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Set aspirants als 
quatre escons

en joc
Són Uceda (C’s), Padilla (UDC), Llorens (PP),

Postius (DiL), Lafuente (PSC), Moya (ECP) i Eritja (ERC)

GRATUÏT

Els pocs veïns que viuen a Isil, 
al Pallars Sobirà, van celebrar 
al voltant d’una foguera la de-
claració de la Unesco
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Joan R. 
Saura

president del Banc
dels Aliments de Lleida

 El Gran Recapte a Cata-
lunya ha superat els 4 mi-
lions de quilos d’aliments  
bàsics, una xifra similar a la 
que es va arribar en la pas-
sada edició. Els productes 
bàsics de llarg recorregut 

són els que demanava el 
Bancs dels Aliments de 
Lleida, amb milers de vo-
luntaris repartits en més de 
2.500 punts de recollida 
habilitats en mercats i su-
permercats. 

Farré, Reñé, 
Ros, Manso...

governants de
Lleida

 Lleida avergonyeix el 
món amb la pèssima ges-
tió del conflicte de la Ra-
maderia Pifarré. Els propi-
etaris han hagut d’enterrar 
en calç viva els dos vedells 
morts a causa del bloqueig 

que pateix aquesta granja 
de l’Horta que impedeix  
l’entrada de pinso i la re-
tirada de cadàvers en un 
termini màxim de 48 hores   
d’acord amb la normativa 
de salut pública. 

Setmanari 
‘7accents’

del número 
35 al 38

 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 
€. Ramaderia Pifarré, 
Carles Vega, Llars del 
Seminari i la violència 
masclista protagonitzen 
les últimes portades. 

L’ACCENT

Gerard
Martínez

director

El lema “tot per al poble, però 
sense el poble” s’ha emprat en 
repetides ocasions a l’hora de 
referir-se al caràcter del despo-
tisme il·lustrat, una forma de go-
vern característica a l’Europa del 
segle XVIII en què la ciutadania 
no tenia veu ni vot. Fins a les dar-
reres eleccions municipals Lleida 
era sotmesa a aquest mètode de 
govern autoritari basat en millo-
rar les condicions del poble, però 
sense tenir-lo en compte. No ho 
dic jo, ho reconeixia el mateix al-
calde de Lleida, Àngel Ros, que 
se’n mostrava partidari en una 
entrevista a La Vanguardia du-
rant la campanya electoral prèvia 

als comicis de l’any 2011. Al brot 
de sinceritat de Ros en reconèi-
xer-se seguidor i practicant del 
despotisme il·lustrat cal afegir-hi 
l’altra màxima que ha marcat la 
seva trajectòria política, que resa 
“o amb mi o contra mi”, la qual 
ha deixat un bast rastre de víc-
times al seu pas, entre les quals 
hi podem comptar la seva exmà 
dreta a la Paeria, Marta Camps, 
enèsim cadàver polític d’aquest 
nou despotisme il·lustrat sorgit a 
la Lleida del segle XXI.
El 24-M lleidatà va representar 
un cant a la llibertat per a tots 
aquells que vivíem encadenats 
a causa del règim. Si bé era cert 
que Ros conservava la vara d’al-
calde i que el triumvirat format 
per Reñé, Pujol i Perelló (Pere-
llona pels targarins) mantenia la 
seva magnificència al capdavant 
de la corporació provincial, les fi-
nestres de l’administració s’obri-
en de bat a bat per ventilar el tuf 
a resclosit. ERC i, sobretot, Ciuta-
dans, la Crida i el Comú debuta-
ven amb promeses de canvi en-
front de l’immobilisme imperant 

en l’imperi de Ros i companyia. I, 
cadascú en la seva justa mesura, 
prou que ho han fet! Parafrase-
jant Ciutadans quant a principals 
representants del costat obscur 
de la força, tots ells han acon-
seguit amb pocs mesos més 
que CiU i PP junts en un grapat 
d’anys de sodomia política.
Que gratificant ha resultat com-
provar com Ángeles Ribes com-
plia el que havia promès en cam-
panya i negava a Ros una de les 
seves aficions principals: comprar 
determinats mitjans de comuni-
cació a canvi de convenis anuals 
exclusius i excloents i de subven-
cions maquillades entre partides 
més adients per a un riu que per 
a un diari. Clar que on la Paeria 
no arribi ho farà la Diputació i els 
media privats continuaran funci-
onant com si es tractessin d’em-
preses públiques o, com a mínim, 
concertades, però Ciutadans ha 
caminat damunt de sorres mo-
vedisses que Postius, López i els 
seus respectius predecessors no 
han gosat ni trepitjar per por a 
ser engolits. Un bon paer ha de 

procurar per un repartiment més 
just del diner públic per tal que 
allò que pertany al poble retorni 
als seus legítims propietaris, el 
poble en qüestió, amb la matei-
xa justícia.
I que commovedor ha resultat 
que sentències com “si la Caixa 
vol netejar la seva imatge, que 
no desnoni famílies” ressonessin 
amb força entre les quatre parets 
d’un saló on els domadors de 
lleons han substituït els pallassos 
que feien plorar els infants i, de 
retruc, tot el poble. El Comú i la 
Crida manifestaven el seu suport 
a la gent de la PAH que es brega-
va dins d’una entitat bancària per 
protegir un dret com el de l’ha-
bitatge que alguns han oblidat 
que tenen el deure de protegir. 
Orgullós d’haver votat el Comú i 
cofoi d’haver dubtat entre amb-
dós fins a l’últim moment, ara so-
mio en un paer que procuri per la 
dignitat del seu poble, dels que li 
han donat el vot i també dels que 
l’hi han negat, perquè el poble 
ho és tot i, per tant, tot ha de ser 
per al poble. Però amb el poble.

Tot per al poble
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Votar o no votar
 Aquesta és la qüestió. O no. Cert 

que tenim el dret de votar, gairebé 
el deure, però en els darrers temps 
ha perdut allò d’extraordinari per 
convertir-se en quelcom quotidià. 
No volem que soni com una queixa, 
més quan exercir el dret a vot esde-
vé la màxima expressió de la demo-
cràcia. De fet, només en eleccions 
podem decidir on anem i amb qui. 
Però és com tot, la relació entre la 
teoria i la pràctica té més d’utopia 
que de realitat palpable.
Anem per parts, que si no ens per-
drem més ràpid que un polític en 
una biblioteca. Quins farts de votar 
ens estem fent últimament! Menys 
per un referèndum, que és d’allò 
més antidemocràtic, no em movem 
de les urnes ni que hi hagi un Black 
Friday en dilluns. Per això, alguns 

col·legis electorals han pres l’as-
pecte de Palau Sant Jordi en un dia 
de concert protagonitzat per Justin 
Bieber amb una munió de fans fent 
cua a la porta. Ara bé, fins i tot una 
cançó del Bieber aquest pot resultar 
més satisfactòria que una jornada 
electoral per elegir els nostres repre-
sentants, per exemple, al Parlament 
de Catalunya. Nosaltres vam votar i 
vam elegir. Ells van rebre el vot i el 
van usar per mocar-s’hi, perquè go-
vernar governar, el que se’n diu go-
vernar, encara no s’han posat a fer-
ho. Així, doncs, tenim un Parlament 
paralitzat, uns representants que co-
bren per no representar-nos i unes 
noves eleccions a la vista previstes 
per al mes de març que tot apunta 
que serviran per poc més que per 
esgotar les ja escasses existències 

de paciència dels catalans i, de re-
truc, per incrementar-nos els impos-
tos, ja que algú els haurà de pagar 
la festa... Que curiós que l’únic que 
prometen no augmentar-nos durant 
la campanya sigui l’únic que aug-
menta després de la campanya, oi? 
Votar ja no és extraordinari, és ordi-
nari, però ordinari de vulgar i groller.
I el 20-D està a tocar... Només ens 
faltava això! De nou, promeses bui-
des de candidats grisos amb més 
pell que ànima. Ciutadans i Pode-
mos s’uneixen a les quinieles com 
a representants de la nova política, 
però això ho hauran de demostrar 
amb fets i no paraules com deia 
aquell. El partit d’Iglesias propo-
sa convocar un referèndum en cas 
que la formació guanyadora no 
compleixi uns mínims del seu pro-

grama electoral per tal que la ciu-
tadania decideixi la seva continuïtat 
al capdavant del Govern. Per fi una 
proposta que no implica un xec en 
blanc durant quatre anys! Votar o no 
votar no és la veritable qüestió, ser 
o no ser democràtics sí que l’és. Per-
què els catalans hem votat i se’ns ha 
fet cas omís abans i tot de comen-
çar a governar. Perquè els espanyols 
també votaran i els faran cas omís 
al llarg dels propers quatre anys. 
D’aquesta manera, la democràcia es 
comença a assemblar perillosament 
a una petita dictadura renovable 
cada quatre anys (menys en el cas 
català, on la renovació podria esde-
venir semestral). I això no es can-
via votant o no votant, sinó sent o 
no sent. Ha arribat l’hora de votar 
menys i ser més! 

SE7PEUSALGAT

De París a Lleida, 
amb una moció sota 

el braç
 Joan Vàzquez, president d’Ipcena i 

reconegut performer ponentí, presen-
tava una moció en el darrer Ple de la 
Paeria per demanar la declaració de les 
cigonyes com a “bé patrimonial ambi-
ental d’interès local” acompanyat d’un 
individu vestit de cigonya. Mentre l’in-
trèpid ecologista feia el seu speech, l’in-
dividu es va encaminar cap a l’espai de 
la sala on seuen els regidors davant de 
l’estupefacció d’un paer en cap que de-
manava ordre a la sala. L’antropomor-
fitzada cigonya es va asseure als bancs 
reservats al públic al costat de Vàzquez, 
que va manifestar la seva voluntat de 
regalar un “calendari d’ocells a tots els 
regidors” defensors dels cicònids. 

#Paeria 
@cris_torrent

FàstiC’s vol eliminar tot 
allò que té a veure 

amb el català a la 
#Paeria #Lleida

@Cs_Lleida 
.@AngelesRi-
bes_68 El par-

lament vol la 
independència 

quan no han sabut 
ni gestionar un dels 

eixos bàsics, les farmàcies” 
#ple #Paeria 

@carlos_1377 
S’acaba el #ple #Paeria de 
novembre. Estem tan cons-
cienciats que són llargs, que 
acabar amb llum natural es 
fa estrany.

@mminguez4
.@comudelleida diu que do-
narà suport a la moció de des-
connexió? Que no aneu amb 
Iniciativa per Catalunya i Po-
demos a Madrid? Només jo 
hi veig la contradicció? #Ple 
#Paeria 

@comudelleida
Oculten informació, vulneren 
un acord de #Paeria i eviden-
cien el de sempre: opacitat i 
pèssima gestió.

@dianacoromines
Té, @angelrosdomingo! A veure 
si n’aprens #ElCatalàNoEsToca 

#PAHLleida
@xlozanobosch
El #bisbatdelleida i la #pah 
converteixen l’antic semina-
ri en #pisos socials

@_XavierPV
En la primera meitat d’any 
va haver-hi, només a la pro-
víncia de #Lleida, 593 des-
nonaments.     Continua     el
genocidi         social.        #Pah
@PAHLleida

@PahNoguera
#TancadesAlBbva @Pah-
Noguera donant suport als 
companys de @PAHLleida 
pels      abusos      del      banc
@BBVA_esp, apliqueu la llei 
24/2015!

#Independència
@knowomy
En el minut que llegeixes aquest 
tweet, Espanya roba a #Catalu-
nya 31.250€. Cada minut, cada 
hora, cada dia, cada any. 

@aquipuedo
.@cupnacional Ni Rajoy, ni Rive-
ra, ni Sánchez volen la #indepen-
dencia. Mas SI, qui és l’enemic?

@Muni_Indep
Els nens d’#independència convi-
dats al taller de defensa personal.

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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2015Democràcia i Llibertat, ERC i C’s
parteixen com a clars favorits

 GERARD
MARTÍNEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Lleida, Catalunya i Espanya 
s’hi juguen molt el 20-D. A Es-
panya, el bipartidisme ha dei-
xat pas a uns comicis a quatre 
en què el Partit Popular surt a 
revalidar el seu lideratge però 
amb la nova dreta, represen-
tada per Ciutadans, a l’aguait. 
El PSOE, prop de C’s, manté 
una distància prudencial res-
pecte de Podemos, el partit 
de Pablo Iglesias, que co-
mença a remuntar en les en-
questes.
A Catalunya, les eleccions te-
nen un color especial, el color 
de les estelades, les senyeres 
i les banderes espanyols, que 
tornen a veure’s les cares en 
unes eleccions que poden in-
fluir en el procés català.
Finalment, a Lleida, després 
d’anys repartint-se els escons 
els mateixos (CiU, PSC i PP), 
l’escissió de la federació, la 
conversió de CDC en Demo-
cràcia i Llibertat, el recupe-
rat vigor d’ERC, la irrupció 
de Ciutadans, la presència 
d’Unió en solitari i les jubila-
cions de dues d’històriques 
(Cunillera i Tarruella) conver-
teixen el panorama electoral 
en un enigma.  

DESEMBRE 20154 política

Eleccions 20-D

Set candidats, 
cara a cara

XAVIER 
ERITJA

ÒSCAR 
UCEDA

JAUME 
MOYA

JOSÉ 
IGNACIO 
LLORENS

TONI 
POSTIUS

MÒNICA 
LAFUENTE

MIQUEL 
PADILLA

EspañaEnSerio.es

JOSÉ
IGNACIO
LLORENS

“Gràcies a les polítiques de recuperació 
econòmica del Partit Popular, l’atur juvenil s’ha 
reduït a Lleida en un 25 per cent i les pensions 
han pujat una mitjana d’un 12 per cent en 4 anys”

LA VEU DE LLEIDA
AL CONGRÉS
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home
46 anys

neix a Sallent 
(Bages)

viu a Lleida
té parella i és 

historiador

home
43 anys

neix a
Barcelona

viu a Florejacs
i és procurador

home
46 anys

neix a Lleida
viu a Lleida

està casat i és 
historiador

home
31 anys
neix a Lleida
viu a Lleida
té parella i 
és enginyer 
informàtic

dona
42 anys
neix a Osca
viu a 
Mollerussa
està casada i 
és advocada

home
54 anys
neix a
Es Bordes
viu a Lleida
està casat i
és advocat

home
72 anys
neix a Lleida
viu a Lleida
està casat i 
és enginyer 
agrònom

Ha estat president de l’Ateneu Popular de Ponent 
entre 2006 i 2012 i de la territorial d’Òmnium Cultu-
ral a Ponent entre 2014 i 2015. Portaveu de Lleida 
Decideix i membre fundador de l’Assemblea Naci-

onal Catalana a Lleida. Ha saltat a la pri-
mera línia política de cara les eleccions 
generals espanyoles de 2015 com 
a candidat d’Esquerra Republica-
na de Catalunya a la circums-
cripció de Lleida.

Després de disset anys exercint de procurador als 
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, fa dos 
anys que va traslladar l’àmbit territorial d’exercici al 
partit judicial de Cervera, a la Segarra. Ha assessorat 
Iniciativa per Catalunya Verds a l’hora de denunciar
 judicialment irregularitats en la concessió de les

 obres del polèmic canal Segarra-
Garrigues, una de les apostes
principals, per cert, del can-
 didat popular José Igna-

     cio Llorens.

Llicenciat en Història Contemporània per la UdL, ha 
col·laborat amb Paeria, Diputació de Lleida, Ateneu 
Popular de Ponent, Turisme de Lleida, Museu de 
l’Aigua i Museu de Lleida en investigacions, elabo-
ració de guies turístiques i participació en audiovisu-
als. També ha realitzat conferències i rutes guiades
                    d’història militar per a IEI, Museu de
                      Cervera, Ateneu, Amics de la Seu
                        Vella i Fundació Cultura. 

El seu primer contacte amb la política va ser a través 
de la JNC de Lleida, on va ser cap local i, més tard, 
president. També va ser membre del Comitè Execu-
tiu Nacional de la JNC. L’any 2011 va ser elegit regi-
dor a l’Ajuntament de Lleida i reelegit el
2015, quan es va presentar com a cap
  de llista. Ha exercit les tasques de
      gerent de Convergència i actual-
          ment és president del grup                 
                 municipal de CiU a la  
                           Paeria. 

Militant del PSC-PSOE, va ser escollida regidora a 
l’Ajuntament de Mollerussa el 2003. L’any 2004 va ser 
nomenada secretària d’organització del PSC a les co-
marques de Lleida i de 2006 a 2010 va ser cap de ga-
binet del conseller d’Agricultura. Va ser diputada per 
Lleida al Parlament des de 2010 fins a 2012.
  El 2011 va ser nomenada secretària na-
        cional del Sector Agroalimentari i 
          Món Rural del PSC i el 2014 for-
                mava part com a de l’execu-
                          tiva de Miquel Iceta.

Als 16 anys va ingressar a la Unió de Joves de la mà 
de Duran i Lleida, amb 19 va ocupar-ne la presidència 
a les terres de Lleida i als 22 va ser-ne elegit secreta-
ri general. Va ser diputat al Parlament de Catalunya 
els anys 1986 i 1988. El 1991 va ser elegit regidor a 
l’Ajuntament de Lleida per la llista de Convergència i 
Unió i, posteriorment, nomenat diputat 
    provincial., tasques que ha exercit fins
       a 2015. És president del Comitè 
              Executiu Intercomarcal del
                     partit a Lleida.

És diputat al Congrés per Lleida i president de la Co-
missió d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient al 
Congrés. Es va iniciar en la política a Alianza Popular i 
ja sota les sigles del PP va ser cap de llista per Lleida 
en les eleccions al Parlament de 1992, aconseguint 
l’acta de diputat. Va abandonar-lo un any
 després per ser diputat al Congrés per 
      Lleida.  L’any 2008 el veterà polític 
           va recuperar l’escó perdut l’any
                  2004 per Jordi Montanya.
 





DESEMBRE 20156 política

20-D Campanya electoral

Democràcia i 
Llibertat aposta

 per Postius i 
Unió confia en 

Padilla

La majoria de candidatures estrenen cap de llista
 ACN
 LLEIDA

Les formacions que es presen-
ten a les eleccions del 20-D 
a la circumscripció de Lleida 
han donat el tret de sortida 
a la campanya electoral amb 
diferents actes a la capital del 
Segrià. La majoria de partits 
estrenen cap de llista al Con-
grés respecte de 2011 menys 
el PP, on José Ignacio Llorens 
repeteix com a candidat, i el 
Partit Comunista del Poble 
de Catalunya. Democràcia i 
Llibertat aposta per Toni Pos-
tius; ERC-CATSÍ per Xavier 
Eritja; Mònica Lafuente serà 
la cap de llista del PSC; Ós-
car Uceda, de Ciutadans (C’s); 
Jaume Moya, d’En Comú 
Podem, mentre que Miquel 
Padilla encapçala la candida-
tura d’UDC. A més, també es 
presenten al 20-D per Lleida 
el Partit Animalista, Recortes 
Cero, UPyD i Vox.
Democràcia i Llibertat –que 
integra CDC, Demòcrates de 

Tret de sortida a la campanya 
electoral del 20-D a Lleida  

Equip de Democràcia i Llibertat per Lleida al Congrés 
i al Senat, durant el tret de sortida a la campanya.

foto · ACN

Partit Socialista de Catalunya
Mònica Lafuente s’estrena i

Paco Boya repeteix
 ACN
 LLEIDA

El PSC estrena candidata al 
Congrés amb Mònica Lafu-
ente, mentre que Francesc 
Boya repeteix com a cap 
de llista al Senat. El partit 
ha donat el tret de sortida a 
la campanya a la passarel·la 
del Liceu Escolar amb La-
fuente recordant que “en 
altres legislatures hem de-
mostrat que quan estem a 
Madrid defensem el terri-
tori, el món rural i la nostra 
gent”. La candidata socia-
lista al Congrés, a més, ha 
defensat que cal que Pedro 
Sánchez sigui el nou presi-
dent del Govern espanyol 
perquè Mariano Rajoy “ha 
estat el responsable de les 
retallades, l’atur i el trenca-
ment entre Catalunya i Es-
panya”. Així, la candidata 

ha destacat que, “més enllà 
del que afirmen partits com 
Ciutadans, que diuen ser la 
nova política però que en 
realitat encarnen la mateixa 
dreta que el PP, o opcions 
com En Comú Podem, que 
són l’extrem del trencament, 
el que està clar és que l’úni-
ca opció amb una solució 
real per al diàleg i el pacte 
i per una sortida justa de la 
crisi som els socialistes”.
Per la seva banda, el cap de 
llista al Senat, Paco Boya, 
ha afirmat que “els greuges 
que patim el món rural i la 
muntanya, són sempre més 
greus quan governa la dre-
ta, les retallades ens deixen 
més febles en moments de 
crisi i en aquests anys de go-
verns de PP i Convergència 
hem tornat a ser un territori 
oblidat”. 

