140 euros per 
evitar el desnonament.
Per garantir els subministra-
ments bàsics d’aigua, llum 
i gas, la llei determina que 
les companyies no podran 
fer talls si hi ha exclusió ha-
bitacional i caldrà garantir 
els subministraments bàsics 
amb ajudes o descomptes.
Una llei ambiciosa, però 
que cal aplicar. Per aquest 
motiu ens sumem al clam 
de la PAH, de l’Aliança con-
tra la Pobresa Energètica i 
l’Observatori DESC perquè 
s’apliqui. Cal que totes les 
administracions assumeixin 
la seva responsabilitat: in-
formar tothom dels drets i 
eines, identificar totes les 
persones del municipi en ex-
clusió residencial i elaborar 
un protocol d’aplicació.
Els ajuntaments han d’ela-
borar informes d’exclusió 
residencial per certificar la 
necessitat de paralitzar un 
desnonament o un tall i ga-
rantir lloguer social i han de 
reallotjar les famílies que 
s’enfrontin a desnonaments 
de petit propietari si els ajuts 
econòmics no són suficients. 
Per mobilitzar més habitat-
ge social hi ha la possibilitat 

d’obligar directament els 
bancs a cedir habitatge buit 
per a lloguer social.
Defensem des dels ajunta-
ments i la Generalitat de 
Catalunya els drets de la 
gent, és la nostra obligació. 
Posem-nos a treballar i fem 
que l’Ajuntament de Lleida  
compleixi una llei que ja fa 
quatre mesos que s’hauria 
d’aplicar. 

JORDI CIPRIANO
COMÚ DE LLEIDA 

Ordenances amb 
progressivitat per 
defensar els drets 
socials

 En el discurs d’investidura 
ho vàrem enunciar: “El nos-
tre compromís, ferm i de-
cidit, és amb la defensa de 
les classes populars, dels qui 
volem ser altaveu i eina per 
fer de la Paeria la palanca 
necessària de canvi social”. I 
això en el proper Ple passa, 
ineludiblement, per propos-
tes concretes que  garantei-
xin aquests compromisos.
La nostra aposta per aques-
tes ordenances fiscals la fem 

des d’una òptica d’esquer-
res en una situació social de 
crisi i atur i en benefici de la 
defensa de les polítiques so-
cials.
Aquesta voluntat, en el cas 
de l’IBI,  passa per dos eixos 
principals:
El primer,  per condicionar-lo 
a la progressivitat, per tal de 
defensar els drets socials. 
És necessària una rebaixa 
d’aquest impost a les classes 
populars tot establint, per 
primera vegada,  criteris de 
renda  que han de beneficiar 
aquelles famílies en situació 
de precarietat econòmica. 
Una proposta ja implantada 
en municipis com Vilanova 
i la Geltrú a proposta de la 
CUP.
El segon eix contempla que 
qui disposi d’immobles pa-
gui IBI. Apostem perquè 
l’església catòlica i altres 
confessions, els sindicats, 
fundacions i partits també 
el paguin, malgrat que la llei 
blinda la major part del seu 
patrimoni de l’impost, que 
paguem totes i tots. Volem 
mossegar la llei per reduir 
al mínim les exempcions de 
pagament, ja que són privi-
legis que no compartim. Vo-
lem que les lleidatanes i els 
lleidatans tinguin informació 
de què suposen, econòmi-
cament, aquestes exempci-
ons.  Perquè tots i totes hem 

de contribuir en mesura de 
la nostra renda i del valor del 
nostre patrimoni.
Malgrat que l’IBI sigui la 
principal font de recaptació 
de la Paeria, i on hem cen-
trat bona part de les nostres 
propostes i els nostres es-
forços, continuem treballant 
perquè els serveis públics 
tornin a mans públiques, 
perquè aigua, neteja, busos 
o atenció domiciliaria deixin 
d’estar privatitzats i retornin 
a la gestió de la Paeria.
És per això que apostem per 
l’elaboració d’una ordenan-
ça fiscal pel pagament del 
servei de l’aigua que es re-
guli mitjançant un sistema 
de taxes i no pas de tarifes, 
com fins ara, ja que entenem 
que l’actual sistema deixa 
als usuaris i les usuàries des-
protegits davant dels abusos 
en què pot incórrer la con-
cessionària del servei.
Dins la taxa només s’hi pot 
incloure el cost del servei. 
D’aquesta manera s’evitaria 
que en el rebut s’hi afegis-
sin altres conceptes que es 
podrien explicar per l’inte-
rès d’aquestes empreses, 
partidàries del monopoli, 
per augmentar el seu marge 
de beneficis. A més, aquest 
canvi de sistema comporta-
ria més drets i garanties, ja 
que una taxa és un tribut que 
cobra directament la Paeria i 