Catalunya i Reagrupament– 
ha encetat davant de l’esta-
ció de trens de la capital del 
Segrià la campanya per a les 
eleccions del 20-S, en què 
aspira a obtenir dos represen-
tants al Congrés i tres sena-
dors per Lleida. Per aconse-
guir-ho, la coalició aposta al 
capdavant de la llista al Con-
grés per Toni Postius, presi-
dent del grup municipal de 
CiU a la Paeria, mentre Mayte 
Rivero encapçala la llista al Se-
nat. Postius ha remarcat que 

Partit Popular

José Ignacio Llorens repeteix al
capdavant del PP 

 ACN
 LLEIDA

El PP de Lleida aposta per la 
continuïtat i manté José Igna-
cio Llorens i Simeó Abad com 
a caps de llista al Congrés i al 
Senat respectivament. La for-
mació, que també ha donat el 
tret de sortida a la campanya 
davant de l’estació de trens 
per simbolitzar, en aquest 
cas, “que Lleida vol seguir 
unida amb Espanya”, aspira 
a mantenir l’actual diputat al 
Congrés i obtenir represen-
tació al Senat per aquesta 
circumscripció. Llorens, fent 
bandera de la gestió popular 
dels darrers anys, ha remarcat 
la necessitat de seguir treba-
llant per a la recuperació eco-
nòmica i la creació d’ocupació 
i ha assegurat que el PP “ga-

Equip del PP per Lleida al Congrés i al Senat, durant 
el tret de sortida a la campanya electoral.

foto · Dani Martínez

ranteix l’estabilitat, el compli-
ment de la llei i la unitat”. En 
l’àmbit lleidatà, el candidat 
ha remarcat l’aposta del PP 
per l’autovia de la Val d’Aran, 

pel desdoblament de l’N-240 
entre Lleida i les Borges Blan-
ques, per la millora de l’A-2 
fins a Saragossa, així com pel 
canal Segarra-Garrigues. 

han escollit l’estació Lleida-
Pirineus per simbolitzar que 
“anem a Madrid, d’una ban-
da, a defensar els interessos 
dels lleidatans perquè mentre 
hi hagi un sol euro que es ges-

tioni des de Madrid els dipu-
tats i senadors de Democràcia 
i Llibertat estarem amatents 
amb l’objectiu que les qüesti-
ons de Catalunya es resolguin 
bé però, de l’altra, també hi 

anem a fer la independència i 
a fer de corretja de transmis-
sió del mandat popular sorgit 
dels comicis del 27-S”.
Unió Democràtica de Cata-
lunya (UDC) –aquest cop en 
solitari després del trenca-
ment de CiU– confia en l’his-
tòric líder d’Unió a les terres 
de Lleida, Miquel Padilla, per 
obtenir representació al Con-
grés dels Diputats, mentre 
que Joan Sangrà és el candi-
dat al Senat. El partit ha inici-
at la campanya a la seva seu 
amb l’eslògan “Solucions”. 
En aquest sentit, Padilla ha 
explicat que és molt neces-
sari que una formació política 
com la seva tingui representa-
ció a Madrid perquè, segons 
diu, ha mantingut les seves 
idees i no ha girat cap a la ra-
dicalitat “com d’altres”. “No 
pretenem ser un problema 
com d’altres formacions polí-
tiques que estan tensant Ca-
talunya, sinó que volem ser la 
solució”, ha conclòs. 
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Audiència Nacional

Pel suport a la resolució independentista 
de CiU, ERC i CUP

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

L’Assemblea Nacional Ca-
talana ha volgut mostrar el 
seu suport als Ajuntaments 
de Celrà i la Seu d’Urgell 
després que l’Audiència Na-
cional hagi obert diligències 
contra aquests consistoris 
pel seu suport a la resolució 
independentista del Parla-
ment i considera que és “una 
resposta jurídica absurda 
a l’aprovació d’una moció 
de caràcter simbòlic i sense 
efectes jurídics reals per al 
funcionament de la corpora-
ció local”.
El Jutjat central número 4 
de l’Audiència Nacional in-
vestiga l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell per aprovar una 
moció de suport a la reso-
lució independentista del 
Parlament del passat 9 de 
novembre. El Ple del consis-
tori va aprovar la moció dos 
dies després amb els vots a 
favor de CiU, ERC i la CUP 
i amb els vots en contra del 
PSC. La investigació per part 
de l’Audiència Nacional ha 
agafat per sorpresa el govern 
municipal, que ha assegurat 
que se n’ha assabentat per la 
premsa i que no ha rebut cap 
notificació oficial. El Tribunal 
Constitucional va suspendre 
al cap de dos dies la resolu-

Diligències contra
l’Ajuntament de la Seu

ció de la cambra catalana.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, 
Albert Batalla, ha assegurat 
“estar tranquil, ja que la mo-
ció aprovada és de caire es-
trictament polític i no suposa 
ni cap mandat ni cap cost per 
l’Ajuntament de la Seu”. I ha 
afegit que “el mateix text ha 
estat aprovat per desenes de 
municipis del nostre país, per 
iniciativa de l’Associació de 
Municipis per la Independèn-
cia i per l’Associació Catala-
na de Municipis”. L’alcalde 

El portaveu del grup municipal d’ERC a la Seu, Francesc Viaplana, l’alcalde de la Seu, 
Albert Batalla, i el portaveu del grup de Convergència, Jesús Fierro.

foto · ACN

 Homs a C’s i PSC 
 “Estan de perfil 
a la politiqueria 
de baixa qualitat

del PP”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El cap de llista de Demo-
cràcia i Llibertat a les elec-
cions del 20-D, Francesc 
Homs, considera que és 
l’Estat espanyol qui se sal-
ta les lleis amb Catalunya, 
per exemple, no complint 
la Llei d’estabilitat pres-
supostària. Respon així al 
ministre de l’Interior, Jorge 
Fernández Díaz, que ha dit 
que l’agressió institucional 
és la declaració d’indepen-
dència aprovada pel Par-
lament i no pas els nous 
controls de l’FLA que de-
nunciava el president del 
Govern, Artur  Mas. 

ha insistit que “no hem rebut 
cap notificació de cap jut-
jat”. El cap del consistori ha 
explicat que l’única petició 
que han rebut va ser el 13 de 
novembre, dos dies després 
del Ple, en què la Subdelega-
ció del Govern els va requerir 
l’acta del Ple de l’11 de no-
vembre, en què justament es 
va aprovar la moció.
L’Audiència Nacional també 
ha obert una investigació a 
l’Ajuntament de Celrà (Giro-
nès) pels mateixos fets. 

Procés català 
Ros creu que 
“s’han cremat 

etapes
massa ràpid”

 REDACCIÓ
 BARCELONA

Àngel Ros ha assegurat 
que aquests darrers anys 
en la política catalana 
s’han cremat etapes mas-
sa de pressa i que s’hau-
ria d’haver esgotat la via 
del diàleg amb l’Estat per 
mitjà de propostes com el 
pacte fiscal. 
Ros ha afegit que els go-
vernants tenen l’obligació 
de complir la llei i que no 
fer-ho provoca incertesa 
en l’economia. 

L’ANC titlla 
d’“absurda” 

la decisió de 
l’Audiència

Nacional 

EspañaEnSerio.es

JOSÉ
IGNACIO
LLORENS

“Gràcies a les polítiques de recuperació 
econòmica del Partit Popular, l’atur juvenil s’ha 
reduït a Lleida en un 25 per cent i les pensions 
han pujat una mitjana d’un 12 per cent en 4 anys”

LA VEU DE LLEIDA
AL CONGRÉS
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Llum verda al Pla de Manteniment, Conservació i Millora de Paviments
 L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

Durant les gairebé vuit hores 
de l’últim Ple de la Paeria n’hi 
va haver per a tot: l’indefugi-
ble –i ara una mica pujat de 
to– debat sobre la suposada 
desconnexió, religió, les con-
seqüències sobre la pobla-
ció sahrauí que encara té la 
precipitada descolonització 
que vam protagonitzar l’any 
1975, el record del bombar-
deig del Liceu Escolar el 1937 
i, fins i tot, les cigonyes de la 
Seu Nova. Les pobres han es-
tat presents al Saló de Plens 
gràcies a un Joan Vàzquez –el 
president d’Ipcena– que ha 
posat a prova de nou la paci-
ència d’un Àngel Ros que va 
camí de superar aquest man-
dat fins i tot Sant Job.
El primer highlight del Ple 
ha arribat després de la mà 
de Joan Vàzquez, president 
d’Ipcena i reconegut perfor-
mer ponentí. En aquesta oca-
sió, Vàzquez, que presentava 
una moció que no s’ha apro-

Desconnexions, bombardejos,
templers, religió, Sàhara i cigonyes

Ple de l’Ajuntament de Lleida

Imatge del Ple de l’Ajuntament de Lleida del mes de novembre.
foto · Ajuntament de Lleida

vat demanant la declaració 
de les cigonyes com a “bé 
patrimonial ambiental d’inte-
rès local”, s’ha personat en el 
Ple acompanyat d’un individu 
vestit de cigonya.
Dins de l’apartat de mocions 

dels grups polítics, Juvillà i 
Gabarrell, de la Crida-CUP, 
demanaven l’eliminació dels 
“privilegis” en matèria de pa-
gament d’IBI dels quals gau-
deix, han destacat ells, “l’Es-
glésia catòlica”. La moció no 

ha prosperat però sí que ho 
han fet una consensuada per 
tal de realitzar un “pla de 
participació per a la ciutat de 
Lleida” i una altra referida a 
la condemna de l’homenatge 
que a principis de mes va dis-

pensar el consolat italià a Ma-
drid als combatents italians 
que van participar en la Guer-
ra Civil al bàndol franquista.
La moció relativa a l’anome-
nada “resolució de descon-
nexió” del Parlament no ha 
prosperat  en rebre només el 
suport dels grups que la pro-
posaven i el Comú, però ha 
generat un debat intens.
Finalment, l’assumpte de més 
volada en termes administra-
tius ha estat l’aprovació del 
plec de clàusules administra-
tives i prescripcions tècniques 
que regula l’anomenat Pla de 
manteniment, conservació i 
millora de paviments i briga-
da d’acció immediata per a 
l’any vinent. En total, i segons 
el que s’ha aprovat, l’Ajunta-
ment reserva una partida de 
446.280 euros per assegurar 
un adequat manteniment de 
vials i voreres i garantir que 
s’actua de la manera més rà-
pida possible en cas de de-
tectar-se desperfectes a qual-
sevol carrer de la ciutat. 

No sin mi escoba
què en pensa...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i 
diputada provincial

Un buen título es como un pedazo de 
buen chocolate. Irresistible. Yo prefiero 
paladearlo lentamente, apreciar los múl-
tiples matices de sabor y los diferentes 
aromas, degustar la textura y deleitarme 
con la intensidad del momento antes de 
decidir si lo que viene después lo dis-
frutaré delicadamente o si le pegaré un 
buen mordisco.
Así que frente a un tentador título ofreci-
do en bandeja de plata, lo adecuado es 
recogerlo y tratarlo como se merece, y 
más cuando se trata de una primera co-
laboración… Primera colaboración aun-
que no primera aparición. Ya llevo unas 
cuantas viñetas, y espero seguir tenien-
do unas cuantas más.
No es un género nuevo, éste de la cari-
catura política. Se conservan inscripcio-
nes muy curiosas que han sobrevivido a 
los volcanes y a los siglos. En Pompeya, 
donde se cuentan por miles las encon-

tradas, se puede leer de todo, y algunos 
de sus dibujos y frases son francamente 
contemporáneos. Y muchísimos franca-
mente obscenos… Hay hasta un “Vota a 
Cayo” realmente enternecedor para los 
que estamos en esto de la política.
Y es que no debemos olvidar que la cari-
catura política, en las manos adecuadas, 
es una herramienta formidable. Depen-
diendo del uso que se le quiera dar, pue-
de constituir una ácida forma de enfren-
tarse al poder y a los convencionalismos 
sociales. O bien, según lo sectario que 
sea el autor y el medio para el cual traba-
je, es una forma más o menos grosera de 
descalificar al contrario. Sea como fuere, 
el género ha dado de sí obras maestras.
De los grandes caricaturistas políticos 
británicos y franceses del XIX hasta 
nuestros referentes más cercanos, hay 
un amplio abanico de chistes que, en mi 
caso, es de lo primero que miro al leer el 

medio de comunicación en cuestión. En 
la sociedad de los 140 caracteres en la 
que vivimos, pocas muestras de síntesis, 
ironía y mala leche existen como la que 
se muestra en una caricatura política.
Y sólo hay una forma de reaccionar a ella 
cuando eres la protagonista. Aceptarlo 
con deportividad. Si es graciosa, reír-
se con el retrato y si no lo es, asumirlo. 
Demasiados políticos que usaron hasta 
la náusea la etiqueta “Je suis Charlie” 
después reaccionan de forma furibun-
da cuando sus colegas locales les hacen 
exactamente lo mismo a lo que se de-
dicaban los asesinados del semanario 
francés.
Así que solamente me queda una cosa 
más que añadir: dibújenme de la forma 
que quieran, pero no me escamoteen 
los instrumentos inherentes al rango y 
oficio de mi personaje. ¡Quiero mi esco-
ba, y la quiero ya!

Ciutadans
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Pressupost de la Paeria Plataforma per la Llengua
Conviden a llençar tomàquets a 
Àngel Ros en defensa del català

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

La Plataforma per la Llen-
gua ha engegat una peculiar 
campanya a favor del català 
que consisteix a llençar to-
màquets virtuals a l’alcalde 

de Lleida, Àngel Ros, a tra-
vés del web estimoelcatala.
cat. Cadascun dels tomà-
quets porta incorporat un 
missatge per tal que el paer 
en cap conegui el malestar 
dels lleidatans. 

Pressupost de la Diputació

La Diputació de Lleida aprova el 
pressupost per a 2016

 ACN
 LLEIDA

El Ple de la Diputació de 
Lleida ha donat llum verda 
al pressupost de la institució 
per a 2016, que ascendeix 
a 103,6 milions d’euros, un 
2,5% inferior al de l’actual 
exercici, sobretot per la re-
ducció de les aportacions 
de l’Estat. Els comptes han 
prosperat amb els vots fa-
vorables de CiU, ERC, UA i 
PSC; el PP i Ciutadans s’han 
abstingut, mentre que la 
CUP hi ha votat en contra, 
trencant-se així la unanimi-
tat amb què s’havien apro-
vat els pressupostos a la ins-
titució en els darrers quatre 
anys.
En aquest sentit, Joel Jové, 

representant de la CUP, ha 
justificat el vot en contra en 
entendre que “hi ha molta 
despesa sobredimensionada 
i supèrflua” en els comptes 
de la Diputació i en no com-
partir que s’inclogui dins de 
la partida destinada a salut 
pública alguns conceptes 
com ara el manteniment de 
piscines, contractació de so-
corristes, l’aigua d’ús públic, 
tanatoris o cementiris, entre 
d’altres.
Altrament, el Ple també ha 
aprovat, amb el suport de 
CiU, ERC i la CUP, una mo-
ció de suport a la declaració 
aprovada pel Parlament per 
iniciar la desconnexió d’Es-
panya tot i l’oposició del 
PSC, UA, C’s i el PP. 

Joan Reñé, abans de començar el darrer Ple de la 
institució.

foto · ACN

Lleida disposarà de 150 milions 
d’euros per fer front al pròxim any

 L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

Si per alguna cosa ha de pas-
sar a la història aquest man-
dat municipal a Lleida serà –a 
banda de per l’extraordinària 
i extenuant duració dels Plens 
ordinaris– pels cada cop més 
inversemblants companys de 
gestes amb els quals Ros va 
estira-i-arronsa demostrant 
allò de que qui dia passa any 
empeny. Si al juliol va aconse-

Ros tira endavant el 
pressupost de 2016 amb 

el suport de C’s i ERC

guir tirar endavant el cartipàs 
municipal pactant amb C’s i 
obrint la porta a una Paeria 
bilingüe i a l’octubre va apro-
var les taxes aconseguint que 
els altermundistes de la CUP 
i C’s votessin plegats que sí, 
ara ha aconseguit que la Pa-
eria no hagi de prorrogar el 
pressupost de 2015 tot po-
sant d’acord ERC i C’s. Si res 
no canvia, Ros va camí de 
convertir-se en quelcom sem-

blant al dinosaure protagonis-
ta del més famós relat d’Au-
gusto Monterroso. Quan tots 
despertem d’aquest malson 
que avui és la política catala-
na, Ros encara estarà aquí.
Així, i gràcies a l’habilitat del 
paer en cap i la regidora d’Hi-
senda Montse Mínguez, Llei-
da disposarà l’any vinent de 
150 milions d’euros per fer 
front les necessitats d’inversió 
de la ciutat. 

Ciutadans i ERC (esquerra) han votat a favor dels pressupostos de l’Ajuntament de 
Lleida. CiU (centre) s’hi ha abstingut.

foto · Arxiu

Pressupost de l’EMU
El PSC també troba el suport de 

C’s en el pressupost de l’EMU
 L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

Abans del Ple extraordinari, 
l’Ajuntament va celebrar la 
Junta general de l’Empresa 
Municipal d’Urbanisme, un 
ens que, segons va indicar 
la regidora Montse Mín-
guez, “és necessari perquè 
ha adjudicat 134 habitatges 
a persones amb dificultats 
econòmiques i actua com 
a registre de sol·licitants 

d’habitatges de protecció 
oficial”. El pressupost de 
l’ens per a l’any vinent va ser 
aprovat amb els vots a favor 
de PSC i C’S i les abstenci-
ons de CiU i PP. ERC, Comú 
i Crida-CUP van votar-hi en 
contra. Pel PP, l’EMU és “un 
malson i un malalt al qual 
hem aportat més de 22 mi-
lions d’euros i que hauria de 
ser substituit per l’Oficina 
Municipal d’Habitatge”. 

SOM LA SOLUCIÓ
#FemForaRajoy



La Plataforma d’Afectats per a la Hipoteca lluita diàriament 
perquè famílies de la ciutat de Lleida no perdin la seva llar 

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Dijous 12 de novembre. 
Diversos membres de la Pla-
taforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) de Lleida es 
tanquen a l’interior de l’enti-
tat bancària BBVA, situada a 
la rambla de Ferran de la ca-
pital del Segrià. El que podia 
semblar una acció més de les 
múltiples que ha realitzat la 
Plataforma en tots aquests 
anys es converteix en un es-
cenari de tensió digne d’èpo-
ques de record infame. En un 
principi se’ls va prohibir l’ús 
del bany i l’accés a aliments 
i beguda. Una situació que 
només va canviar en recórrer 
als cossos de seguretat dels 
Mossos d’Esquadra. 
33 hores tancats reclamant 
solucions per a dues famílies 
que sofreixen amb la por de 
quedar-se sense la (seva) llar. 
En unes condicions humanes 
perfectament denunciables. 
“L’endemà cap mitjà de co-
municació lleidatà se’n va fer 
ressò”, explica indignat un 
dels protagonistes. 
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Dret a l’habitatge PAH

Salvar pisos... i famílies

3.670 
suïcidis a l’Estat

font: PAH

4.858 
a dia d’avui, a Lleida 

pisos buits 

63% dels pisos 
de Lleida

26%

28%

entre el

i el NO poden pagar el lloguer 
        mitjà a Lleida (396 €)

cada dia a
CATALUNYA

115
desnonaments

encapçala aquest
rànquing

actualment

286
famílies 

afectades a la 
ciutat de 

Lleida

PAH Lleida es 
va constituir el 

2011
6 mesos 

després del 
15-M

55%
65%

entre el

i el

de llars de Lleida
NO poden pagar 

la hipoteca mitjana 
a Lleida (120.000 € i 

160.000 €) des de 2011
la PAH ha ajudat

més de
1.000 persones

ha pogut 
resoldre 

300 casos

aquest 2015
ha salvat

5
famílies

PAH Lleida 
ha realitzat 4 accions 
a entitas bancàries

 (1 al Banc Santander, 
2 a CatalunyaCaixa 

i 1 al BBVA)

des de 2011
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Ramaderia Pifarré Continua el bloqueig

És una mesura “excepcional” de la Direcció General
 d’Agricultura a causa del bloqueig en l’accés a la granja

 ACN
 LLEIDA

Els propietaris de la Ramade-
ria Pifarré de Lleida han enter-
rat en calç viva els dos vedells 
morts a causa del bloqueig 
que pateix aquesta granja 
de l’Horta de Lleida en l’ac-
cés dels camions que han de 
transportar el pinso fins a l’ex-
plotació. Ha estat una mesura 
excepcional ordenada per la 
Direcció General d’Agricultu-
ra i Ramaderia en no poder 
retirar els animals d’acord 
amb la normativa de salut pú-
blica que obliga a retirar els 
cadàvers en un termini màxim 
de 48 hores per qüestions 
sanitàries. A causa del litigi 
veïnal, però, els camions que 
se n’encarreguen no poden 
accedir fins a la granja perquè 
els propietaris del camí tenen 
barrat el pas. La fossa on han 
enterrat els dos vedells en 

Enterren en calç viva els dos 
vedells de la Ramaderia Pifarré 

Incendi rural
Un incendi crema una granja, un 

habitatge i dos magatzems
 ACN
 LLEIDA

Un incendi va cremar el 26 
de novembre una granja, 
l’habitatge i dos magatzems 
d’una finca situada al quilò-
metre 144,5 de la C-12, a 
Lleida. Els dos magatzems 
es van esfondrar com a con-

seqüència de l’incendi, men-
tre que la granja i l’habitatge 
es van cremar parcialment 
però no van patir danys es-
tructurals. El foc s’hauria ini-
ciat a causa de la deflagració 
d’un bidó de gasoil situat en 
un dels magatzems i s’hauria 
propagat pel fort vent. 

Incendi urbà
Espectacular incendi en un edifici 

de la plaça Europa
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

A les 20.51 hores del 23 de 
novembre els Bombers de la 
Generalitat van ser alertats 
d’un incendi en un edifici de 
divuit plantes situat al nú-
mero 170 de Ronda. El foc 
es va declarar a la desena 

planta de l’edifici i va cremar 
totalment el menjador sense 
causar danys estructurals. La 
resta de l’immoble va que-
dar afectat pel fum i les altes 
temperatures. A més, també 
es van produir danys al fals 
sostre de fusta del terrat del 
pis superior. 

calç viva no s’obria des de 
1992, quan van enterrar les 
dues últimes vaques que van 
morir a la granja.
Els propietaris de la Ramade-
ria Pifarré asseguren que els 
animals han mort a causa del 

bloqueig per part del propie-
tari del camí. Aquest veí, José 
Luís Plaza, que a més és l’al-
calde de Barbens, no ha per-
mès tampoc que passin els 
camions que s’encarreguen 
de retirar els cadàvers.

Segons el Síndic de Greuges

La residència d’avis inundada no 
s’hauria d’haver construït

 REDACCIÓ
 AGRAMUNT

El Síndic de Greuges, Rafa-
el Ribó, ha assegurat que 
la residència d’avis inunda-
da el passat 3 de novembre 
a Agramunt, on van morir 
quatre ancianes, no s’hauria 
d’haver construït mai perquè 
està en una zona inundable 
de la conca del riu Sió. Així, 
la normativa general impe-
deix construir a menys de 100 
metres de la llera del riu i el 
geriàtric està a uns 50 metres. 
Per això, ha responsabilitzat 
principalment a l’Ajuntament 
però també a la Generalitat, 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
i la Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre. Sobre l’actuació 
dels serveis d’emergències la 
nit de la inundació, ha dit que 

Imatge del pati de l’interior de la residència geriàtrica 
Ribera del Sió d’Agramunt, amb Bombers treballant.

foto · Arxiu

el Centre d’Emergències de 
Catalunya no va actuar amb 
prou agilitat.
L’actual alcalde d’Agramunt, 
Bernat Solé, ha assegurat que 

l’Ajuntament assumirà les res-
ponsabilitats “que calgui”, tot 
i que fos el govern de 2002 
qui va aprovar la construcció 
de l’equipament. 

Gràcies a la mediació dels ser-
veis d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment de Lleida i de la Policia 
Local, el 14 de novembre el 
veí propietari del camí va ac-
cedir a obrir el pas de manera 
excepcional per retirar el ca-

dàver del primer vedell mort 
des d’aquesta problemàti-
ca, dos dies abans. No han 
acceptat fer-ho, però, amb 
aquests altres dos, morts el 
19 i el 25 de novembre.
El portaveu de la família que 
regenta l’explotació, Joan Pi-
farré, lamenta que no hi hagi 
voluntat per part del veí “de 
voler col·laborar en una situa-
ció d’emergència com la que 
tenim”. Pifarré també dema-
na a la Justícia una ‘’demora’’ 
abans del judici del dia 17 de 
febrer per poder fer passar 
camions pel camí d’Adif paral-
lel a la línia del TAV com una 
alternativa al bloqueig del 
camí que han utilitzat “tota la 
vida”. 

Dos membres de la famí-
lia dipositen un dels ve-
dells morts a la fossa.

foto · ACN
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Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

Els Mossos d’Esquadra recullen 577
denúncies en l’àmbit de la parella

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els nous serveis d’informació 
i atenció a les dones (SIAD) 
de la plana de Lleida i del 
Solsonès han atès enguany, 
fins al 31 d’octubre, un total 
de 1.855 dones, 30 menys 
que en el mateix període de 
l’any 2014 (-1,6%). Entre les 
dones ateses durant aquests 
deu mesos, 250 ho han estat 
per viure en situació de vio-
lència masclista efectiva, 50 
menys que l’any passat. Els 
tipus d’assessorament més 
freqüents que han dispensat 
els SIAD són els psicològics 
i jurídics. Els casos que els 
SIAD no han pogut resoldre 
pel seu compte són derivats 
al Servei d’Intervenció Espe-
cialitzada (SIE), al qual també 
s’hi adrecen dones directa-
ment. Aquest any, fins al 31 
d’octubre, el SIE de Lleida ha 
atès 469 dones, 42 més que 
de gener a octubre de 2014.
Les denúncies en l’àmbit de la 

Atenen 1.855 dones per 
violència masclista a Lleida

‘Grooming’
Ciberassetjament 

a menors, en
una jornada a

la UdL

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les noves formes de vio-
lència sexual contra me-
nors, com per exemple el 
grooming o ciberassetja-
ment sexual, han centrat 
una jornada a la Facultat 
de Dret i Economia de la 
Universitat de Lleida amb 
experts reconeguts com 
Patricia Keohane, coordi-
nadora clínica de Towards 
Healing. 

La plaça dels Fanalets de Sant Jaume ha estat 
l’escenari per commemorar el Dia Internacional.

foto · Hermínia Sirvent

S’han registrat 
303 trucades

al telèfon 
900 900 120

fins a l’octubre

parella presentades davant de 
la Unitat de Suport a l’Atenció 
de Víctimes dels Mossos d’Es-
quadra fins al 30 de setembre 
han estat enguany 577 (el 
5,9% de les efectuades a Ca-
talunya) i, per tant, un 9,56% 
inferiors a les del mateix pe-
ríode de 2014, en què van 
ser 638 (el 6,5% del total de 
Catalunya). En l’àmbit familiar 
s’han fet 126 denúncies, 21 
més que de gener a setem-
bre de 2014. A més, en el que 
portem d’any s’ha de comp-

tabilitzar una víctima mortal a 
Lleida, que va tenir lloc el mes 
de març al barri de la Mariola.
El delegat del Govern a Llei-
da, Ramon Farré, ha recordat 
la tasca del servei d’atenció 

i assessorament permanent 
que ofereix el 900 900 120, 
telèfon que ha rebut 303 tru-
cades a Lleida els deu primers 
mesos de 2015 (el 3,5% del 
total de Catalunya). 

‘Sexting’
Un terç dels

adolescents rep
imatges sexuals  

al mòbil
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un terç dels menors cata-
lans d’entre 14 i 18 anys 
hauria rebut imatges de 
menors nus o seminus 
al seu telèfon mòbil dins 
d’una pràctica que es co-
neix com a sexting. Així ho 
assenyala un estudi elabo-
rat per un equip d’investi-
gadores de la UdL. 

MIQUEL PADILLA
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Movember

L’Arnau se suma a la lluita 
contra el càncer de pròstata

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Movember Foundation és una 
organització benèfica inter-
nacional compromesa a im-
pulsar una vida més feliç, sa-
ludable i tan llarga com sigui 
possible per als homes. Ja des 
de 2003 diverses persones 
anònimes es van unir a la cau-
sa recollint fons; actualment 
ja s’han recaptat gairebé 500 
milions d’euros i s’han finan-
çat més d’un miler de progra-
mes d’investigació centrats 
en el càncer de pròstata i de 
testicle. El Servei d’Oncologia 

Radioteràpica de l’Arnau s’ha 
unit a aquesta iniciativa i par-
ticipa activament en la difusió 
d’informació sobre el càncer 
de pròstata i les repercussions 
d’aquesta malaltia en els paci-
ents i en el seu entorn, ja que 
considera que cal fer-ne un 
abordatge des de diferents 
àmbits per fer més visible 
aquesta realitat i demostrar 
que no és només un problema 
dels homes.
El novembre és el mes del bi-
goti, el símbol que s’utilitza en 
aquest cas per parlar de salut 
masculina. 

Gran Recapte 2015

 Llegums, oli i llet, 
entre els productes 

més sol·licitats
 ACN
 LLEIDA

Les banyeres es van omplir 
amb aliments com pasta, oli, 
llet, llegums cuits i conserves 
de carn i peix i també amb 
productes d’higiene personal 
com ara gel, bolquers o com-
preses. Els productes bàsics 
de llarg recorregut són els 
que demanava el Bancs dels 
Aliments de Lleida, que va re-
collir productes amb l’ajuda 
de milers de voluntaris repar-
tits en més de 2.500 punts de 
recollida habilitats en mercats 
i supermercats d’arreu de Ca-
talunya. Un d’aquests era el 
Mercadona de Copa d’Or de 
Lleida.

“Avui li toca 
a un però 

potser demà 
sóc jo” 

Els voluntaris classifiquen els productes que van recollint en el Gran Recapte.
foto · ACN

El Gran Recapte 
supera els

4 milions de
quilos 

d’aliments

La Laura Delgado és una de 
les coordinadores del Banc 
dels Aliments que va super-
visar durant tot el dia alguns 
dels supermercats d’aquest 
barri. Assegura que calen ini-

ciatives com el Gran Recapte 
per tal que la gent s’adoni 
que tots ho podem necessi-
tar algun dia, ja que “potser 
demà puc ser jo qui ho neces-
siti”. Delgado es va mostrar 
satisfeta per la col·laboració 
dels veïns i celebra que la 
gent s’impliqui sempre en 
les campanyes d’ajuda. “L’al-
tre dia demanàvem roba, en 
altres èpoques hem dema-
nat joguines, i la gent hi col-
labora sempre”, destaca.
L’Helena Sangrà i l’Andrea 
Acebedo tenen 14 anys i par-

ticipaven per primera vegada 
com a voluntàries en el Gran 
Recapte perquè consideren 
que “amb petits gestos es 
pot ajudar molta gent”. Di-
uen que l’experiència ha estat 
molt positiva i que repetiran 
l’any que ve. La Marisol Lagu-
na, que ja fa uns anys que hi 
col·labora, recordava que, a 
més de productes d’alimenta-
ció, es podien aportar també 
productes d’higiene.

Xifra rècord
Els quatre bancs d’aliments 

catalans estimen que el Gran 
Recapte ha superat els 4 mi-
lions de quilos d’aliments bà-
sics. Aquesta xifra fa preveure 
que aquesta setena edició 
assolirà uns números finals 
similars o superiors als que 
es van arribar en la passada 
edició, quan se’n van recollir 
més de 4,6 milions. Aquest 
primer balanç recull les dades 
de Girona, Tarragona, Lleida, 
dels delegats comarcals de 
Barcelona i s’hi sumen els ali-
ments rebuts al magatzem de 
Barcelona. 

Pla Iglú de Lleida

Amplien l’atenció als sense 
llar també durant el dia

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Pla Iglú que activa l’Ajun-
tament de Lleida quan bai-
xen les temperatures amplia 
aquest any l’atenció a les per-
sones sense llar també durant 
el dia. Al Pla en qüestió s’hi 
van acollir fins a 35 persones 
només al llarg de  la primera 
nit que es va posar en marxa. 
Fins ara només es garantia un 
lloc per dormir però a partir 
d’ara els usuaris ja tenen un 
sostre calent durant tot el dia. 
Al matí obre portes una nova 
sala al menjador social de la 

Panera i a la tarda poden es-
tar-se a les instal·lacions de 
la Fundació Jericó, on també 
s’ofereix el servei d’allotja-
ment. Els serveis socials de la 
Paeria tenen localitzades una 
vuitantena de persones que 
dormen al carrer, a les quals 
s’hi han de sumar d’altres que 
viuen en habitatges molt pre-
caris i que també poden fer 
ús del programa hivernal de 
l’Ajuntament. A través del Pla 
Iglú es van atendre l’any pas-
sat 518 persones diferents, 
que van representar més de 
9.700 allotjaments. 

Càritas
Abandonament 
de les persones

 amb alt risc 
d’exclusió

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El director de Càritas 
Diocesana de Lleida, 
Ramon Baró, ha aler-
tat de l’abandonament 
per part de les adminis-
tracions públiques de 
les polítiques actives 
d’ocupació destinades 
a persones amb alt risc 
d’exclusió social, que 
moltes vegades no 
consten ni a les llistes 
de l’atur. 
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Esports de neuBombers de Lleida
Esport Blanc Escolar donarà el 

tret de sortida amb 851 escolars
 ACN
 TREMP

El programa Esport Blanc Es-
colar donarà el tret de sortida 
a la nova campanya durant 
el mes de gener de 2016. 
Aquest any s’hi han sumat 
nous centres i ja arriba a la 
participació de 22 escoles 
amb 851 alumnes. L’objectiu 
és que el 2019 un total de 61 
centres educatius de Lleida es 
beneficiïn d’aquest programa, 

que té com a objectiu la pro-
moció escolar dels esports de 
neu entre els alumnes de les 
comarques del Pirineu. En xi-
fres representa 2.700 alumnes 
de tot el Pirineu català (900 
de la demarcació de Lleida). 
D’aquest programa se’n be-
neficien, de retruc, les esta-
cions de neu, perquè veuen 
com ja des de petits aconse-
gueixen fidelitzar els seus po-
tencials usuaris. 

Contraban de tabac

Vuitens del món
en rescats en

accidents de trànsit

 ACN
 LLEIDA

El director general de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments (DGPEIS), Ramon 
Parés, ha felicitat l’equip de 
Bombers de Lleida, que han 
quedat vuitens del món en el 
Concurs Mundial de Rescat 
en Accidents de Trànsit que 
es va celebrar a Lisboa. 

Justícia
Preparada la

implementació 
de l’oficina
judicial a
Balaguer

 REDACCIÓ
 BALAGUER

El Departament de Justí-
cia està preparant la im-
plementació de l’oficina 
judicial a Balaguer. Per 
això, la subdirectora de 
Planificació i Programes 
de la Direcció General de 
Modernització de l’Admi-
nistració de Justícia, Rosa 
Anna Castillo, ha visitat els 
jutjats i ha mantingut una 
sessió informativa amb 
tots els implicats. En la 
presentació s’ha exposat 
el perquè d’aquest nou 
model, els quatre àmbits 
sobre els quals pivota el 
projecte (organització, re-
cursos humans, TIC i edi-
ficis), el calendari d’imple-
mentació, la formació i el 
suport que planteja el De-
partament. 

L’exconseller no podrà sortir els caps de 
setmana fins, com a mínim, a finals de juny 
 ACN
 LLEIDA

El Jutjat de vigilància peniten-
ciària de Lleida ha revocat el 
tercer grau concedit el 25 de 
setembre a l’exconseller de 
Governació Jordi Ausàs per 
la Direcció General de Ser-
veis Penitenciaris. Ho ha fet 
a petició de la Fiscalia, que 
va recórrer aquesta decisió 
atenent que l’equip d’obser-
vació del centre penitenciari 
plantejava només el segon 
grau. El jutjat considera “pre-
matura” i “precipitada” la 
classificació de tercer grau, 
ja que no ha passat el temps 

Revoquen el tercer grau a 
Ausàs per “precipitat”

“suficient” d’estudi i conei-
xement de l’intern. Ausàs es 
troba actualment en segon 
grau i aquest no permet ob-
tenir permisos (a no ser que 
siguin per circumstàncies ex-
cepcionals) fins que no s’hagi 
complert una quarta part de 
la condemna. L’exconseller, 
doncs, no podrà seguir gau-
dint dels permisos de cap de 
setmana (com ha estat fent 
fins ara) com a mínim fins a 
finals de juny de 2016, quan 
haurà complert un any dels 
quatre anys de presó als quals 
va ser condemnat pels delic-
tes de contraban de tabac i 

de pertinença a un grup cri-
minal.
En l’escrit del Jutjat de vigilàn-
cia penitenciària de Lleida es 
revoca el tercer grau a Ausàs 
perquè “els factors personals 
que van motivar la conducta 
delictiva no han variat” i no 
n’hi ha prou amb “mostrar un 
sentiment de culpa o vergo-
nya”. El jutjat considera que 
entre l’ingrés a presó d’Ausàs 
i la classificació de tercer grau 
“no ha transcorregut el temps 
suficient per analitzar els fac-
tors vinculats a la conducta 
del penat i pautar les necessi-
tats de tractament”. 

L’equip al complert dels Bombers de Lleida de
rescats en accidents de trànsit.

foto · ACN

Ausàs, arribant a 
l’Audiència de Lleida.

foto · Arxiu

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
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Està previst que es recuperi l’activitat ‘’d’immediat’’ amb entre deu i dotze 
treballadors que s’havien quedat a l’atur

 GERARD
MARTÍNEZ

 TÀRREGA
www.7accents.cat

 L’empresa Cryo Energy, 
anteriorment coneguda com 
a Incryen, més anteriorment 
encara coneguda com a Ros 
Roca Indox, es trobava im-
mersa ara fa un any en un 
dramàtic ERO temporal i, 
consegüentment, en un tam-
bé dramàtic preconcurs de 
creditors. De primeres, la 
situació no diferia en excés 
d’altres casos, però la qüestió 
és que aquesta empresa amb 
seu a Tàrrega, capital de l’Ur-
gell, era propietat, en part, de 
Ramon Roca, un empresari el 
nom del qual ha esdevingut 
sinònim d’èxit al llarg de la 
seva trajectòria al capdavant 
del grup d’empreses que 
aglutinava Ros Roca. Tot ple-
gat l’ha dut, entre d’altres, a 
presidir el Consell Social de 
la UdL. Però ni l’espatlla dels 
gegants, com deia Isaac New-
ton, resulta prou estable. 
Així, doncs, l’antiga Indox va 
presentar finalment l’expedi-
ent concursal el passat mes 
de febrer, en el qual estimava 
els seus deutes o passiu en 46 
milions d’euros. D’aquests, 
un total de 21 milions d’euros 
correspondrien a deutes amb 
diverses entitats bancàries. 
En el moment que va comen-
çar la crisi a Indox hi havia 186 
persones treballant-hi distri-
buïdes entre les plantes de 
Tàrrega, Anglesola i Sant Just 
Desvern.
Ramon Roca en persona, pa-
radigma de l’empresari d’èxit, 
sempre perfectament enga-
lanat, empolainat i repenti-
nat, va intentar apaivagar els 
ànims dels treballadors en 
diverses ocasions, però molts 
vivien atemorits en creure que 
es tractava d’un estratagema 
de l’empresa amb l’objectiu 
de superar el límit de temps 

L’empresa catalana Spain 
Energy compra l’antiga Indox

què en pensa...