en el supòsit d’impagaments 
hauria de ser l’Ajuntament 
de Lleida qui decidís el pro-
cediment.
I, per sobre de tot, aquesta 
mesura garantiria més trans-
parència i participació, atès 
que una ordenança fiscal de 
la taxa s’exposa al públic 
abans de ser aprovada i tot-
hom hi pot fer al·legacions. 
En canvi, no es preveu cap 
tipus de participació pública 
quan s’aprovin les actuals ta-
rifes.
Per últim, i en un altre àm-
bit, també hem proposat 
exempcions de pagament 
per als cotxes elèctrics en 
zona blava, a fi de potenci-
ar una mobilitat sostenible a 
la ciutat de Lleida. Una idea 
que ja ha estat recollida per 
l’equip de govern.
Així doncs, les nostres pro-
postes estan orientades a 
construir un nou model de 
ciutat, més just, amb uns im-
postos progressius, perquè 
qui menys té també pagui 
menys, i amb una aposta de-
cidida cap a la reversió dels 
serveis públics privatitzats 
vers la gestió directa per 
part de la Paeria. 

 FRANCESC GABARRELL
I PAU JUVILLÀ

REGIDORS DE LA CRIDA 
PER LLEIDA-CUP

“Tiri endavant, 
no s’arronsi!”

 La pasada semana los 
medios de comunicación se 
hicieron eco de dos deslo-
calizaciones de empresas 
catalanas de referencia. La 
agropecuaria Vall Companys 
y la farmacéutica Grifols. En 
el caso de la primera, con 
el traslado de sus oficinas 
principales de Barcelona a 
Madrid, y respecto a la se-
gunda, con la reubicación en 
Irlanda de su tesorería y de 
su sede operativa. En el caso 
de Grifols, la sorpresa de la 
noticia fue mayúscula ya que 
hace poco más de un año, 
en la inauguración de una fá-
brica del grupo en Parets del 
Vallès, su presidente animó 
encarecidamente al Presi-
dente Artur Mas a continuar 
con el proceso separatista 

què opina...

Òscar 
Buetas

periodista

Adéu al mite Rossi

Un mite ha marxant per la 
porta de darrera. Valentino 
Rossi, el gran mestre dels 
mestres, ha estat el protago-
nista d’una imatge insòlita 
en el Gran Premi de Malài-
sia, donar-li un cop de peu al 
cerverí Marc Màrquez, que 
ha acabat per terra. Es trac-
ta d’una acció deliberada i, 
a la vegada, inexplicable. 
Una situació poc defensable 
per molt que ell ho hagi in-
tentat després davant de la 
direcció de cursa.
Va ser un cap de setmana 
tens, ja que l’italià va mos-

trar la seva cara menys agra-
ciada, la de parlar malament 
del seu rival més directe, el 
seu digne successor, Màr-
quez. Cal recordar que el 
nen de Cervera ha aconse-
guit destrossar nombrosos 
rècords que perduraven en 
el temps i era el digne hereu 
d‘Il Dottore, a qui havia ad-
mirat des de sempre. Però 
Rossi  ha passat en qüestió 
de segons d’un pilot admira-
ble a un esportista poc res-
pectable. Perquè ja no de-
fensem ni les nacionalitats ni 
ser més fan d’un o altre, aquí 
venim a parlar d’esportivitat, 
i les coses s’han de guanyar 
a la pista de manera neta.
Una imatge comparable 
em ve a la ment, la del cop 