Maria
Fauria

assessora
fiscal

La fe perduda
Fa temps que vaig perdre 
la fe en els concursos de 
creditors. Un procediment 
creat per donar oxigen a les 
empreses que necessiten 
interrompre el seu ritme 
habitual per buscar soluci-
ons als seus problemes es-
tructurals. La insuficiència 
financera, que es presenta 
com a denominador comú 
en totes les societats con-
cursades, poques vegades 

reverteix gràcies a les qui-
tes dels creditors. Però si 
en un algun cas, encara que 
sigui un, el concurs serveix 
per no malmetre inversions 
i, sobretot, per mantenir 
llocs de treball, la seva exis-
tència es veurà justificada. 
Que el creixement produc-
tiu es posi per davant de 
l’especulació, sempre ajuda 
a recuperar la fe. La fe per-
duda.  

L’expresident del 
comitè d’empresa 

diu que era
l’única oferta 

“amb cara i ulls”

Puig confia en la 
recuperació de 

l’activitat
després de

l’adjudicació

per trobar capital i declarar-se 
així insolvent. “Ens hauran 
mantingut callats durant mig 
any amb falses promeses per-
què al final sigui el fons de 
compensació el que s’hagi de 
fer càrrec dels creditors i dels 
nostres sous”, ens assegurava 
un empleat, conscient que si 
era així acabaria cobrant una 
part del deute d’aquí a dos o 
tres anys. “Mentre hi ha vida, 
hi ha esperança”, ens deia 
un altre treballador. I ara: any 
nou, vida nova?

Un any després
El titular del Jutjat mercantil 
número 3 de Barcelona, José 
Maria Fernández Seijó, ha au-

toritzat a l’empresa catalana 
Spain Energy la compra de 
l’antiga Indox de Tàrrega, que 
estava en fase de liquidació 
des d’abans de l’estiu. Segons 
Seijó, els treballadors han ‘’in-

format favorablement’’ sobre 
aquesta oferta, descartant 
així les altres dues de capital 
xinès i holandès que s’havien 
presentat. Pel jutge, una ve-
gada autoritzada la venda, 

que suposarà una inversió de 
més de 3 milions d’euros, es 
podria reprendre ‘’d’immedi-
at’’ l’activitat amb uns deu o 
dotze treballadors que s’havi-
en quedat a l’atur. L’expresi-
dent del comitè d’empresa de 
l’antiga Indox, Carles Asensio, 
valora positivament la notícia 
i destaca que la d’aquests 
empresaris era l’única oferta 
‘’amb cara i ulls’’.
L’empresa que s’ha quedat 
l’antiga Indox porta per nom 
Spain Energy Indox, amb 
aquest afegit perquè la mar-
ca ja és molt coneguda i l’han 
volgut conservar. L’operació 
té un cost aproximat superi-
or als 3 milions d’euros que 
corresponen a 2 milions per la 
subrogació hipotecària de les 
instal·lacions i 1 milió que es 
destina a la compra de mate-
rial per tornar a posar en mar-
xa la firma.

Satisfacció de la Generalitat 
de Catalunya
El conseller en funcions d’Em-
presa i Ocupació, Felip Puig, 
s’ha mostrat confiat de la re-
cuperació de l’activitat a l’an-
tiga Indox de Tàrrega després 
de l’adjudicació al grup d’em-
presaris català sota la firma 
Spain Energy SL. El conseller 
ha dit que la ‘’reindustrialitza-
ció’’ és un dels objectius del 
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Els treballadors d’Indox i els sindicats van dur a terme 
diverses manifestacions amb l’objectiu de protestar 
per la situació laboral a l’empresa.

fotos · ACN
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Assessors Fiscals

Govern català per mirar de 
recuperar aquelles indústries 
que s’han vist abocades al 
tancament o a la liquidació, 
com és el cas d’Indox a la 
capital de l’Urgell. En aquest 
sentit, ha assegurat que el 
nou projecte arrencarà amb 

entre quinze i vint dels treba-
lladors que s’havien quedat a 
l’atur a causa del tancament 
de l’empresa i també ha as-
senyalat que bona part dels 
més de 180 empleats que te-
nia la firma havien trobat no-
ves oportunitats laborals. 
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Turisme d’esquí Primer cap de setmana

La resta d’estacions d’esquí lleidatanes obren amb èxit 
pel pont de la Puríssima

 ACN
 LLEIDA

Baqueira Beret i Boí Taüll són 
les primeres estacions d’esquí 
obertes al Pirineu de Lleida. 
Ho han fet l’últim cap de set-
mana de novembre i per les 
seves instal·lacions han pas-
sat ja uns 5.300 esquiadors. 
Baqueira Beret oferia gruixos 
de fins a 1 metre de neu i més 
de la meitat dels quilòme-
tres esquiables ja oberts, tal 
com ha explicat el subdirec-
tor comercial, Xavier Ubeira. 
Boí Taüll va obrir dissabte la 
zona debutants gratuïtament 
i diumenge el forfet costava 
10 euros. “Feia deu anys que 
no obríem al novembre”, ha 
assegurat David Rey, direc-
tor comercial de Boí. La resta 
d’estacions d’esquí lleidata-
nes han obert pel pont de la 
Puríssima i la majoria estaven 
plenament operatives per re-

Baqueira Beret i Boí Taüll
arrenquen amb 5.300 esquiadors

Patronat de Turisme
La Diputació presenta a les agències 

els nous productes turístics
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida ha 
organitzat una reunió amb 
una quinzena d’agències 
de viatges receptives de 
les comarques lleidatanes 
amb l’objectiu de donar-los 

a conèixer la nova línia de 
productes turístics per co-
mercialitzar que està im-
pulsant com ara Moturisme 
Ara Lleida i Benvinguts, sen-
deristes i cicloturistes, com 
també sobre les Escapades 
Estructurades de les Terres 
de Lleida. 

Pirineu i Prepirineu
GlobaLleida impulsarà el 2016 un 
nou clúster d’esports d’aventura

 REDACCIÓ
 LLEIDA

GlobaLleida impulsarà du-
rant el 2016 la creació d’un 
clúster d’esports d’aventura 
conjuntament amb el teixit 
empresarial d’aquest sector. 
Aquesta iniciativa, que suma 
esforços de la iniciativa pú-

blica i privada, s’afegirà al 
clúster de l’oli d’oliva que ja 
s’ha presentat aquest any i 
d’aquesta manera es donarà 
resposta també a les comar-
ques del Pirineu i Prepirineu. 
Durant el 2015 s’ha impulsat 
la creació de 106 empreses i 
159 llocs de treball. 

bre una bona afluència d’es-
quiadors.
Baqueira Beret va rebre  
1.700 esquiadors que van po-
der gaudir, tot i la boira i les 
petites precipitacions de neu 
de primera hora, dels 81 qui-

lòmetres oberts esquiables. 
Diumenge va sortir el sol, es 
van obrir 87 dels 150 quilò-
metres esquiables i es calcula 
que van passar per l’estació 
uns 3.000 esquiadors.
A Boí Taüll es va iniciar la tem-

Neilson i Arkia

L’aeroport de Lleida-Alguaire comença la 
temporada d’hivern el 20 de desembre
 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

La temporada d’hivern a l’ae-
roport de Lleida-Alguaire 
comença el diumenge 20 de 
desembre amb les rutes que 
ofereix l’operador turístic 
Neilson des d’Anglaterra i el 
15 de gener s’hi afegeixen 
les d’Arkia a Tel-Aviv. En total 
seran 72 vols els que opera-
ran des de la tercera setmana 
de desembre fins a mitjans 
d’abril a l’aeroport lleidatà, a 
més dels dos setmanals (cada 
divendres i cada diumenge) 
que ofereix durant tot l’any 
Air Nostrum a Palma de Ma-
llorca. L’any passat la tempo-
rada d’hivern va transportar 
més de 24.500 passatgers.
Així, Neilson ofereix qua-
tre vols setmanals cada 

Un avió de Thomas Cook, la temporada d’hivern pas-
sada a l’aeroport de Lleida-Alguaire.

foto · Arxiu

diumenge procedents de 
Manchester, Birmingham i 
Londres-Gatwick des del 20 
de desembre de 2015  fins al 
10 d’abril de 2016.

Els vols d’Arkia a Tel-Aviv 
començaran el 15 de gener. 
Aquesta companyia ofereix 
un vol a la setmana fins al 25 
de març. 

porada dissabte amb les tres 
pistes de la zona debutant i 
amb 300 esquiadors que van 
poder gaudir de la neu de 
manera gratuïta. Diumenge 
l’estació va rebre també uns 
300 esquiadors que van pa-

gar un forfet de 10 euros per 
gaudir de set pistes obertes. 
Els gruixos de neu d’aquest 
primer cap de setmana a Boí 
eres d’uns 25 centímetres. Pel 
pont de la Puríssima Boí va 
obrir més de la meitat dels 
seus 40 quilòmetres esquia-
bles.
Segons els responsables de 
les dues estacions, les ex-
pectatives pel pont de la Pu-
ríssima ja eren “molt bones” 
d’antuvi gràcies a les nevades 
del cap de setmana anterior 
i a les baixes temperatures 
registrades, la qual cosa va 
animar les reserves i va afavo-
rir que hi hagués més esquia-
dors que l’any passat. 

Imatge de l’estació de 
Boí Taüll aquesta tempo-
rada.

foto · Boí Taull
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Hi ha sortides 
cada hora des de 

les set del matí 
fins a les nou

de la nit

Bus

El nou servei oferirà 43 expedicions de
dilluns a divendres feiners i 16 els dissabtes

 ACN
 TORREFARRERA

La línia de bus exprés.cat entre 
Lleida i Alfarràs ha entrat en 
funcionament amb una oferta 
de 43 expedicions entre ana-
des i tornades, de dilluns a di-
vendres feiners, amb sortides 
cada hora des de les set del 
matí fins a les nou de la nit i 
reforços en hores punta. Amb 
aquesta ja són 2 les línies d’al-
tes prestacions que funcionen 
a la demarcació de Lleida i 23 
a tot Catalunya. Aquesta nova 
línia representa un increment 
de l’oferta del 22% respecte 
dels serveis de la línia con-
vencional. En aquest corredor 
l’any passat la demanda es va 
situar en 255.139 passatgers. 
El secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Ricard Font, ha dit 
que fins al 2018 s’implantaran 
quatre línies més d’aquest 
bus que uniran Lleida amb 
Alpicat, Almacelles, Alcarràs i 
les Borges Blanques.
Ricard Font ha estat l’encar-
regat d’inaugurar oficialment 

En marxa l’exprés.cat
entre Lleida i Alfarràs

Tren 
Els nous trens per 
cobrir la línia de 

la Pobla de Segur 
arribaran a mitjans 

de gener

 ACN
 TORREFARRERA

Els dos nous trens que han 
de cobrir la línia de Lleida 
a la Pobla de Segur arriba-
ran a Catalunya entre fi-
nals de desembre i mitjans 
de gener com a molt tard, 
segons ha assegurat el se-
cretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, Ricard Font. Els 
trens s’han fabricat a Suïs-
sa i només cal acabar-los 
de configurar amb petits 
detalls com la col·locació 
dels endolls per tal que 
arribin al país i es puguin 
començar a fer les proves 
sobre la línia amb l’objec-
tiu que entrin en funcio-
nament al llarg del primer 
trimestre de 2016, és a dir, 
entre gener i febrer. Font 
ha assenyalat que amb la 
incorporació dels trens 
culminarà al 100% el tras-
pàs de la línia a Ferrocar-
rils de la Generalitat. 

Usuaris baixant del bus exprés a Torrefarrera, una ve-
gada posada en funcionament la línia Lleida-Alfarràs.

foto · ACN

aquesta nova línia de ‘’veloci-
tat comercial’’. En aquest sen-
tit, el secretari d’Infraestructu-
res i Mobilitat ha destacat que 
la posada en marxa de la línia 
era una ‘’reivindicació històri-
ca dels alcaldes i ha remarcat 
el caràcter ‘’d’intermodalitat’’ 
del qual està dotada ja que 
connecta directament amb 
l’estació d’alta velocitat de la 
ciutat de Lleida.

Característiques de la línia
L’e2 Lleida-Alfarràs ofereix 
una sortida cada hora des de 
les set del matí fins a les nou 
de la nit, amb reforços de ser-
veis a les hores punta del matí 
i vespre. La velocitat comer-
cial d’aquestes línies d’altes 
prestacions també és supe-
rior a la de les línies conven-
cionals i els busos incorporen 
d’altres millores en el servei, 

com Wi-Fi gratuït. En el cas 
de l’e-2 es garanteix l’acces-
sibilitat al bus de les persones 
amb mobilitat reduïda mitjan-
çant trucada prèvia amb 24 
hores d’antelació. D’aquesta 
manera, l’operador Autocars 
Gamon podrà garantir una 
correcta prestació del servei a 
tots els usuaris.
La línia exprés.cat Lleida-Al-
farràs forma part del sistema 
tarifari integrat de l’ATM Llei-
da i hi són vàlids tots els títols 
de transport d’una i dues zo-
nes. 

Premis
La Diputació de 
Lleida distingeix

el projecte
empresarial del 
grup carni Argal
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Diputació de Lleida ha 
lliurat els Premis als Millors 
Projectes Empresarials 
d’aquest any a la demarca-
ció. El de Reconeixement 
a la Trajectòria Empresa-
rial ha recaigut en el grup 
alimentari especialitzat en 
el processament de la carn 
de porc Argal, de Miral-
camp, que ja fa cent anys 
que està en actiu. També 
han estat guardonats l’em-
presa Garrigues Emprèn 
en la categoria d’Innova-
ció, la formatgeria Cal Ma-
juba d’Alàs amb el Premi 
Jove Emprenedor, la Co-
operativa Fruits de Ponent 
d’Alcarràs amb el Premi a 
la Responsabilitat Social 
Corporativa i els creadors 
de videojocs Plunge Inte-
ractives amb el Premi al 
Projecte d’Innovació Em-
presarial. 

Grup Actel

Actel passa balanç econòmic davant 
dels socis en assemblea general 

 JOAN ROSINACH
 LLEIDA

La cooperativa de segon grau 
Actel ha celebrat la seva as-
semblea general anual, on ha 
presentat el balanç econòmic 
d’una campanya que ha arri-
bat gairebé als 140 milions 
de quilos, 20 milions més que 
l’any anterior, però que dismi-
nueix pel que fa als ingressos 
en nombre de vendes. Les 
xifres fan referència a la cam-
panya passada, caracteritza-
da per uns preus situats per 
sota del llindar dels costos.
El director General d’Ac-
telGrup, Antoni Llaràs, ha 
destacat que, tot i la dismi-

Presenta una 
facturació de 

220 M€ i dobla 
el seu benefici 
en més d’1 M€

nució de vendes -que ha su-
posat un 6% del global de 
l’empresa-, el grup es mostra 
prou satisfet amb els resultats 
perquè en alguns mercats 

han aconseguit mantenir-se i 
la rendibilitat no se n’ha res-
sentit. Considera la facturació 
de 220 M€ i el benefici d’1,5 
M€ més que correctes, te-
nint en compte que la missió 
de l’empresa és repartir els 
guanys entre els seus socis.  
L’arribada de la fruita a noves 
destinacions com  Sèrbia, Li-
tuània, Costa Rica, El Salva-
dor, Bulgària, Malàsia i Hong-
Kong ha fet que Actel acabi 
exportant el 70% de la fruita 
d’os i pràcticament el 60% de 
la resta de la producció. Amb 
tot, Llaràs no es mostra opti-
mista a l’hora de fer arribar la 
fruita de pinyol a Xina. 

IBI
Lleida és la capital 

espanyola amb 
l’IBI més car de 

l’Estat
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Lleida és la capital de pro-
víncia de l’Estat amb la 
quota mitjana més alta de 
l’Impost sobre Béns Immo-
bles (IBI), concretament 
140,02 euros de mitjana. 
Així figura en el rànquing 
tributari dels municipis 
espanyols de 2015, que 
engloba les 52 capitals 
de província, elaborat per 
l’Agència Tributària de 
Madrid. D’aquesta mane-
ra, dos municipis catalans, 
Lleida i Tarragona, lideren 
el rànquing de l’esforç fis-
cal absolut de l’IBI. 



ÓSCAR UCEDA

· Suprimir los privilegios para 
  los representantes públicos
· Suprimir las Diputaciones 
  provinciales y el Senado
· Crear el Consejo de Presidentes  
  de las Comunidades Autónomas
· Fusionar municipios para prestar  
  servicios eficaces y sostenibles
· Una sanidad pública, universal,  
  gratuita y de calidad
· Reactivar mecanismos para 
  exigir responsabilidad patrimonial
· Impulsar un Pacto de Estado 
  sobre Cooperación al Desarrollo
· Impulsar el desarrollo legal del 
  Derecho Social a la Vivienda
· Protección del autoconsumo y 
  supresión del “impuesto al sol”
· Elaborar una nueva Ley de 
  Protección Animal
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L’equip 
infantil 
femení 

de l’AEM 
juga a la 
Segona 
Divisió 

masculina 
amb 

grans 
resultats

NOIES

 MARC
RETAMERO

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Un fet totalment insòlit. 
Quelcom exclusiu en l’esport 
base de les terres de Lleida i 
molt difícil de veure en qual-
sevol altra demarcació. Un 
equip femení competint de 
tu a tu contra un de masculí. 
Això és el que podem tro-
bar cada cap de setmana a 
la Segona Divisió Infantil de 
futbol, en categoria masculi-
na. I és que el Femení C de la 
Secció Esportiva AEM, format 
per noies d’edat infantil (en-
tre 12 i 14 anys), juga els seus 
partits oficials contra nois en 
lloc de participar en les com-
peticions femenines. Tot i que 
malauradament segueixen re-
presentant una clara minoria, 
cada vegada és més habitual 
veure noies als diferents ter-
renys de joc, sovint jugant en 
equips mixtes. La categoria 

infantil és l’última que permet 
presentar fitxes femenines en 
les seves categories masculi-
nes i no és estrany que hi hagi 
formacions amb alguna noia a 
les seves files. Ara bé, el que 
hi resulta inaudit és un equip 
sense cap noi entre els seus 
integrants, com succeeix en 
aquesta plantilla del club del 
Recasens.
L’entitat lleidatana va pren-
dre la decisió d’inscriure el 
seu conjunt infantil femení a 
la Segona Divisió Infantil mas-

culina la temporada passada. 
Es tracta d’un equip format 
per algunes de les millors ju-
gadores del territori en edat 
infantil i la competició feme-
nina que els pertocaria, amb 
pocs equips i un nivell bastant 
baix, se’ls queda molt petita. 
Sense anar més lluny, el dar-
rer any que van participar-hi 
van arrasar amb un ple de 
victòries en els quinze partits 
disputats. “La lliga que hau-
ríem de disputar és curta i 
d’iniciació per a moltes de les 
noies que hi juguen. En can-
vi, les components del nostre 
equip són nenes que fa temps 
que juguen i, de cara a la seva 
formació, competir contra 
nens de la seva edat els dóna 
un plus per a la seva evolució 
com a jugadores”, ens explica 
el coordinador esportiu del 
club, Josep Maria Salmerón. 
L’objectiu no és altre que mi-
llorar la formació d’un grup 
de noies que hauran de nodrir 
els equips sènior de l’AEM en 

La categoria
infantil és 

l’última que
permet presentar 

equips mixtes

Esport base Futbol femení

Foto d’equip del Femení C de l’AEM, que competeix a la Segona 
Divisió Infantil masculina.

foto · S.E. AEM

un futur proper. “No tenen 
cap pressió a nivell de resul-
tats, doncs el que com a club 
volem és que aquestes juga-
dores creixin i promocionin 
als nostres equips sèniors. Les 
noies infantils que van donar 
el salt en acabar la temporada 
han passat a formar part del 
Femení B, que competeix a 
la Primera Divisió femenina, 
la segona màxima categoria 
a nivell autonòmic. El salt és 
molt gran, però el fet de com-
petir contra nois en l’etapa 
infantil ajuda a preparar-les 
millor”, comenta Salmerón.
Els resultats són el menys im-
portant, com de fet hauria de 
succeir en qualsevol conjunt 
de base. No obstant això, es-
tan sent d’allò més bons en 
l’inici de campanya, i encara 
més si tenim en compte que 
tot just és la segona tempo-
rada que aquestes noies s’en-
fronten a equips masculins. 
Ocupen la tercera posició del 
Grup 2 de la Segona Divisió 

Infantil amb un balanç de sis 
victòries i només dues der-
rotes. Havent disputat ja vuit 
partits, sumen divuit punts i 
han marcat catorze gols per 
tan sols sis d’encaixats. Linyo-
la i Pla d’Urgell són els únics 
que han pogut superar-les 
fins ara, mentre clubs com 
el Baix Segrià (3-0), el Pardi-
nyes (3-0) o el Gardeny (1-3) 
han caigut rendits al potencial 

Instantània del matx 
entre l’AEM i 
el Pardinyes.

foto · Marc Retamero
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CONTRA
NOIS

Deu equips de base femenins a Lleida
 La demarcació de Lleida 

disposa aquesta temporada 
d’un total de deu conjunts 
de futbol femení en cate-
gories de formació. Estava 
previst que fossin onze, però 
el Soses, un club dedicat ex-
clusivament al futbol feme-
ní, va haver de prescindir a 
última hora del seu infantil 
per manca de jugadores i 
enguany només competeix 

amb dos sèniors. La quantitat 
de llicències federatives creix 
cada any exponencialment al 
territori. Tanmateix, encara 
s’està molt lluny d’assolir el 
número de fitxes d’altres de-
marcacions, com la de Bar-
celona. Al seu torn, la dife-
rència respecte a la quantitat 
de llicències masculines, tot i 
que cada cop menys, segueix 
sent enorme. ENFAF Andor-

ra en la competició juvenil-
cadet; Pardinyes, AEM, Mig 
Segrià, Tàrrega, Pla d’Urgell, 
Massalcoreig, Solsona A i 
Solsona B en infantil-aleví, i 
l’AEM infantil que competeix 
en categoria masculina i al 
qual dediquem aquest repor-
tatge són els deu conjunts de 
base lleidatans que podem 
trobar a la província. Clubs 
punters del futbol de casa 

nostra com l’Atlètic Segre, el 
Bordeta o el Lleida Esportiu 
no en tenen cap. Aquest úl-
tim fins i tot ha suprimit en 
els darrers cursos els seus 
equips sèniors, un dels quals 
va estar a prop fa dos cam-
panyes d’assolir l’ascens a 
la màxima divisió del futbol 
espanyol. L’AEM, amb un sè-
nior a Segona Nacional, és el 
màxim referent actual. 

d’aquestes joves jugadores. 
En aquest sentit, l’entrenado-
ra de l’equip, Carla Estopà, es 
mostra bastant sorpresa. “Vis-
tos els resultats que vam ob-
tenir l’any passat, no esperava 
veure’ns tan amunt. La veritat 
és que, per joc, la temporada 
passada ens mereixíem més i 
sembla que enguany es veu 
més ben reflectit el treball de 
les jugadores”.
Els rivals assumeixen amb na-
turalitat el fet d’enfrontar-se a 
un conjunt femení i en els en-
contres regnen l’esportivitat 
i el bon ambient entre nois i 
noies. Llevat de les excepci-
ons que confirmen la regla. 
“L’any passat hi va haver algun 
comentari discriminant per 
part d’un entrenador, però 
afortunadament va ser un cas 
bastant aïllat, ja que acostu-
men a felicitar-nos després 
dels partits”, apunta Estopà. 
L’entrenadora considera que 
competir contra nois aporta 
molts aspectes positius, tant 
individuals com col·lectius, a 
les seves jugadores. Tanma-
teix, moltes d’elles no podran 
repetir aquesta experiència el 
proper curs perquè a partir de 

Una jugadora de 
l’AEM desborda el 

seu defensor.

foto · S.E. AEM

què en pensa...

Molt camí 
per recórrer

Lleida hi ha molt talent, com 
ho demostren les infantils 
de l’AEM, algunes d’elles 
habituals en les seleccions 
catalanes, en els seus par-
tits contra els nois. En una 
categoria on la diferència fí-
sica encara no és insalvable, 
competeixen d’allò més bé, 
d’igual a igual. I guanyen. I 
ningú s’ho pren malament. 
Els rivals afronten el partit 
amb respecte, com qual-
sevol altre, i l’esportivitat 
i el joc net són la tònica 
dominant. Val la pena re-
marcar-ho, doncs aquests 
valors no sempre estan 
presents malgrat la incisiva 

campanya de la Federació 
Catalana destinada a era-
dicar la violència, tant física 
com verbal, dels terrenys 
de joc. El futbol base està 
ple de comportaments que 
res tenen a veure amb els 
valors que hauria d’aportar 
l’esport als joves i sovint vé-
nen precisament d’aquells 
que més exemple haurien 
de donar, els adults. L’altre 
dia, en la mateixa catego-
ria infantil, l’encontre en-
tre Mollerussa i Mig Segrià 
va acabar amb un intent 
d’agressió del tècnic local a 
l’àrbitre. Efectivament, que-
da molt camí per recórrer.

Marc
Retamero

periodista

Resulta innegable que en-
cara queda molt camí per 
recórrer perquè el futbol 
femení pugui equiparar-se 
al masculí, especialment pel 
que fa al nombre de prac-
ticants. Tanmateix, cada ve-
gada són més les noies que 
opten per aquest esport. A 

l’etapa cadet ja no es perme-
ten els equips mixtes. “A ca-
dets la diferència física entre 
els nois i les noies ja és con-
siderable i opino que seria un 
error ampliar-ho a qualsevol 
altra categoria”, raona Salme-
rón. El futur d’aquestes pro-
metedores futbolistes sem-
bla més que assegurat, però 
encara queda molta feina per 
fer en el futbol femení lleida-
tà, sobretot en les categories 
de base. Amb la implicació i 
el treball de clubs com el Par-
dinyes o el propi AEM de ben 
segur serà més fàcil. 
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FUTBOL Lleida Esportiu

El conjunt d’Imanol Idiakez ha sumat onze punts de quinze
possibles durant novembre i és sisè, empatat amb el quart

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

De l’infern al cel en qüestió 
d’un mes. De demanar el cap 
de l’entrenador Imanol Idi-
akez a tornar a somiar amb, 
com a mínim, disputar el play-
off d’ascens a Segona Divisió 
A. Aquesta muntanya russa 
d’emocions és la que s’està 
vivint aquesta temporada al 
Camp d’Esports amb un Llei-
da Esportiu que ha passat de 
signar els seus pitjors registres 
durant un mes d’octubre per 
oblidar a encadenar victòries 
en un novembre balsàmic. Els 
blaus han sumat onze punts 
dels quinze que han disputat 
en el darrer mes de compe-
tició, un fet que els ha per-
mès escalar de la catorzena 
posició de la classificació fins 
a la sisena. Amb un total de 
23 punts es troben empatats 
amb el quart, l’Atlètic Balears, 
i el cinquè, l’Hércules, mentre 

Un Lleida Esportiu a l’alça ja frega el play-off

Primera Catalana
Balaguer i Lleida B perden pistonada

 REDACCIÓ
 BALAGUER/LLEIDA

Novembre no ha estat un 
bon mes ni per al CF Bala-
guer ni per al filial del Lleida 
Esportiu. Els dos represen-
tats del futbol lleidatà a la 
Primera Catalana ocupaven 
les primeres posicions a la 
classificació, especialment el 
conjunt de la Noguera, que 
va ser líder durant moltes jor-

nades, però els darrers mals 
resultats els han fet baixar 
llocs a la taula. Els balague-
rins només han sumat quatre 
punts de quinze possibles 
durant novembre, mentre el 
Lleida B n’ha aconseguit set. 
Tot i això, tan sols tres i cinc 
punts, respectivament, els 
separen del primer classifi-
cat, el Castelldefels, en una 
lliga molt igualada. 

Segona Catalana
Almacelles i Borges lideren la lliga

 REDACCIÓ
 ALMACELLES/BORGES

L’EFAC Almacelles i el sor-
prenent Borges Blanques 
encapçalen la classificació 
del grup lleidatà de Segona 
Catalana. Ambdós conjunts 
sumen 32 punts en haver 
assolit deu victòries, dos em-
pats i una única derrota en 
les primeres tretze jornades 
de competició. Els seguei-

xen de ben a prop el Mo-
llerussa i l’Alpicat, tots dos 
amb 31 punts, mentre que 
el Solsona és cinquè amb 
27. Tots ells són candidats a 
lluitar per l’ascens a Primera 
Catalana. Ja no ho és el Tàr-
rega, que partia com un dels 
favorits i està sent la gran 
decepció de la temporada, 
doncs és cuer amb només sis 
punts al seu caseller. 

que el tercer, un Cornellà vin-
gut a menys, és a només dos 
punts de distància. D’aques-
ta manera, els d’Idiakez ja es 
troben de ple en una lluita pel 

play-off a la que semblava re-
alment complicat enganxar-se 
fa escasses setmanes. 
No obstant això, després 
d’aconseguir tres triomfs se-

FUTBOL SALA

Lo Caragol, segon classificat en el 
seu any de debut

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Futsal Lleida Restaurant Lo 
Caragol està protagonitzant 
un gran inici de campanya en 
la seva primera temporada a 
la Tercera Divisió Nacional. 
Quan ja s’han disputat deu 
jornades, l’equip dirigit per 
Oriol Barón suma 24 punts i 
ocupa el segon lloc de la clas-
sificació. 
El conjunt lleidatà, que juga 
els seus partits com a local al 
pavelló dels Magraners, acre-
dita fins al moment vuit victò-
ries i només dues derrotes, un 
balanç totalment inesperat en 
tractar-se d’un debutant a la 
categoria. A més, és l’equip 
més golejador del campionat 
amb 69 dianes marcades. 
Ara l’objectiu serà mantenir el 
ritme el que resta de curs per 
tal d’arribar al tram final amb 
opcions d’ascendir a Segona 
Nacional. El pròxim compro-

L’equip lleidatà s’està convertint en una de les revela-
cions de la  temporada. 

foto · Futsal Lleida

guits en els partits contra 
Badalona (2-0), Sabadell (1-
2) i Atlètic Balears (2-1), els 
dos darrers compromisos 
de l’equip s’han saldat amb 

sengles empats a zero. Da-
vant del Valencia Mestalla, 
un rival de la zona baixa, el 
Lleida gairebé no va generar 
ocasions de perill, tot i que 
hauria pogut guanyar si l’àrbi-
tre hagués donat per vàlid un 
gol fantasma de Raúl Fuster. 
Contra l’Huracán Valencia, un 
conjunt que arribava al Camp 
d’Esports immers en una pro-
funda crisi institucional i amb 
els seus jugadors sense co-
brar des de l’agost, va mancar 
ambició en la primera meitat i 
punteria en la segona. El club 
és conscient que el principal 
punt dèbil de l’equip es troba 
en la davantera i està disposat 
a reforçar aquesta posició en 
el mercat d’hivern.  

Doncel, en un instant 
del partit enfront de 
l’Huracán Valencia.

foto · Santi Iglesias

mís del Restaurant Lo Caragol 
serà el derbi lleidatà enfront 
del Linyola. Els del Pla d’Ur-

gell acumulen tretze punts i 
arribaran a la cita com a se-
tens classificats. 
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HANDBOL

Les lleidatanes troben la recompensa al seu 
esforç i abandonen les places de descens

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’Associació Lleidatana pot 
respirar amb tranquil·litat a 
la classificació de la Divisió 
d’Honor Plata després de pro-
tagonitzar un mes de novem-
bre per emmarcar. Les noies 
que entrena el croat Miroslav 
Vujasinovic han sumat set dels 
darrers vuit punts disputats, 
fruit de tres triomfs i un em-
pat, durant el penúltim mes 
de l’any. A més, l’empat, as-
solit contra l’Amposta en l’úl-
tim partit jugat, va tenir gust 
de victòria per la manera com 
es va produir. Així doncs, en 
tan sols quatre jornades les 
lleidatanes han passat d’ocu-
par una de les dues places de 
descens a escalar fins a la vui-
tena posició. La malastrugan-
ça que acompanyava l’equip 
en les primeres jornades de 
lliga, amb moltes derrotes 
ajustades, sembla haver que-
dat enrere a còpia d’esforç 
i perseverança en el treball 
realitzat. La primera victòria 
del curs, al pavelló Onze de 
Setembre enfront de l’Hand-
bol Mislata (27-26), va servir 
per aportar confiança al grup. 
Les lleidatanes havien d’afron-

L’Associació signa 
un gran novembre i 

mira cap amunt

Acció del partit jugat contra l’OAR Gràcia.

foto · OAR Gràcia

VOLEIBOL

El Sant Cugat supera el CECELL 
amb claredat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El CECELL no va poder do-
nar continuïtat a la gran vic-
tòria (0-3) aconseguida a la 
pista del Sant Boi i va caure 
a casa per un clar 0-3 davant 
del San Cugat. El conjunt 
lleidatà va anar a remolc du-
rant tot el partit i només va 
poder plantar cara durant 
l’últim set. Malgrat la der-
rota, les noies entrenades 
per Montse Nadal i Rubén 
Eritja es mantenen a la zona 

mitjana de la Primera Divi-
sió Femenina de voleibol. El 
seu pròxim compromís serà 
a la comarca del Gironès, 
on es veuran les cares amb 
el Bordils. El club del Camp 
Escolar va aprofitar el matx 
contra el Sant Cugat per re-
alitzar la presentació oficial 
dels seus equips, un total 
de dotze, en un acte que va 
comptar amb la participació 
del coach Guillem Boira, que 
va oferir una xerrada motiva-
cional als assistents. 

Les noies del CECELL celebren un punt durant un partit.

foto · CECELL

HOQUEI 
El Lleida Llista presenta el seu 

propi calendari

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Lleida Llista Blava ha ela-
borat el seu propi calendari 
de l’any 2016, protagonitzat 
pels jugadors de la primera 
plantilla de l’ICG Softwa-
re, que es mostren vestits 
d’ilergetes. Amb aquesta 

acció el club busca transme-
tre els valors de força, lluita i 
coratge que desprèn l’equip 
en cada partit. El calenda-
ri es pot adquirir al pavelló 
Onze de Setembre des del 
diumenge 6 de desembre, 
coincidint amb el matx dels 
llistats davant del Club Patí 
Vilafranca. 

tar novament un final igualat, 
però aquest cop la moneda va 
sortir cara per fi. Amb la moral 
reforçada, l’Associació Lleida-
tana va encadenar dos triomfs 
més, 30-29 davant del Puchi i 
30-34 a la pista de l’OAR Grà-
cia sabadellenc. El matx més 
emocionant es va viure en la 
visita de l’Amposta a l’Onze 

de Setembre. Després d’un 
encontre ple d’alternances 
en el marcador, les del Segrià 
queien per 21-23 a un minut 
del final. No obstant això, dos 
gols salvadors de Lucía Pasa-
man, el darrer sobre la matei-
xa botzina, permetien a l’As-
sociació aconseguir un empat 
agònic (23-23). 

La pizza napolitana a Lleida

Carrer del Sifó, 2 · 25001 Lleida

973 21 34 22

Pizzeria
iMOLA
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Khyle Marshall lidera la tercera victòria (77-71) de l’equip 
de Joaquín Prado en el partit 100 del club a la LEB Or

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’Actel Força Lleida s’ha ad-
judicat el tercer triomf de la 
temporada, segon consecu-
tiu, en el derbi contra el po-
tent filial del FC Barcelona. 
Khyle Marshall, amb 25 punts 
i 6 rebots, ha estat l’home més 
determinant dels lleidatans 
en el seu partit 100 a la LEB 
Or. El matx començava amb 
aplaudiments al mític Jau-
me Comas, ara segon tècnic 
del Barça B, en el seu retorn 
al Barris Nord, i amb quatre 
punts del visitant Emir Su-
lejmanovic (0-4). El bosnià es-
devenia tot un malson en els 
primers instants, anotant una 
i altra vegada, tant per dins 
com per fora. Prado no tenia 
més remei que aturar la sag-
nia (2-11) amb un temps mort. 
Resultaria efectiu, doncs de la 
mà de Pérez i Marshall l’Ac-
tel reaccionava fins establir 

El Força Lleida activa el “Pla Marshall” i 
suma un triomf de mèrit contra el Barça B

l’empat (14-14, amb 100% 
de punts de Sulejmanovic pel 
Barça B) i, fins i tot, un mínim 
avantatge (23-22) al final del 
primer assalt. Al segon quart 
Marc Rubín de Celis tornava a 
les pistes després de set me-
sos de lesió. El seu esperat 
retorn coincidia amb un inter-
canvi de triples que mantenia 
el resultat equilibrat. Cistelles 
d’Andujar i Marshall, però, 
avançaven de nou el Lleida. 

Aquest últim es mostrava im-
parable sota cistella i els del 
Segrià ho aprofitaven per 
assolir una màxima renda de 
cinc punts, que serien quatre 
(47-43) en el descans. Joaquín 

Lliga Femenina

El Cadí La Seu incorpora 
l’australiana Nicole Romeo

 MARC RETAMERO
 LA SEU D’URGELL

La base australiana Nicole Ro-
meo jugarà al Cadí La Seu el 
que resta de temporada. La 
jugadora de 26 anys, que no 
ocuparà plaça d’extracomu-
nitària en disposar de passa-
port italià, arriba a la localitat 
de l’Alt Urgell per cobrir la 
vacant deixada per la lituana 
Santa Okockyte, que va arri-
bar a un acord amb el club per 
desvincular-se’n. Okockyte 
no va acabar d’adaptar-se a 
l’equip dirigit per Joan Carles 
Pié i en els vuit partits que va 
jugar només va poder assolir 
una mitjana de quatre punts i 
una assistència. S’espera que 
el rendiment de Nicole Ro-
meo sigui superior i ajudi el 

Romeo, en la seva pre-
sentació com a jugadora 
del Cadí. 

foto · Sedis Bàsquet

Cadí a escalar posicions en 
la classificació. L’australiana 
destaca per la seva capaci-
tat de direcció, així com per 
l’efectivitat en els llançaments 
de tres punts, tot i que tam-
bé és una bona defensora. La 
temporada passada va mili-
tar al Wasserburg, el campió 
alemany, després de desen-
volupar gran part de la seva 
carrera en diferents lligues 
professionals d’Austràlia. 
D’altra banda, Andrea Vila-
ró ha rebut l’alta mèdica i ja 
està a disposició del tècnic 
per participar en els partits. 
L’escorta barcelonina s’ha re-
cuperat d’una greu lesió de 
genoll que l’ha mantingut 
apartada de les pistes durant 
vuit mesos. 

Prado havia activat el “Pla 
Marshall” i li havia sortit d’allò 
més bé. El Força Lleida estava 
protagonitzant la seva millor 
actuació del curs i en el ter-
cer període ho ratificava amb 

espectaculars jugades com 
una potent esmaixada de 
Khyle Marshall amb falta del 
defensor inclosa. El Barça B 
tampoc s’arrugava, però una 
bona defensa permetia als de 
casa afrontar l’últim acte amb 
bones expectatives (62-56). 
Era el moment dels veterans. 
Jorge García esperonava el 
públic amb un triple (69-60) 
mentre Alfred Julbe recorria a 
l’experiència de Lakovic i Bar-
ton per ajustar novament el 
lluminós (69-67). Tanmateix, 
tres tirs lliures consecutius 
errats pel txec de manera to-
talment inesperada donaven 
aire a l’Actel, que ja no dei-
xaria escapar una treballadís-
sima victòria (77-71). 