de cap de Zinadine Zida-
ne a Materazzi en el Mun-
dial d’Alemanya de 2006. 
En aquell moment, un mite 
va caure per a molts. Anys 
després, un altre mite ha 
dit adéu de la pitjor mane-
ra que ho podia fer, amb el 
cap baix i sense poder mirar 
a la cara tots els amants del 
motociclisme. Sembla que 
aquell pilot graciós i en-
tranyable fora de la pista i 
un senyor dins dels circuits 
ha quedat en segon terme. 
La pressió li ha pogut en ser 
conscient que aquesta, se-
gurament, sigui la seva últi-
ma oportunitat d’aconseguir 
un Mundial més de MotoGP. 
No ho entendré mai. Adéu 
al mite Rossi.
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con un explícito “Tiri enda-
vant, no s’arronsi!”. Ha pa-
sado más de un año y quien 
se ha arrugado no ha sido el 
President en funciones, que 
continúa empecinado en un 
proyecto imposible, sino el 
señor Víctor Grifols, que se 
ha largado con la parte del 
león de su imperio farma-
céutico dejando a Mas con 
lo sentimental para llevarse 
a Eire lo elemental. ¿Los mo-
tivos? El 12,5% de impuesto 
de sociedades que se aplica 
por las tierras de San Patri-
cio, que viene a ser menos 
de la mitad de lo que se 
cobra por estas tierras, tan 
poco patrióticos los motivos 
como interesantes (por lo 
del interés). Como decía el 
historiador y político inglés, 
Lord Acton: “La nacionali-
dad no aspira ni a la libertad 
ni a la prosperidad, sino que, 
si le es necesario, no duda 
en sacrificar ambas a las ne-
cesidades imperativas de la 
construcción nacional”. 
Ciertamente, las grandes 
multinacionales, como su 
propio nombre indica, tie-
nen poco arraigo por la 
tierra que les vio nacer o 
que les acogió, pensando 
siempre en su cuenta de re-
sultados cuando hablan de 
Consejo de Administración 
para adentro y dejando las 
proclamas patrióticas para 
afuera. 
Siendo objetivos, el movi-
miento impulsado por el 
President en 2012 tiene po-
cos visos de éxito. La inde-
pendencia es poco menos 
que improbable al carecer 
de los apoyos internos ne-
cesarios y de la legitimidad 
imprescindible en un Estado 
democrático. Pero ello no 
quita que sus efectos se em-
piecen a sentir de la misma 
manera que procesos simi-
lares han provocado efectos 
negativos en la economía a 
pesar de no conseguir sus 
propósitos en países con sis-
temas políticos similares al 
nuestro. El ejemplo más cla-
ro es Quebec. Montreal era 
en los años 50 la ciudad más 
rica de Canadá. Pocos años 
más tarde, en 1963, los mo-
vimientos independentistas 
empezaron a adquirir fuer-
za provocando incertidum-
bre y una progresiva des-
localización de las grandes 
empresas que poco a poco 

trasladaban sus centrales a 
Toronto. En 1970 esta ciu-
dad anglosajona arrebató el 
primer puesto del ranking a 
la ciudad quebequesa, que 
continuó padeciendo con la 
presión separatista hasta el 
referéndum de 1995. Hoy 
Quebec continua formando 
parte de Canadá. La posibi-
lidad de un nuevo referén-
dum se hace poco menos 
que imposible a resultas de 
la ley de claridad aprobada 
en 2000 por el gobierno ca-
nadiense como respuesta a 
un desafío independentista 
muy parecido al nuestro con 
un coste enorme.
Toronto, el Madrid cana-
diense, casi dobla el PIB de 
Montreal. Quebec no será 
independiente, pero la con-
vulsión del intento le ha he-
cho perder fuelle dejando 
de ser el motor económico 
de Canadá para ceder la po-
sición a la provincia de On-
tario, que hoy aporta el 38% 
del PIB a su país. 
En conclusión, las similitudes 
del movimiento separatista 
quebequés con el catalán 
son enormes, tanto en los 
pasos seguidos por los polí-
ticos secesionistas como por 
los efectos sociales y econó-
micos en su territorio. Ello 
nos permite tener una suer-
te de “máquina del tiempo” 
que nos puede permitir ha-
cernos una idea de lo que 
podría suceder en los próxi-
mos años y, por ende, inten-
tar poner solución al proble-
ma cuando aún estamos a 

tiempo. La solución al pro-
blema pasa necesariamente 
por C’s, un partido nacido 
en Cataluña y con crecien-
tes expectativas para gober-
nar España. Un partido, que 
se inspira en la ilustración, 
en la razón y en la centrali-
dad, que entiende que los 
gobiernos están para solu-
cionar problemas y no para 
crearlos o ignorarlos. 