Penetració a cistella de 
Khyle Marshall, envoltat 
de rivals. 

foto · Santiago&Enjuanes

BÀSQUET

Lliga EBA

El Pardinyes afronta la 
segona volta amb 

optimisme
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
ha inaugurat la segona volta 
de la primera fase lliguera 
amb una ajustada derrota 
(62-59) a la pista del Martorell 
Solvin. Tanmateix, el conjunt 
de Jorge Serna ha millorat les 
seves prestacions en les últi-
mes jornades, amb triomfs al 
Barris Nord davant de l’Ara-
cena Collblanc (99-92) i el fili-
al del MoraBanc Andorra (73-
64). La incorporació d’Oriol 
Jorge, que ha tornat a les pis-
tes després d’anys d’inactivi-
tat, i la recuperació de Marc 
Rubín de Celis, que enguany 

compaginarà l’equip groc-
i-negre amb el Força Lleida, 
han dotat el bloc d’una ma-
jor competitivitat. Així doncs, 
s’espera que els resultats mi-
llorin en els vuit partits que 
resten per cloure la primera 
fase. El grup de la lliga EBA 
en el qual es troben enqua-
drats els lleidatans presenta 
una gran igualtat i, malgrat 
ser cuers actualment, encara 
poden eludir la lligueta de 
permanència. Cal recordar 
que els cinc primers classifi-
cats d’aquesta primera fase 
lluitaran en la segona per l’as-
cens, mentre que els cinc úl-
tims ho faran pel descens. 

Els lleidatans  
redrecen el 

rumb amb tres 
triomfs al llarg 

de novembre
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TENNIS TAULA

DKV Borges Vall i Balaguer Villart Logístic vencen a 
Dinamarca i Turquia i avancen ronda a l’Ettu Cup

 MARC RETAMERO
 BORGES/BALAGUER

Els màxims exponents del 
tennis taula lleidatà, el DKV 
Borges Vall i el Balaguer Vi-
llart Logístic, travessen un 
gran moment de forma. Amb-
dós han superat a domicili les 
seves eliminatòries de l’Ettu 
Cup, en categoria masculina 
i femenina, respectivament, i 
s’han classificat per la següent 
ronda d’aquest torneig conti-
nental. 
El conjunt de les Garrigues 
va desfer-se del Roskilde da-
nès per un ajustat 2-3 en un 
matx que va decidir el xinès 
Gui Chenkai en el cinquè i 
definitiu joc. La pròxima eli-

El tennis taula lleidatà triomfa 
a Europa

CICLISME
La Volta Ciclista 

a Lleida es 
disputarà el mes 

de juny
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La pròxima edició de la 
Volta Ciclista Internacio-
nal a Lleida se celebrarà el 
primer o segon cap de set-
mana de juny, a diferència 
de la cursa d’aquest any, 
que va tenir lloc el mes 
de març. Una altra de les 
novetats que presentarà 
l’emblemàtica prova serà 
l’ampliació de la durada 
de la competició, doncs es 
passarà de tres dies a qua-
tre. No variarà, en canvi, 
el nombre d’equips parti-
cipants, vint, alguns d’ells 
estrangers. Tampoc el 
punt de meta, que tornarà 
a tenir el turó de la Seu Ve-
lla com a escenari. La Volta 
Ciclista a Lleida es va recu-
perar l’any 2014 de la mà 
de l’exciclista professional 
Sergi Escobar després que 
desaparegués el 2009 per 
greus problemes econò-
mics. 

La xinesa Tingting Wang, jugadora del Villart Logístic, 
durant un partit. 

foto · CTT Balaguer

minatòria, els quarts de final, 
serà a doble partit i els de les 
Borges s’enfrontaran a un ri-
val procedent de la Champi-
ons League, la màxima com-
petició europea. Els borgencs 
jugaran l’anada a casa.
Per la seva banda, el Villart 
Logístic va guanyar contra 
pronòstic, també per 2-3, el 
Tigem Sports d’Ankara i ha 
accedit a la quarta ronda de 
l’Ettu Cup per primera vega-
da en la seva història. Yanlan 
Li, jugadora xinesa de l’equip 
balaguerí, va segellar el passi 
amb una gran victòria davant 
la romanesa Cristina Hirici. El 
proper escull, encara a partit 
únic, serà l’Optima Lublin po-

lonès, que visitarà el pavelló 
Molí de l’Esquerrà de Bala-

guer el pròxim 19 de desem-
bre. 

Retrocar Segrià

taller

Compraventa de vehículos clásicos
Import/Export

Taller de restauración

www.retrocarsegria.com
T. 973 777 348  /  M. 675 493 331

info@retrocarsegria.com
facebook.com/retrocarsegria
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Equipaments culturals Museu d’Art Jaume Morera

Un recorregut per la història d’aquest museu, que cerca
la seva ubicació definitiva

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

 “Un museu a Lleida, per a 
Lleida i obert al món”; aques-
tes van ser les paraules amb 
què va concloure la seva in-
tervenció Jesús Navarro, di-
rector del Museu d’Art de 
Lleida, Jaume Morera. Ens 
remuntem al migdia del 19 de 
novembre de 2015, quan en 
roda de premsa el paer en cap 
de la ciutat presentava tot co-
foi el nou projecte per aquest 
Museu, que acabarà costant 
als lleidatans –si s’acaba du-
ent a terme– 4,8 M€. L’alcalde 
assegurava rotundament que 
“la Paeria farà aquest mu-
seu”, mentre que al mateix 
temps confirmava no haver 
rebut respostes gaire positi-
ves per part de la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya a l’hora de cofi-
nançar el projecte. A diferèn-
cia del secretari d’Estat, que 
s’havia mostrat més reticent 
a que aquest projecte es re-
alitzés. Sigui com sigui, feia 
la sensació que l’alcalde Ros 
ja s’imaginava tallant la cinta 
l’any 2018. Abans no fos mas-
sa tard. Potser.
I és que el periple del Museu 
d’Art Jaume Morera, pel que 
fa a la seva ubicació, és digne 
d’un autèntic tour per la capi-
tal del Segrià. Des de la seva 
creació l’any 1914, fruit d’una 
de les iniciatives culturals i ar-
tístiques més importants de la 
Lleida del primer terç del se-
gle XX, han estat diversos els 
edificis que l’han acollit. Les 
seus del Mercat de Sant Lluís 
(1917-1934) i l’Antic Hospital 
de Santa Maria (1934-1939) 
van ser els primers espais 
ocupats pel Museu, que un 
cop finalitzada la Guerra Civil 
va passar pràcticament a l’os-
tracisme, amb un període que 

El ‘tour’ del Museu 
d’Art Jaume Morera

es va allargar gairebé quaran-
ta anys. Després d’aquesta 
travessia pel desert, el 1975, 
l’antic convent del Roser va 
passar a ser-ne la seu. Va ser 
a l’època dels anys vuitanta, 
amb la recuperació cívica i 
cultural promoguda per l’arri-
bada de la democràcia, que el 
Museu va passar a vincular-se 
a la nova realitat cultural. En 
aquells moments, d’una ban-
da es pretenia reivindicar les 
trajectòries dels principals 
artistes lleidatans contempo-
ranis; de l’altra, situar la ciu-
tat de Lleida dins dels canals 
d’exhibició de l’art.
Arribats a l’any 1996, amb 
l’aprovació del Pla de Museus 
de Lleida per part del propi 
Ajuntament de la ciutat, es 

proposa la creació del Mu-
seu d’Art Contemporani de 
Lleida, amb la intenció que 
aquest centre s’abastés a par-
tir de les col·leccions del ma-
teix Museu d’Art Jaume Mo-
rera i es complementés amb 
obres provinents d’altres col-
leccions d’art contemporani 
de la ciutat. El Pla, doncs, ha-
via de donar lloc a la transfor-
mació del Museu d’Art Jaume 
Morera en el Museu d’Art 
Contemporani de Lleida, fi-
xant-ne la seva ubicació en 
un edifici de nova planta an-
nex a l’edifici del Centre d’Art 
la Panera. Una mera utopia. 
Aquesta opció va quedar to-
talment descartada quan els 
estudis van demostrar que el 
cost del projecte s’enfilava als 

El projecte del 
nou museu

Jaume Morera 
està pressupostat

en 4,8 M€

Ubicació actual del Museu d’Art Jaume Morera,  situat a la primera i la segona 
planta del Casino Principal, al carrer Major de Lleida.

fotos · Gerard Cardona

prop d’11 milions d’euros. Per 
tant, calia tornar al punt de 
partida. Després de (mal)gas-
tar diners i recursos pel camí. 
La línia de sortida permet 
veure la cursa amb certa pers-
pectiva. I això sembla que 
s’ha pretès en els darrers anys 
des de l’Ajuntament fins a dia 
d’avui. La calma s’ha apode-
rat de prendre una decisió fi-
nal durant aquest temps i, per 
això, des de l’any 2007 el Mu-
seu d’Art Jaume Morera se-
gueix esperant el seu empla-
çament definitiu a la primera 
i la segona planta del Casino 
Principal, situat al carrer Ma-
jor.  Com aquell jove que an-
hela emancipar-se però no té 
ni 1 euro per fer-ho. O com 
qui pretén passar de pagar 
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què en pensa...

Lupe
Ribot

artista i dissenyadora

Sense títol

La construcció d’un edifici 
annex al Centre d’Art la 
Panera es va desestimar 
com a possible ubicació 
definitiva per l’elevat 
cost de les obres.

fotos · Gerard Cardona

un lloguer a hipotecar-se tota 
una vida i no s’acaba d’atre-
vir-hi. Amb la diferència que 
el Museu aviat celebrarà el 
centenari i (potser) va sent 
hora que tingui una llar defini-
tiva. O l’enterrin per sempre.
En aquest context, el govern 
municipal va presentar la le-
gislatura passada el projecte 
del nou Museu d’Art Jaume 
Morera que se situaria, des-
prés d’explorar d’altres pos-
sibilitats com el Mercat del 
Pla, a l’antic Palau de Justícia, 
ubicat a la rambla de Ferran. 
Un edifici de titularitat muni-
cipal i que requereix d’un ren-
tat de cara profund per poder 
fer realitat aquest nou Museu. 
L’imprescindible rehabilitació 
i la instal·lació museogràfica 

d’aquest edifici aniria a càr-
rec d’un equip pluridisciplinar 
format per tècnics del Museu, 
arquitectes municipals i una 
empresa especialitzada en 
museografia. De sobte, feia 
la sensació que les presses 
per trobar el lloc idoni per al 
Museu d’Art Jaume Morera 
s’havien apoderat del govern 
municipal i era necessari co-
mençar a posar els fonaments 
per a la (definitiva) ubicació. 
Els dubtes d’algun grup de 
l’oposició del moment van 
tenir poca influència i la nova 
posada en marxa del nou Mu-
seu ja era una realitat. 
La presentació del projecte, 
elaborat sota les directrius 
municipals de l’arquitecte 
Jaume Terés i amb l’assesso-

rament museogràfic de l’em-
presa Croquis, sembla donar 
l’impuls definitiu a aquest 
afany de trobar l’indret ade-
quat per a un Museu que fa 
massa anys que cerca esta-
blir-se primer i consolidar-se 
després. Amb tot, les coses 
han canviat a la Paeria des del 
passat mes de març i les veus 
discordants envers el projecte 
han començat a recobrar im-
portància. Noves alternatives 
brollen en una oposició que 
critica l’afany d’inauguracions 
del paer en cap i la poca visió 
museística global de la ciutat. 
Veient el panorama, l’última 
etapa del tour del Museu 
d’Art Jaume Morera no té 
pinta que acabi sent un sim-
ple passeig. Alguns hauran de 
picar molta pedra per fer-lo 
realitat. I tallar la cinta. Abans 
no sigui massa tard. 

El projecte
definitiu no

acaba de
convèncer  
l’oposició 

La cultura la portem incrus-
tada en l’ADN tothom, per 
molt que en alguns costi 
de veure. Som cultura, som 
creativitat, som experimen-
tadors de la realitat, som 

observadors i reaccionem, 
som constructors i destruc-
tors, i tot això ho fem visible 
als ulls dels altres gràcies 
a l’art, la música, el teatre, 
la dansa, l’escriptura, el 
cinema, la fotografia, la il-
lustració, el disseny...
Val, tot això que portem 
dins no ho podem ensenyar 
si no disposem d’espais on 
els altres, els que no som 
nosaltres mateixos, no ens 
podem veure, no ens po-
den contemplar. Perquè una 
peça, sigui musical, escrita o 
pintada, no és res si no és 
contemplada, si no surt de 

l’estudi del pintor, del labo-
ratori del músic, de l’obra-
dor de l’artesà. 
Les Menines, la Gioconda 
o el Mitjó no serien res si 
els respectius les haguessin 
guardat a les golfes. 
Necessitem museus per en-
senyar el que fem. 
Necessitem espais on de-
construir la realitat i expres-
sar allò que ens bull per 
dins. Necessitem més espais 
per la cultura i menys armes. 
L’única manera de combatre 
les radicalitats, de ser més 
tolerants, és la cultura, que 
ens fa ser més humans.
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Unesco Falles del Pirineu

La candidatura ha estat presentada per Andorra i també 
reuneix municipis de Catalunya, Aragó i França

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El comitè avaluador de la 
Unesco reunit a Namíbia (Àfri-
ca) ja s’ha pronunciat sobre la 
candidatura “Les festes del 
foc del solstici d’estiu als Pi-
rineus” i ha declarat les falles 
Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat. El Govern 
andorrà ha estat l’encarregat 
de presentar aquesta candi-
datura que reuneix 63 muni-
cipis fallaires de Catalunya, 
Aragó, França i Andorra. La 
recta final per arribar fins a la 
declaració va començar al fe-
brer quan es va lliurar el dos-
sier de presentació i el comitè 
avaluador va emetre informes 
favorables on es destacava la 
transversalitat de la candida-
tura, que compta amb el su-
port oficial de tres Estats, així 
com que la iniciativa sorgís de 
les entitats organitzadores de 

Declarades Patrimoni Cultural
Immaterial de la Humanitat

Obres d’art en litigi
Joan Pluma: “Continuem tossuts a 

defensar una solució acordada”
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El director general de Patri-
moni, Joan Pluma, ha insistit  
sobre el litigi de les obres 
d’art de la Franja que “conti-
nuem tossuts a defensar una 
solució acordada”, tot i que 
ha admès que és “compli-

cat” mentre les institucions 
aragoneses continuïn apos-
tant per la judicialització de 
l’afer. Pluma n’ha parlat du-
rant la presentació de l’ar-
queta del segle XV que s’ha 
incorporat a la col·lecció de 
Museu de Lleida, on hi ha les 
peces en disputa. 

Obres d’art en litigi
Giménez Valls: “Tot problema té 

sempre solució”
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El nou bisbe de Lleida, Sal-
vador Giménez Valls, s’ha 
mostrat optimista sobre el 
litigi per les obres d’art de 
la Franja que estan al Mu-
seu de Lleida afirmant que 
“tot problema té sempre 

solució”. El prelat aposta 
una vegada més per trobar 
una solució dialogada a un 
conflicte que fa anys que 
s’arrossega però, això sí, ha 
remarcat que cadascú ha 
d’assumir la responsabilitat 
pròpia del càrrec que ocupa 
en cada moment”. 

Seu Vella busca director

Pep Tort dimiteix com a director del 
Consorci de la Seu Vella de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El director del Consorci del 
Turó de la Seu Vella, Pep Tort, 
ha presentat la seva renúncia 
al càrrec en el si del Consell 
General del Consorci del 
Turó. Tort es reincorpora als 
Serveis Territorials de Cultu-
ra de la Generalitat a Lleida, 
d’on és funcionari, tot i que 
Àngel Ros l’ha nomenat co-
missionat de l’alcalde per a 
la candidatura del Turó de la 
Seu Vella a Patrimoni Unes-
co. El Consorci inicia ara un 
procés de selecció del nou 
director, amb el sistema que 
s’està seguint als diferents 
equipaments culturals, per 
mitjà d’un concurs públic que 
es preveu que es pugui posar 
en marxa al gener. Mentres-

Pep Tort, a l’esquerra, renuncia a la presidència del 
Consorci de la Seu Vella.

foto · ACN

tant, Tort continuarà exercint 
la direcció en funcions.
L’alcalde i president del Con-
sorci del Turó, Àngel Ros, ha 
assenyalat com a fita impor-

tant el punt en què es troba 
la candidatura lleidatana a Pa-
trimoni Mundial de la Unesco, 
ja situada en la llista indicativa 
de l’Estat. 

les falles.
Després de l’anunci de la de-
claració van haver-hi actes de 
celebració als diferents muni-
cipis on es fan les premiades 
falles. En el cas dels pobles 
del Pirineu català es va cele-
brar amb un repic de campa-
nes i una encesa de fogueres. 
A Andorra, en canvi, hi va te-
nir lloc una trobada de fallai-
res del Pirineu amb encesa de 
foguera i mostra de cultura 
popular.
El dijous dia 3 de desembre 
es reuneixen a Andorra la Ve-
lla els representants de tots 
els municipis de la candidatu-
ra en el que serà la VII Troba-
da de Fallaires del Pirineu. 

Un grup de fallaires a la 
localitat d’Alins, dirigint-
se a la foguera.

foto · ACN
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Premis Literaris 2015

Jordi Virallonga s’endú el Màrius Torres
 ACN
 LLEIDA

El químic i periodista Xavier 
Duran i Escribà (Barcelona, 
1959) ha guanyat el 32è Premi 
d’Assaig Josep Vallverdú amb 
l’obra L’individu transparent. 
Dels raigs X al big data, una 
reflexió sobre com la tecnolo-
gia fa avançar la ciència i com 
el món digitalitzat contribueix 
a l’avenç de la societat però 
també sobre com aquesta di-
gitalització representa un pe-
rill en la invasió de la nostra 
intimitat. Duran i Escribà ja 
va guanyar el Vallverdú fa 24 
anys amb una obra sobre la 
genètica.
Així, doncs, Duran reflexio-
na sobre les dades personals 
que diàriament es fan públi-
ques. “Estem donant dades 
contínuament, vulguis o no. 
Ho fas voluntàriament penjant 
fotografies a les xarxes socials 

Xavier Duran guanya el 
Premi Vallverdú

Xavier Duran i Jordi Virallonga, guanyadors dels Premis Literaris 2015.
foto · ACN

però de manera inconscient 
quan dones el telèfon mòbil 
o pagues amb targeta de crè-
dit”, exemplifica.
Jordi Virallonga, per la seva 

banda, s’ha mostrat molt 
content d’haver guanyat el 
Màrius Torres per Amor de 
fet, on intenta aprofundir en 
el sentiment tràgic d’una vida 

7CULTURAL

Concert
‘Gospel de 
Nadal”, a 
càrrec d’Aba 
Taano
DIA: 10 de desembre
LLOC: Auditori Municipal 
Enric Granados de Lleida
HORA: 21.00 h
Veus càlides de sis joves 
que fusionen el gospel 
amb el folk africà. Són els 
membres més grans d’un 
cor creat en un orfenat 
d’Uganda ara fa nou anys. 
Amb els seus cants ajuden 
a recaptar fons per finan-
çar el projecte humanitari 
Música per salvar vides.

Cicle de 
concerts 
“Julià
Carbonell 
& Albert
Guinovart”
DIA: 13 de desembre
LLOC: Auditori Municipal 
Enric Granados de Lleida
HORA: 19.00 h
L’Orquestra Simfònica Ju-
lià Carbonell de les Terres 
de Lleida, amb les exitoses 
versions simfòniques dels 
grans tangos fetes pel mú-
sic Albert Guinovart, pre-
senta una vetllada d’allò 
més “tanguera” amb tot el 
sabor de la música argen-
tina.

molt usual: “Sembla que la 
vida es mou per tòpics i cal 
intentar trencar els tòpics que 
ens han ensenyat per viure 
més intensament”, ha dit. 

XX Festival de Cine de Zaragoza
Dani Martínez rep el premi al millor 

videoclip nacional de l’any

 GERARD MARTÍNEZ
 SARAGOSSA

El realitzador Dani Martínez, 
responsable dels serveis au-
diovisuals de 7accents, ha es-
tat guardonat amb el Premio 
Augusto al Mejor Videoclip 

Nacional en el marc del XX 
Festival de Cine de Zaragoza. 
Es tracta del polèmic video-
clip Lightouse, de la banda 
lleidatana Pull My Strings. El 
guardó li arriba una setmana 
després d’aconseguir el premi 
del públic. Dani Martínez, recollint el premi.

foto · Imma González
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Concert de 
Pastorets 
Rock
DIA: 19 de desembre
LLOC: Cafeteria Slàvia de 
les Borges Blanques
HORA: 23.30 h
Pastorets Rock és una ban-
da lleidatana que basa el 
seu repertori en els temes 
més coneguts del canço-
ner català adaptades amb 
ritmes i arranjaments típics 
dels patrons moderns. 

Cucalocum 
DIES: Del 26 de desembre 
al 4 de gener
LLOC: Pavellons 3 i 4 de 
Fira de Lleida
HORA: De 10.00 h a 14.00 
h i de 16.00 h a 20.00 h.
Parc de la infància i la jo-
ventut de Lleida.

Cucaesport
DIES: Del 26 de desembre 
al 4 de gener
LLOC: Pavellons 3 i 4 de 
Fira de Lleida
HORA: De 10.00 h a 14.00 
h i de 16.00 h a 20.00 h.
Parc de la infància i la jo-
ventut de Lleida.

Concert
d’Arlo
DIA: 26 de desembre
LLOC: Cafè del Teatre de 
Lleida
HORA: 22.30 h.
Rock-and-roll que beu 
directament de les fonts 
originals però obert al 
folk-rock d’arrel, al rock 
contemporani i a qualse-
vol música que els resulti 
emocionant.

Festuc
Teatre i ‘La
Mongetera 
Màgica”
DIES: 16 i 17 de desembre
LLOC: Teatre de l’Escorxa-
dor de Lleida
HORA: 11.30 h
Funció escolar.
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“Miró i la Creu Roja”

Mayoral exposa 28 obres de Joan 
Miró a Verdú, Tàrrega i Barcelona

 ACN
 VERDÚ

Mayoral ha presentat “Miró i 
la Creu Roja”, una exposició 
benèfica amb una dimensió in-
ternacional en la qual s’expo-
sen el dibuix original Gràcies/
Gracias i 28 obres gràfiques 
de Joan Miró donades pel seu 

nét a través de la Successió 
Miró amb l’objectiu de recap-
tar fons per a la Creu Roja de 
Catalunya. La mostra s’expo-
sarà a Verdú, Tàrrega i Barce-
lona fins al 30 de gener i, final-
ment, a Londres, el proper 13 
d’abril de 2016, les 28 obres 
gràfiques seran subhastades 

per Christie’s en la subhasta 
d’obra gràfica més important 
d’Europa de la primavera. La 
finalitat de recaptar fons per 
a causes solidàries, principal-
ment a l’ajuda i l’atenció als 
refugiats. El valor estimat de 
les 28 obres és d’entre 45.600 
euros i 67.400 euros. 

Orfeó Lleidatà
Quaranta

persones seran 
cantants per un 
dia amb el Cor 

de l’Orfeó
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’espectacle Christmas.cat 
del Cor de l’Orfeó Lleida-
tà ofereix la possibilitat 
de ser cantaire per un dia 
a la ciutadania de Lleida. 
Una quarantena de perso-
nes han respost a la crida 
i han participat en els pri-
mers assajos. L’objectiu és 
poder actuar el diumenge 
20 de desembre davant 
del públic del Teatre de 
la Llotja de Lleida, amb el 
Cor de l’Orfeó Lleidatà, 
sota la direcció de Pedro 
Pardo i amb l’acompanya-
ment d’un quartet instru-
mental.
Després d’esgotar el miler 
d’entrades de la Llotja de 
Lleida, s’ha organitzat una 
nova funció per al mateix 
dia, les entrades per a la 
qual ja estan a la venda. 
Entre la quarantena de 
cantaires per un dia hi 
haurà aprenents de català 
i voluntaris per la llengua 
del Centre de Normalit-
zació Lingüística (CNL) de 
Lleida, a més de clients del 
supermercat lleidatà Plus-
fresc. 

Arqueologia
Descoberta el 

fons original de 
l’antic pou de 
gel de Tàrrega
 ACN
 TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega 
està a punt de finalitzar els 
treballs arqueològics a l’in-
terior de l’antic pou de gel 
de la població. Després de 
dues setmanes d’excavaci-
ons, els arqueòlegs han lo-
calitzat el fons original del 
pou sota 1 metre i mig de 
sediments. ‘’Amb aquesta 
troballa ja podem deter-
minar per fi amb exactitud 
l’alçada de l’estructura, si-
tuada en 9,6 metres entre 
el terra original fins a la llo-
sa de la coberta’’, ha mani-
festat l’arqueòleg munici-
pal Oriol Saula. 

Ros diu que donaran a conèixer la
cultura lleidatana i catalana al món

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, ha subratllat que l’Any 
Granados i l’Any Gosé seran 
importants “per trametre el 
que Lleida ha aportat a l’art 
en la seva vessant pictòrica i 
musical”. “Estem treballant 
perquè la cultura lleidatana 
i la cultura catalana siguin 
conegudes arreu del món”, 
ha explicat, tot afegint que 
“aquest és un paper fona-

L’Any Granados, l’Any 
Gosé i la projecció

internacional de Lleida

Isabel i Jordi Granados, al costat de l’alcalde de Lleida, en la comissió.
foto · Hermínia Sirvent

Enric Granados i Xavier Gosé

“Trametran 
l’aportació de 

Lleida a l’art en 
l’àmbit pictòric

i musical”

mental que hem de fer i és la 
millor manera de contribuir a 
la creació cultural des de Llei-
da”. Pel que fa a l’Any Gosé, 
s’iniciarà el 10 de desembre 
amb la inauguració de l’ex-
posició que han coproduït el 
MACBA i el Museu Municipal 
d’Art Jaume Morera, que es 
podrà veure primer a Barce-
lona i després a Lleida. Ros 
ha sumat a aquests dos noms 
la projecció que també ator-
guen figures com són Emili 
Pujol i Ricard Viñes. 
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“En acabar la mili em vaig 
prometre no tornar mai més 

a Gardeny. I ja ho veieu”
 L. Á. PÉREZ DE LA 

PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Parlar de tecnologia a Llei-
da és parlar del PCiTAL i si 
parlem del PCiTAL cal parlar 
de Lleida.net, una empre-
sa amb més de quinze anys 
d’història que cotitza en bor-
sa des d’aquesta tardor. Sisco 
Sapena és el seu president.

L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
Què és exactament Lleida.
net?

SISCO SAPENA
Lleida.net és una operadora 
de telecomunicacions, però 
tenim una especialitat molt 
concreta: la nostra principal 
labor -i el que ens diferencia 
de la resta- és que la nostra 
empresa és una operadora de 
telecomunicacions que es de-
dica a certificar les dades que 
passen a través d’ella.

L. Á. P.
Sí, i el vostre producte més 
destacat és l’SMS certificat, 
però per què serveix i com 
funciona?

S. S.
L’SMS certificat és un invent 
nostre. És un producte que 
hem creat a Lleida.net i que 
permet que qualsevol usuari 
pugui demostrar que un dia 
concret va enviar un SMS a 
una persona, que aquest SMS 
va ser lliurat o no i que aques-
ta comunicació incloïa un text 
concret. És una eina que té 
múltiples aplicacions en la 
vida diària. Estalvia temps i 
diners a empreses, entitats, 
particulars, administracions i 
autònoms.

L. Á. P.
De debò pot ser que un SMS 

tingui el mateix valor que 
una notificació escrita? 

S. S.
Sí, sí. Té el mateix valor. Certi-
fica que s’ha realitzat un envi-
ament amb un contingut de-
terminat i permet saber si s’ha 
lliurat o no. És exactament el 
mateix.

L. Á. P.
Ja, però com convenço a la 
meva àvia que és així?

S. S.
De debò, la teva àvia pot es-

“L’SMS certificat 
és un invent

nostre. És un 
producte que 

hem creat aquí”

tar tranquil·la. L’única diferèn-
cia que hi ha entre les nostres 
certificacions i les cartes cer-
tificades que tots hem rebut 
alguna vegada està en el fet 
que nosaltres utilitzem un 
mitjà diferent al clàssic. Aquí 
no hi ha paper, aquí tenim 
l’SMS. I com que a les àvies 
se’ls convenç habitualment 
amb l’estalvi, el millor argu-
ment que li podem donar a la 
teva és que un SMS certificat 
dels nostres li costarà 1 euro 
i tindrà el comprovant a l’ins-
tant. Una carta certificada, 
que és un producte que ella 
segur que coneix, n’hi costa-
rà 6 i, damunt, trigarà quinze 
dies a tenir el comprovant. 
Amb un burofax clàssic enca-
ra li sortiria més car: la teva 
àvia es gastarà 20 euros per 
tenir el mateix que nosaltres 
oferim per 1 euro Et sembla 
que amb això n’hi ha prou per 
convèncer-la?

L. Á. P.
Ja l’hi diré però, ja que par-
lem de família, el teu pare és 
un dels advocats més pres-
tigiosos de Lleida. Per què 
no vas seguir els seus pas-
sos i vas preferir dedicar-te 
a això? 

S. S.
En el seu moment el meu pare 
em va donar llibertat d’elec-
ció i jo, doncs bé, vaig preferir 
orientar la meva educació cap 
a una carrera tècnica. Crec 
que no em puc queixar del 
resultat de l’elecció que vaig 
prendre. I més ara, que hem 
començat a cotitzar en borsa. 
Estem al Mercat Alternatiu 
Borsari des del 9 d’octubre 
d’aquest any.

L. Á. P.
Us va bé? Us funciona? Què 
us aporta exactament ser 
una empresa que cotitza?

S. S.
No em queixo. Abans que 
res, cotitzar en borsa ens 
dóna notorietat. Amb més 
notorietat, la nostra reputació 
millora. També aconseguim 
fons que ens permeten ex-
pansionar-nos de manera més 
ràpida.

L. Á. P.
Amb quin tipus de clients 
treballeu?

S. S.
Nosaltres treballem amb cli-
ents de tot tipus, però els 
nostres serveis i productes in-
teressen especialment a em-
preses del sector bancari, em-
preses de telecomunicacions, 
d’assegurances i elèctriques. 
Bàsicament, totes les empre-
ses que treballen amb milers 
de clients. Els nostres produc-
tes redueixen costos.

L. Á. P.
Vosaltres teniu la seu al PCi-
TAL. És un bon lloc?

S. S.
Doncs la veritat és que és un 
lloc excel·lent. Jo crec que no 
podríem estar millor situats. 
El més curiós és que, en el seu 
moment -quan vaig acabar la 
mili-, em vaig jurar i perjurar 
que no tornaria a trepitjar 
Gardeny en la meva vida.

L. Á. P.
Així que vas fer la mili aquí, 
a Lleida. 

S. S.
Sí, sí. Ja us dic. A les casernes 
que ocupava el que avui és 
el Parc Científic i Tecnológic 
Agroalimentari de Gardeny. 
Les coses canvien, ja ho ve-
ieu. Per a una empresa com 
Lleida.net no crec que hi hagi 
un lloc millor que on estem 
ubicats.
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Sisco
Sapena
L’home que no tenia 

cap ‘playlist’

 Al Sisco Sapena no li agraden les corbates, però tre-
balla en allò que li agrada. I tot i ser, probablement, 
l’empresari del sector de les TIC més destacat de Llei-
da, no té cap playlist. No és home de música, o almenys 
això ens assegura. Malgrat tot, ha triat una cançó con-
creta: “Arroyito”, de Fonseca. Perquè li recorda als sen-
timents cap a la seva dona quan no té “la fortuna d’estar 
amb ella”. Us convidem, doncs, a llegir aquest codi QR 
amb el vostre dispositiu mòbil per acompanyar l’entre-
vista amb la banda sonora de l’entrevistat (haureu de 
ser ràpids perquè us recordem que es tracta d’una sola 
cançó...). 

“De jove vaig 
començar com 

a radioaficionat.  
Era una cosa que 

m’apassionava”

“No ho sé pas si 
lliguen corbates 

i informàtica, 
però jo no en 

duc mai”

L. Á. P.
Per què vas batejar així la 
teva empresa?

S. S.
La nostra primera idea era la 
de ser la xarxa de Lleida i en 
anglès xarxa és net. Nosaltres 
vam néixer com a xarxa de 
BBS, Bulletin Board System. 
D’aquí va sorgir el nom de 
Lleida.net. Està bé que l’em-
presa porti el nom del lloc on 
va néixer, que a més, en el 
nostre cas, és també on es-
tem. Ningú es pregunta per 
què el Banc de Santander es 
diu Banc de Santander. Doncs 
el nostre cas és el mateix. 
Som una empresa d’aquí i 

realment tenim ganes que se 
sàpiga.

L. Á. P.
Els particulars ja no enviem 
SMS. De veritat li queda 
vida a l’SMS?

S. S.
N’hi queda moltíssima: ado-
na’t que, encara que potser 
ja no enviïs molts SMS, segur 
que estàs rebent més SMS 
que mai. Les empreses que 
et donen i em donen serveis 
es comuniquen amb nosal-
tres mitjançant l’SMS. És l’ei-
na que utilitzen els bancs, les 
empreses d’assegurances, 
les de transports, els dentis-
tes i les cadenes comercials 
per donar a conèixer les se-
ves ofertes o prestar serveis 
determinats. I ho fan per una 
cosa molt simple: l’SMS és 
universal. Qualsevol persona, 
independentment del mòbil 
que tingui, pot rebre un SMS i 
llegir-lo sense dificultat.

L. Á. P.
A 7accents deixem el paper 
ja només per aquest mensu-
al gratuït i venem el nostre 
setmanari a la xarxa. Encer-
tem? Com es convenç a la 
gent que pagui per alguna 
cosa a la xarxa?

S. S.
Jo crec que sí. Als clients 
se’ls convenç sent més ràpid, 
eficient i efectiu que la com-
petència. Si, a més, li afegiu 
ser molt més barats, la xifra 
d’ingredients per a l’èxit aug-
menta.

L. Á. P.
Què et va dur a dedicar-te al 
que et dediques?

S. S.
Jo vaig començar com a ra-
dioaficionat. M’apassionava, i 
d’aquí a voler connectar mà-
quines entre si hi ha un pas. 
I de la telemàtica, a Internet. 
Quan jo vaig començar tot 
era molt incipient i, alhora, 
apassionant. I fins aquí, ja ho 

veus...

L. Á. P.
Per què no portes mai cor-
bata? No lliguen les corba-
tes i la informàtica?

S. S.
No sé si lliguen o no, però el 
que està clar és que jo tinc coll 
de toro. Portar corbata em 
molesta. Em molesta molt, no 
estic còmode amb ella. I mira, 
torno al Banc Santander. Vaig 
decidir deixar les corbates 
definitivament el dia que vaig 
veure a Emilio Botín signar la 
compra del Lloyds Bank sense 
corbata. Si Botín podia signar 
una compra com aquesta sen-
se corbata, a veure per què 
no podia jo fer el meu treball 
sense corbata. Però sí que vull 
aclarir una cosa...

L. Á. P.
Tu diràs.

S. S.
Que Botín sí que portava cor-
bata aquell dia. Bé, la portava 
en començar, però després 
se la va treure i l’hi va posar a 
l’anglès que signava la venda. 
Era, clar, una corbata verme-
lla. El segell del seu banc, vaja

L. Á. P.
Nosaltres també en tenim 
un a 7accents...

S.S.
Sí? Quin?

L. Á. P.
Nosaltres sempre tanquem 
les entrevistes de la matei-
xa manera. Digues-nos les 
teves set cançons favorites. 
I indica’ns-en una vuitena. 
Finalment, assenyala’ns per 
què l’has triat.

S. S.
Vaja, doncs ho sento. És que 
jo no tinc cançons preferides. 
La meva relació amb la música 
va a temporades. Si voleu us 
dic la que estic escoltant últi-
mament.

L. Á. P.
Si no hi ha més remei…

S. S.
Últimament, com que em toca 
viatjar molt per Llatinoamèri-
ca, estic escoltant a Fonseca, 
un cantant colombià. M’agra-
da especialment una cançó 
que es titula “Arroyito”. És 
que em recorda els meus sen-
timents cap a la meva dona 
quan no tinc la fortuna d’estar 
amb ella.  
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Carta oberta al 
BBVA

 Muy apreciados señores 
de BBVA:
Durante todo el jueves 12 y 
el viernes 13 la ciudadanía 
organizada estuvimos den-
tro de su entidad de rambla 
Ferran Lleida pidiendo solu-
ciones para dos familias de 
la PAH de las cuales estamos 
reclamando soluciones. Una 
vez allí, pedimos también 
que no nos denunciara por 
lo que estaba pasando. 
Bien, al respecto de lo di-
cho, nos gustaría aclararles 
un par de puntos, en todo 
momento vamos a hablar en 
femenino, porque en la PAH 
somos personas (disculpen, 
no solemos numerarnos, eso 
ya lo hacen ustedes).
Es intolerable el maltrato 
psicológico que sufrieron 
nuestras compañeras des-
de el primer minuto en que 
quedaron cerradas dentro 
de su entidad.
BBVA, junto con los guardias 
de Seguridad PROSEGUR, 
no permitieron en un princi-
pio que las compañeras pu-
dieran cubrir las necesidades 
más básicas que no se le pue-
den negar a ningún ser hu-
mano: uso del baño y beber 
agua. Tuvimos que recurrir a 
las fuerzas de seguridad de 
los Mossos d’Esquadra para 
que obligaran a abrir los 
baños y permitieran entrar 
agua y comida.
BBVA, junto con los guardias 
de seguridad PROSEGUR, 
no permitieron el acceso 
de dos sanitarios dentro de 
la entidad, mientras dos de 
nuestras compañeras se tu-
vieron que estirar en el sue-
lo con ataques de ansiedad. 
Ansiedad provocada por 
vuestra presión psicológica 
y donde una compañera, por 
falta de su medicación (que 
también os negasteis a que 
la pudiéramos entregar) se 
encontró en momentos crí-
ticos.
Dentro hemos sufrido mal-
trato y vejaciones. Un tra-
to inhumano ¿Pero qué se 
puede esperar de gente 
que permite que familias se 
queden en la calle? ¿Qué se 
puede esperar de gente que 
ni tan siquiera aplica lo que 
la Ley 24/2015 les obliga a 
hacer? Vosotros sois los de-

lincuentes.
Pero, muy apreciados seño-
res de BBVA, no nos queda-
mos quietas, la lucha sigue 
adelante.
Cuando una compañera cae, 
la otra le da su mano; cuan-
do una compañera no puede 
hacer su camino, la otra le 
acompaña con sus piernas; 
cuando una compañera no 
ve la luz, la otra la guía con 
sus ojos. 
Así que, muy apreciados 
señores de BBVA, ¿ustedes 
creen que tienen el poder? 
Nunca lo tendrán, si la lucha 
es contra la inteligencia co-
lectiva —y así es la lucha so-
cial—, no podéis contra ella. 
Valores que ustedes ni tan 
siquiera saben que existen 
son los que a nosotras nos 
alimentan.
Ya no pedimos más, ahora 
exigimos que ustedes hagan 
bien su trabajo, que cumplan 
la ley y lo hacemos con nues-
tra mejor arma la voz.
La voz que nunca se cansará 
de decir sí, se puede, y hoy 
nuestra voz les dice: volve-
remos, volveremos más, me-
jor organizadas, más fuertes 
y con las mismas ganas o 
más de seguir luchando por 
nuestros derechos, ¡¡¡porque 
nosotras todas somos una y 
cuando dañan a una nos da-
ñan a todas!!! 
No tenemos miedo, el mie-

do que ustedes querrían 
que tuviéramos hace mucho 
tiempo que no nos afecta.
Hasta pronto, BBVA. Volve-
remos a vernos. 