ÓSCAR UCEDA
CAP DE LLISTA DE C’S AL 

CONGRÉS DELS DIPUTATS

 

29 d’octubre, Dia 
de la Justícia?

 El Govern de la Genera-
litat de Catalunya ha decla-
rat el 29 d’octubre Dia de la 
Justícia a Catalunya. Els que 
la coneixem de ben a prop 
no tenim res a celebrar; així 
mateix, cal que la ciutada-
nia també sigui coneixedora 
que ni aquest Govern ni cap 
altre han desitjat mai que la 
justícia funcioni, i és per això 
que avui dia vivim tant a Llei-
da com a la resta de l’Estat 
una situació als jutjats insos-
tenible.
Ningú, repeteixo, ningú 
s’ha de creure que, tal com 
ha anunciat per activa i per 
passiva el Govern central, 
el gener del 2016 entrarem 
en l’era del paper zero a 
l’Administració de Justícia. 

No hi ha hagut cap Govern 
que hagi dut a terme tantes 
reformes processals en els 
darrers quatre anys. Després 
de patir el període més re-
trògrad pel que fa a restric-
ció de drets amb el Ministre 
Alberto Ruiz-Gallardón, ara 
tenim un Ministre, Rafael 
Català, que es refrega en 
promeses però que no en 
compleix cap. La Generali-
tat entra en el joc d’anunciar 
que les noves tecnologies 
s’implanten als jutjats, però 
res de tot això és veritat, i el 
nostre Conseller de Justícia, 
Germà Gordó, és també di-
rectament responsable de 
l’actual saturació i caos que 
estem patint tant els treba-
lladors com la ciutadania.
El cúmul de reformes pro-
cessals s’han implantat sen-
se cap formació prèvia dels 
empleats públics, sense cap 
modificació dels models de 
tramitació. Ens hem trobat 
així que, d’un dia per l’altre, 
el que fèiem ja no era cor-
recte, però ningú, ni el De-
partament de Justícia ni el 
Consell General del Poder 
Judicial, ha estat a l’altura a 
l’hora de donar instruccions 
de com s’havien de fer les 
coses. Aquesta responsabi-
litat en darrera instància, és 
veritat, recau fonamental-
ment en Jutges i Secretaris 
Judicials (aquests últims, ara 
anomenats Lletrats de l’Ad-
ministració de Justícia, LAT), 
però ni tan sols ells han es-
tablert criteris de tramitació 
amb antelació que ens hagin 

ajudat.
Ens trobem, doncs, amb tre-
balladors que no saben què 
fer amb l’expedient que te-
nen sobre la taula perquè 
tot ha canviat. Cada jutjat es 
converteix en un regne inde-
pendent on es fan les coses 
de manera diferent segons 
els criteris del superior que 
toqui. És tan difícil que els 
òrgans de govern de Jutges 
i dels LAT estableixin criteris 
homogenis per a tots els òr-
gans judicials? Com és que 
en un jutjat una resolució 
resulta suficient per resoldre 
un tràmit mentre que en un 
altre se’n fan tres? Aquí no 
hi ha ningú que sigui capaç 
de ficar ordre? Ens pregun-
tem quina tasca fa en aquest 
sentit el Secretari Coordina-
dor, superior de la resta de 
secretaris? I el TSJ de Cata-
lunya? Preguntes que ningú 
es responsabilitza a respon-
dre i problemes que ningú 
es responsabilitzi a resoldre.
La situació de col·lapse és 
una realitat que ningú no 
pot negar, les mesures per 
fer-la desaparèixer no es-
tan funcionant. La implanta-
ció del nou model de Nova 
Oficina Judicial (coneguda 
com a NOJ) no ha aportat 
ni més agilitat ni més facili-
tats a l’hora de desconges-
tionar la feia acumulada, ans 
al contrari, s’ha implementat 
de manera que ha generat 
encara més volum de feina i 
més desorganització. El De-
partament de Justícia n’és 
ben conscient d’això, però 
la seva passivitat ens demos-
tra que tampoc a Catalunya 
hi ha cap interès en què la 
justícia estigui al servei dels 
ciutadans i resolgui de la 
manera més àgil possible els 
seus problemes.
Estem entrant en un cercle 
molt perillós i, per més que 
des d’aquest sindicat ho 
hem denunciat, continuem 
sense rebre solucions. Els 
meus companys i compa-
nyes literalment ja no podem 
més i d’ací a poc temps co-
mençarem a veure veritables 
problemes de salut laboral 
degut a l’estrès i a l’excés 
de feina.
Avui, 29 d’octubre, no tenim 
res a celebrar. 

SÒNIA GATIUS
RESPONSABLE DE

JUSTÍCIA D’UGT LLEIDA

què opina...

Ares
Valdés

periodista

Aquí hi ha gat momificat

El gos, el millor amic de l’ho-
me? Per alguns el gat continua 
sent l’ésser més estimat, si no 
que ho diguin als antics propi-
etaris -medievals- que van viu-
re a la casa que hi havia sota els 
porxos del carrer Major abans 
que s’inaugurés La Impremta. 
En ple segle XXI, la constructo-
ra encarregada de fer desapa-
rèixer el primer pis de l’edifici 
per crear un nou bar a Lleida 

es va trobar amb un sorpre-
nent inquilí, un gat momificat. 
Segons em va explicar l’arqui-
tecte, amb el qual vaig tenir el 
gust de coincidir, el gat va ser 
trobat entre paret i paret. “An-
tigament s’entregava un gat 
mort en edificis en construcció 
per allunyar els mals esperits”, 
em va explicar. El gat sempre 
ha tingut una vinculació espi-
ritual. Amb els egipcis va ser 
proclamat un animal sagrat, 
mentre que a l’Edat Mitjana 
l’Església el va convertir en un 
símbol pagà relacionat amb les 
forces obscures i les bruixes. 
Creient o no creient, l’arquitec-

te no es podia desfer d’aques-
ta relíquia i, tot i que el bar no 
l’ha exposat, el té ben guardat. 
“Mai se sap”, em deia. Per si 
no ho havia dit, vaig passar pel 
bar amb una amiga arquitecta 
meravellada per la infraestruc-
tura del local a la qual l’arqui-
tecte va oferir-li ajuda per a fu-
turs projectes. Després em va 
preguntar a què em dedicava 
jo. “Periodista”, vaig respon-
dre. “T’explicaré una història 
que et deixarà amb la boca 
oberta”, em va dir. I em va dei-
xar tan sorpresa que he hagut 
d’explicar-vos la seva història, 
que ara és també vostra.
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PASSATEMPS
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Busqueu una paraula de 10 lletres oculta dins de
lʼenigma. La imatge conté la inicial de la paraula

buscada. Sʼinclouen 9 de les 10 lletres.

criptograma 

solucions

sudoku difícil

encreuats

HORITZONTALS: 1. Entren per tots els traus. Obsessió. 2.
Fa una inspiració de nassos. Els ossos de les galtes. 3. Con-
sonant. Diari esportiu. En aquell lloc.  4. Entrellaçament es-
tret de les parts dʼun cos flexible. Sense pèls al cap. Article.
5. Forma sufixada que significa aparença. Permet recuperar
la pilota sota la cistella. Pronom. 6. Ferida, danyada. Hèctic
o tísic. 7. Ben planxat. Suc lletós que flueix de certes plan-
tes. La tercera. 8. La darrera. Dono la meva versió a co-
missaria. Dit de la cultura precolombina del Perú. 9. Regalar.
Netegi el plat. 10. Romans. Grup racial. Fi de la rua. 11. Amb
molta moral. Que no pertany al clericat. 12. No ets insensi-
ble. Semblances o imitacions.
VERTICALS: 1. Hi veu només amb un ull. Inciten al joc. 2.
Terminació pròpia dʼalcohols. Crit de llop. Captaré el missatge
si criden. 3. Volums enciclopèdics. Paguen garantia per as-
segurar el compliment dʼuna obligació. 4. Ventet agradable.
Fa dos de tres i un. Carrer anglès. 5. Escrius un conte. Erec-
tes. 6. Fi de lʼanterior. Conjunt de béns que hom té. Ni ell ni jo.
7. Mʼempasso sense mastegar. Mai no perden les bones ma-
neres. 8. Moc poc llarg. Síndrome extrapiramidal a causa
dʼuna lesió del nucli pàl·lid. Vocal. 9. Molt apreciat. Una be-
guda. Tran quil. 10. Sense validesa. Resultat favorable. 11. Un
de Les Balears. I un altre com Neró. 12. Refugis dels perse-
guits. Certes embarcacions esportives.