 PLATAFORMA
D’AFECTADES PER LA
HIPOTECA DE LLEIDA

Animals i justí-
cia: el cas Torà

 La Llei de Protecció dels 
Animals catalana és capda-
vantera. El clau el va reblar 
la llei del 2003 que deia que 
a partir de l’1 de gener del 
2007 es prohibiria el sacrifici 
d’animals en nuclis zoològic 
(centres d’acollida, refu-
gis, gosseres, etc.). Només 
s’acceptava l’eutanàsia per 
motius humanitaris, és a dir 
quan l’animal estigués patint 
i la malaltia fos incurable Els 
abandonaments i els mal-
tractaments d’animals es-
tan durament castigats i les 
sancions parlen de quanties 
econòmiques que van fins 
als 20.000 euros en la via ad-
ministrativa i amb penes de 
presó en la via judicial, però 
què passa a la realitat?
Cada  vegada que  una as-
sociació o una entitat ani-

malista fa una denúncia per 
abandonament o maltracta-
ment,  va a parar al cul-de-
sac de la impotència perquè 
l’infractor, generalment, surt 
il·lès de la denúncia i fins i 
tot del judici. Per a mostra, 
un botó: el judici celebrat 
el proppassat 20 d’octubre 
a Lleida, que va tirar enda-
vant IPCENA,  contra l’exti-
nent d’alcalde de la pobla-
ció de Torà, hem sabut que 
ha absolt l’inculpat. L’animal 
s’havia guanyat la simpatia 
d’un munt de persones per 
la bonesa que inspirava el 
seu posat. Alertat l’Ajunta-
ment, van cridar la Guàrdia 
Civil, que se’l va emportar 
de dins d’un jardí particular 
lligat amb una corretja feta 
amb cordes de lligar tomate-
res, segons va explicar l’ama 
de l’espai. Els agents el van 
deixar estacat en un pal a 
prop del canal i allí van acu-
dir l’alcaldessa i l’extinent 
d’alcalde amb l’acord que 
els agents ja  podien marxar, 
que ja se n’encarregava l’al-
caldia. L’extinent d’alcalde, 
sense cap permís administra-
tiu que pogués avalar l’acte,  
li va disparar dues càrregues 
de perdigons al cap i en veu-
re que no havia mort el va 
rematar  a bastonades, en-
mig dels udols llastimosos 
de l’animal i l’astorament 
dels veïns que s’ho miraven 

des de diferents punts de 
l’indret.
Totes les persones que van 
estar en contacte amb l’ani-
mal van  explicar que no era 
perillós  i que mai no havia 
donat cap mostra d’agres-
sivitat, ans  al contrari: era 
juganer i maldestre, propi 
d’un cadell de gran tamany. 
Com es pot actuar d’una 
manera tan desafortunada i 
cruel quan hi ha una llei que 
protegeix els animals inde-
fensos? Doncs la resposta 
és fàcil de preveure: perquè 
no es coneixen casos en què 
la llei hagi actuat amb tot el 
pes que marquen les sanci-
ons. I hi ha gent que neces-
sita les sancions per actuar 
amb correcció.  Els judicis 
poden arribar a ser una mos-
tra fefaent de com, tot i fer 
les coses malament, es pot 
sortir  il·lès, absolt, exculpat. 
Fins i tot els resultats poden 
arribar a ser,  com és el cas 
que ens ocupa, una invitació 
al no compliment de la llei i a 
cometre les barbaritats més 
solemnes perquè, com que-
da demostrat,  no passa res!
Sentim estupor, vergonya 
aliena i un dol profund de 
veure com els  animals són  
doblement castigats, primer 
per l’abandonament i segon 
per la  llei que,  lluny d’em-
parar-los,   exculpa els infrac-
tors que els han  maltractat; 
en aquest cas, fins a la mort. 

PLATAFORMA ANIMALISTA 
TERRES DE LLEIDA

L’última Festa de 
la Cigonya?

 A l’edifici de la Catedral 
Nova s’està duent a terme 
la retirada dels nius de les 
cigonyes. No és la primera, 
ja d’altres vegades s’havien 
netejat la teulada i les terras-
ses i n’havien retirat també 
els nous nius que hi pogués 
haver. Aquesta acció es feia 
periòdicament, dins un pla 
d’actuació i conservació per 
a la convivència entre per-
sones i cigonyes, crec que 
dissenyat pel Departament 
d’Agricultura (i Medi Natu-
ral). Aquest cop, però, s’ha 
anat més enllà i es retiren 

què opina...

Òscar 
Buetas

periodista

Febre del Black Friday

Hello, my name is Òscar Buetas 
and I’m a journalist. No m’he 
tornat boig, bàsicament estic 
practicant el meu anglès, ja que 
cada cop la cultura anglosaxona 
està més present entre nosal-
tres. Si no en teníem prou amb 
la “substitució” dels Reis Mags 
pel Pare Noel i de la festivitat de 
Tots Sants per Halloween, ara sí 
que es pot dir que el Black Fri-
day s’ha instaurat per no marxar.
Durant tot el cap de setmana, 
inclosa la setmana per aquells 
que van estar pendents d’Ama-
zon, la gent va traspassar fron-
teres i va fer que el carrer Ma-

jor de Lleida fos una autèntic 
tsunami. Perill si queies a terra, 
perquè potser ja no et tornaves 
a aixecar. I a Internet la tecla F5 
ha quedat esborrada en molts 
ordinadors. Poc importava que 
algunes tendes augmentessin 
els preus els dies previs al Black 
Friday per tal que els descomp-
tes aplicables quedessin com si 
no existissin en un dia normal. 
De fet, segons Facua-Consumi-
dors en Acció, vuit de cada deu 
consumidors creien que la gran 
majoria d’empreses oferien fal-
sos descomptes, però aquesta 
estadística semblava que poc 
tenia a veure amb la dura reali-
tat a peu de carrer.
Les compres prenadalenques 
es van avançar unes dues set-
manes aproximadament. Tots 

havíem de córrer per no que-
dar-nos fora de la societat. De 
fet, segurament avui es més 
difícil trobar algú que no hagi 
comprat alguna cosa durant el 
cap de setmana que veure una 
foto realista del monstre de llac 
Ness. La societat va arrasar com 
si no hi hagués demà. Gairebé 
tothom va tirar de targeta de 
crèdit i algunes persones no es 
preocupaven que potser esta-
ven generant un forat negre al 
seu compte corrent. La massa 
social es va globalitzar encara 
més i va fer pensar que no hi 
havia crisi econòmica, recordant 
vells temps. En fi, es va generar 
una trista febre pel Black Friday 
i ja estem a l’espera de saber 
quina serà la propera importa-
ció consumista ianqui.
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tots els nius; també els dels 
campanars. A partir d’ara, 
Lleida (i el Bisbat) no vol 
conviure amb les cigonyes.
Així, se’ls dóna l’esquena i 
queda enrera tota una rela-
ció amb aquestes aus em-
blemàtiques. Des de les pri-
meres nidificacions i la seua 
recuperació, passant per la 
multitudinària Festa de la 
Cigonya anual, fins a les tí-
piques fotos que semblaven 
“de postal”, i que ja forma-
ven part de l’imaginari llei-
datà.
Entenc la necessitat d’una 
neteja i control periòdic 
(com ja s’havia fet). Però 
el que no trobo bé són les 
poques explicacions, la de-
magògia i algunes falsedats 
que s’han dit, sembla que 
per justificar-ne l’expulsió. 
Per exemple, quan es deia 
que la població ha crescut 
desproporcionadament els 
últims anys. La premsa ma-
teixa ha donat joc a aquest 
comentari que repetien re-
iteradament des del Bisbat.
El sorprenent és que quan 
es preguntava als especia-
listes (els que treballen amb 
dades i no opinions) no de-
ien el mateix; els nius de la 
catedral eren pràcticament 
els mateixos els últims anys. 
I el nombre de cigonyes 
es regulava ell mateix, per 
aquests nius, en un cicle ben 
natural: només les que nidifi-
caven eren les que acabaven 
quedant-se. I la teulada era 
plena només una època de 
l’any, entre l’abandó del niu 
de les nascudes aquell any 
fins a l’arribada del fred.
Així doncs, a què es deu 
aquesta nova actuació? En 
què consisteix? Hi ha hagut 
canvis en els darrers anys 
que la justifiquin? S’ha par-
lat amb els especialistes? Es 
reubiquen els nius retirats? 
Què hi ha dit l’Ajuntament 
de Lleida? 

 ORIOL PLANES

 

Un museu amb 
vistes?

 Tot plegat resulta sorpre-
nent. “Un Museu Morera 
amb vistes”, publicat al dia-
ri Segre el passat dia 14 de 

novembre, em sorprèn amb 
una idea de museu que diu 
que es presentarà la setma-
na que ve i que pel que sem-
bla incorporarà una terrassa 
mirador a la darrera planta a 
fi i efecte que Seu Vella, ciu-
tat i Museu Morera interacci-
onin i mantinguin un diàleg i 
que els diferents espais ex-
positius, magatzem inclòs, 
configurin un tot compacte 
i definitivament definitiu, 
valgui la redundància, per a 
l’esmentat equipament.
La meua opinió al respecte 
és que el discurs està molt 
bé. No seré jo qui qüestio-
ni la direcció de museu que 
diu que lidera el projecte; 
no seré tampoc jo qui posi 
en dubte el servei municipal 
d’arquitectura i el seu tre-
ball per rehabilitar aquest 
“devastador” edifici de Re-
giones. Si seré jo, en can-
vi, qui s’interrogui per què 
Croquis que ja de manera, 
sembla ser, desinteressada, 
abans de guanyar el concurs 
del projecte havia fet quatre 
ratlles al respecte i que ens 
foren presentades de ma-
nera unilateral i sense dret 
a rèplica a la morta Comis-
sió de Seguiment sorgida 
de l’Audiència Pública que 
va tirar endavant la desapa-
reguda Plataforma Compro-
mís per Museu Morera. Dic 
desapareguda perquè els 
qui ens governen saben per-
fectament com desarticular 
els moviments espontanis 
de ciutadans que sorgeixen 
per defensar algun tema que 

interessi al comú. Els nostres 
dirigents estan acostumats 
a crear una comissió que 
assegura la mort definitiva 
—d’avorriment— del tema, 
sense que ningú faci res per 
salvar-lo. Dic, doncs, que en 
la darrera trobada de l’es-
mentada comissió de segui-
ment un Àngel Ros una mica 
expeditiu, acompanyat d’un 
Antoni Llevot ressorgit de 
les cendres, van presentar 
aquesta proposta de rehabi-
litació de l’espai de l’antiga 
Audiència.
Torno a dir que, en la meua 
humil opinió, aquest és un 
nou error que es va sumant 
a la trista i centenària trajec-
tòria del Morera. Un vell i ja 
enterrat Pla de Museus ubi-
cava el Morera just al costat 
de la Panera i preveia que el 
Morera era la primera fase 
constructiva del complex 
cultural. Ja en el seu dia, el 
en aquells moments regi-
dor de cultura —el mateix 
Antoni Llevot—, va capgi-
rar l’ordre de la construcció 
passant per davant del clàs-
sic museu, el projecte d’un 
avantguardista equipament 
com és el de la Panera, i 
això va suposar, com estem 
comprovant, la mort d’aquell 
plantejament inicial tan cor-
recte com raonable. Panera i 
Morera compartirien equipa-
ments, personal i projectes.
La inacabada Panera és avui 
un edifici estrambòtic, amb 
un afegitó absurd al costat, 
que espera de manera incò-
moda pel barri —més que 

rés pel rar que resulta aquell 
pegot allí a la vora— que al-
gun dia algú acabi allò que 
tenia sentit i que s’havia pro-
jectat com dos parts d’un 
tot.
L’alcalde Àngel Ros continua 
governant i actuant com si 
tingués aquella majoria ab-
soluta que de manera tant 
contundent va perdre al 
maig passat i que li perme-
tia prendre decisions sense 
comptar amb ningú, més 
que amb el seu fidel (?) grup 
socialista. El senyor Àngel 
Ros, com sempre, va a la 
seua i només ens deixa a les 
persones conscienciades el 
dret a la rèplica als mitjans 
de comunicació que, pel que 
hem vist, tampoc té en cap 
mena de consideració. 

 TERESA IBARS

 

Cap a una solu-
ció definitiva?

 Els darrers vint anys la sa-
lut pública ha fet molts aven-
ços a pesar que hem traves-
sat una de les pitjors crisis 
econòmiques de la nostra 
historia. A Lleida, s’han am-
pliat alguns hospitals i se’ls 
ha dotat de noves unitats 
de tractament especialitzat, 
com és el cas de l’àrea d’ad-
diccions, que tracta cada 
any centenars de persones 
que estan enganxades a les 

drogues.
L’Hospital Santa Maria és un 
exemple molt clar d’hospital 
amb gestió eficient i profes-
sional de la nostra demar-
cació. Fa poc temps s’ha 
habilitat una nova àrea de 
tractament especialitzat en 
els trastorns cognitius com 
l’alzheimer i altres deterio-
raments cognitius, una cosa 
molt demandada els darrers 
anys. Les obres de construc-
ció del futur Hospital de Sa-
lut Mental de l’orde de Sant 
Joan de Déu a la zona d’ex-
pansió de Copa d’Or van a 
molt bon ritme i l’estructura 
de l’edifici, que compta amb 
més de 12.000 metres qua-
drats, ja està completada.
Vull donar les gràcies a l’al-
calde de Lleida, Àngel Ros 
Domingo, que ha fet possi-
ble que aquest tema no s’es-
tanqués.
A Balaguer les coses van 
més a poc a poc, sí que és 
cert que és una població 
més petita, però com po-
dreu comprendre el proble-
ma existeix en la mateixa 
intensitat, i una mostra que 
és així és que a la ciutat de 
Balaguer en qüestió de pocs 
anys han obert quatre clíni-
ques privades que ofereixen 
tractaments psicològics, i/o 
farmacològics.
També cal dir que tenim un 
Centre d’Alta Resolució de 
Salut que compta amb un 
psiquiatra i un centre de dia 
per a persones amb TMS.
Finalment, volia expressar el 
meu malestar pel fet que les 
indústries farmacèutiques i 
hospitals d’investigació en-
cara no disposen de suport 
econòmic suficient per tal 
de pal·liar els efectes devas-
tadors d’aquests trastorns, 
que molts d’ells encara es-
tan catalogats de crònics. 
Per dignitat a aquestes per-
sones, crec que les associa-
cions que estan en contac-
te amb les institucions i les 
grans elits que controlen el 
món haurien de tenir la vo-
luntat d’avançar cap a una 
solució definitiva d’aquests 
problemes de salut, ja que 
no són pocs qui els pateixen. 
Estic segur que si les grans 
fortunes i les elits s’ho pro-
posessin això podria tenir 
solució definitiva entre els 
anys 2020-2025. 

JOSEP M. CASTELLS

què opina...

Ares
Valdés

periodista

Aprenent a viure

Tinc clar que vull formar una fa-
mília, que vull tenir entre dos i 
tres fills i que vull viure a Lleida. 
Tinc clar que vull conservar el 
meu lloc de feina i tinc clar que 
vull seguir mantenint els meus 
amics. Tinc clar que cometo er-
rors i que s’ha de saber perdo-
nar. Tinc clar que en un temps 
molt llunyà faré un pas enda-
vant. I tinc clar que vull seguir 
aprenent.

Però i si un bon dia tot això 
s’acaba? I si aquest dia tan es-
perat no arriba? Sóc molt jove 
per filosofar de la vida i no pre-
tenc fer-ho, però després de la 
realitat que estem vivint no em 
puc arriscar a dir que compliré 
tots els meus objectius. Sé el 
que faré avui, però no el que 
faré demà ni passat demà. Qui 
havia de dir que Brussel·les es 
convertiria en una ciutat fantas-
ma amb el metro tancat, amb 
els col·legis, els museus i els 
centres lúdics públics clausurats 
i amb els transports públics fun-
cionant amb serveis mínims en 
busca del gihadista Salah Ab-

deslman. Tota Europa es troba 
en estat d’alerta. Som l’objectiu 
dels gihadistes i si han atemptat 
contra París demà mateix ho 
poden fer contra Catalunya.
Però el que si que tinc clar que 
és que no deixaré de viure. Vull 
seguir aprenent, vull continuar 
somiant i complir els meus ob-
jectius. No podem deixar que 
ens arravatin el nostre dia a dia. 
No podem deixar d’anar a com-
prar, de viatjar, d’estimar-nos, 
de conèixer noves cultures, de 
moure’ns. No podem deixar 
que ens guanyin. Tinc clar que 
vull continuar aprenent a viure, 
ja sigui amb terroristes o sense. 
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PASSATEMPS
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Busqueu una paraula de 9 lletres oculta dins de
lʼenigma. La imatge conté la inicial de la paraula

buscada. Sʼinclouen 8 de les 9 lletres.

criptograma 

solucions

els 8 errors sudoku difícil

encreuats

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

Un dels vuit MOTS que presentem ha dʼocupar les caselles de color en diago-
nal. Els altres 7 sʼhan dʼadaptar dins les caselles horitzontals. Heus ací els

mots: Fòrmula, Joieria, Bolenga, Bogeria, Degotar, Cervesa, Graella i Inferir.

7+1 accents by FILOENIGMES sudoku de lletres

F
D B A

D C B
B C D
C F E

B
Ompliu les caselles buides de ma-

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

ABFECD
DCEFBA
FDACEB
BECADF
CFBDAE
EADBFC

HORITZONTALS: 1. Tomba megalítica de pedra, és clar.
Pesona de noranta anys o més. 2. Enginy,  creació. Com-
plir un tràmit. 3. Bàsica per ser religiós. Pelat, broix. Formi
llar lʼàguila. 4. Ruc superlatiu. Lletra que de vegades
traeix. Vent. 5. En les matrícules de Vallecas. Part del cos
nua però normalment tapada. Més que empipat. 6. Viuen
a les glàndules sebàcies. Serveix perquè no perdi altura el
globus. 7. Nota. Fer sortir fum al cap. Dues del Joan. 8.
Moneda fraccionària de la rúpia. Remant cap a popa. 9.
Música dʼun caràcter determinat. Dones. Vocal. 10. Man-
cades de simpatia. Escotadura. 11. La Mediterrània a
França. Seient de diputat. Déu romà. 12. Plural de la pri-
mera del quatre. Juguesca amb diners.
VERTICALS: 1. Desprestigiar algú. Una camina i lʼaltra
també. 2. Com posicions poètiques. Conjunts de raïm. 3.
Sʼacaba el col·le. Lletra. Mancats de cua. 4. Líquid nom de
dona. Ferits per les ungles dels depredadors. Vent. 5. El
mateix. Deixades de costat. Dit dʼuna cosa flexible que es
manté tibant. 6. Van cap a dones. Afectades de nanisme. 7.
Destinats a ser venuts. Província del Pirineu. 8. Buit. Natu-
ral del Laci. Dues de consecutives. 9. Capgirat nom de lle-
tra. Quotidians. Vent. 10. Pertanyents al nostre satèl·lit.
Proteccions als desemparats. 11. Manifestació literària me-
dieval. Que no té gaire intensitat acústica. Nascut. 12. Giny
de guerra per abatre muralles. Excitarà els afectes.

DOLMENVELLA
IDEAEVACUAR
FERONECNII
ASEMENUDAE
MNUESAIRAT
ACARSLLAST
REPENSAROA

PAISACIANT
CANTNOIESI
ADUSTESSINA
MERESCOLAR
ASSESAPOSTA

581349762
327681945
496725183
938172654
154896327
672453819
869234571
745918236
213567498

4 7 6 2
2 6 1 9
9 2 5 1 3

1 7 4
1 5 8 6 2 7
6 5 3
8 9 2 3 7

5 9 8 3
2 1 3 6

La paraula és
JARDINE RA.
Falta la Jde
lʼactor James
Dean.

REDINARA

E

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

by Jordi BalaschSE7 RUEde la llotja
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