Un grup dʼantics companys dʼuniversitat sʼajunten periòdicament per sopar,
ballar i explicar-se les seves activitats. Això ho fan des de fa un temps, més

dʼuna vegada lʼany i SEMPRE en un dia 31. I quan diem “periòdicament” volem
indicar que entre una reunió i la següent sempre passa la mateixa quantitat de
mesos. Quina creieu que és la data més propera en què sʼajuntaran ?

enigmes d’enginy by FILOENIGMES

Heu de buscar el director i els actors de la següent pel·lícula:
“EL CAMÍ DE LA PERDICIÓ” (2001): Sam Mendes, Tom

Hanks, Paul Newman, Alfred Molina, Stanley Tucci, Jude Law i
Jennifer Jason Leigh.

Sopa de cinema

enigma 10

Poseu els números de lʼ1 al 10,
dins de les caselles buides, sense

repetir-los de manera que el total de
cada cercle sigui igual a la suma de
les quatre caselles que lʼenvolten. 

8 5 9 2 4
2 9 8

3 5 6 7
6 4 2 1

7 5 9 6
7 3 2

2 8 1 5 4

463715289
851924763
729836415
345169872
698472531
172358946
514697328
937281654
286543197

BOTONSMANIA
OLORAPOMULS
RMARCAALLI
NUSRAPATEL
IDREBOTENS

OFESAETIC
LLISLATEXC
UATESTOICA
DONARESCURI
IICETNIAUA
CRESCUTLLEC
SENTSSIMILS

S K J T N H N H N R E K H S X H H M
K S A A K H N X H M H H N E H N E H
N H S V X D K Z X C V N H R B N S G
A M O K H C L K S P H S A K D X B A
B S N U D S A A V R G R B E H K A S
H B L A X B W H S N M K S R H B S C
A H E H R F G R T G U M B H X H K S
H R I K X A Z N C G K R S P H V D H
H A G V B H M D B K U N A M W E N B
P H H S H X N M X N H K M U R A H S
H B S F K C K Z R K H E M P H H S G
F S U G K B S B A H X H V E X S A Z
H R H K N M P V N X M D X R H K S H
S D X C I P F A I H X H N S H N H B
H S A C N R H S L B S K X H N A K R
S H C S X A U H O B R S N A C H G H
H U D S C K U R M H B G D Q K N S G
T H D R S C S A S U H N G R D A H S

SKJTNHNHNREKHSXHHM
KSAAKHNXHMHHNEHNEH
NHSVXDKZXCVNHRBNSG
AMOKHCLKSPHSAKDXBA
BSNUDSAAVRGRBEHKAS
HBLAXBWHSNMKSRHBSC
AHEHRFGRTGUMBHXHKS
HRIKXAZNCGKRSPHVDH
HAGVBHMDBKUNAMWENB
PHHSHXNMXNHKMURAHS
HBSFKCKZRKHEMPHHSG
FSUGKBSBAHXHVEXSAZ
HRHKNMPVNXMDXRHKSH
SDXCIPFAIHXHNSHNHB
HSACNRHSLBSKXHNAKR
SHCSXAUHOBRSNACHGH
HUDSCKURMHBGDQKNSG
THDRSCSASUHNGRDAHS

La paraula és
GIMNÀSTICA.
I la lletra que hi
falta la G de la
gorra de cuiner
de la imatge ad-
 junta.

Sʼajuntaran el proper
31/1/2016, ja que els
únics dies que donen
una periodicitat per-
 fecta són el 31 de juliol
i el 31 de gener. Co m
que el juliol de 2015 ja
ha passat, és evident
que la propera reunió
será a finals dʼaquest
gener de 2016.
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SIMANTICA
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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 RUE de la llotja
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