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Pablo
Iglesias
secretari general de

Podemos

 La remuntada de Pode-
mos, consigna al voltant 
de la qual ha girat tota la 
campanya electoral de la 
formació liderada per Pa-
blo Iglesias, ha resultat 
decisiva per enfilar la nova 
esquerra espanyola fins al 

tercer lloc en les eleccions 
generals, molt per damunt 
de Ciudadanos i a poca 
distància del PSOE. Iglesi-
as, a més, supedita qual-
sevol pacte de Podemos a 
la celebració d’un referèn-
dum a Catalunya. 

Duran i 
Lleida

president del comité de 
govern d’Unió

 Unió Democràtica de 
Catalunya s’ha quedat 
sense representació al Par-
lament de Catalunya i al 
Congrés dels Diputats en 
tan sols tres mesos. El líder 
democristià, Josep Anto-
ni Duran i Lleida, insisteix 

en que hi ha un espai per 
a ells en l’espectre polític 
català, però les urnes no 
li han donat la raó per se-
gona ocasió consecutiva. 
Tot i això, Duran es nega a 
abandonar la direcció del 
partit. 

Setmanari 
‘7accents’

del número 
37 al 40

 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 €. Les Llars del Se-
minari, la violència mas-
clista i les eleccions del 
20-D protagonitzen les 
últimes portades. 

L’ACCENT

Gerard
Martínez

director
Hom augurava un 2015 ple de 
canvis. Ja ho diuen: any d’elec-
cions, any de canvis. A punt de 
finir, però, l’any 2015 s’ha traduït 
en un cim d’anhels inabastables. 
“Molt soroll per no res”, com 
traduiríem Shakespeare. “I Euro-
pa?”, com preguntaria Rajoy.
No cal anar massa més lluny del 
nostre melic per adonar-nos de 
la futilesa d’aquest 2015 que 
ens disposem a traspassar sense 
pena ni glòria. Pessimista? Sí, de 
mena. Però n’hi ha per ser-ho a 
jutjar per l’immobilisme del po-
der (o pel poder de l’immobilis-
me, costa trobar-hi la diferència). 

Ara bé, el perquè de tot plegat 
rau en l’estafa que suposa pas-
sar-nos 365 dies escoltant la 
mateixa cantarella de profetes i 
escalfabraguetes anunciant l’ar-
ribada de nous temps. Després 
d’un grapat de conteses electo-
rals, a Lleida, Catalunya i Espanya 
els mateixos noms de sempre 
segueixen copant els mateixos 
llocs de sempre. És a dir, el ma-
teix de sempre. Pregunto: qui 
és l’alcalde de Lleida? Doncs el 
que hi havia el 2014, 2013, 2012, 
2011, 2010... Ep! Que no haví-
em quedat que seria un any de 
canvis? No passa res, anem a co-
nèixer el nom del nou president 
de la Diputació de Lleida... Un tal 
Reñé, aquest em sona! No deses-
perem, potser es tracta de canvis 
més profunds... Coi, eleccions a 
la Generalitat i a l’Estat, això es 
posa interessant! Un xicot jove 
i ben plantat, procedent d’ICV, 
encapçala la llista guanyadora, 
Junts pel Sí, i desbanca Mas fins 
al quart lloc de la llista. Que Mas 

és el candidat a la presidència tot 
i anar quart?! Però que s’han be-
gut l’enteniment?! Les incongru-
ències m’enerven, però com a 
bon lleidatà ja hi estic acostumat. 
Per tant, miro endavant i, per fi, 
albiro el canvi del qual hom par-
la. Pablo Iglesias i Albert Rivera 
insisteixen des del mes de gener 
en la nova democràcia que bro-
llarà a Espanya després de les 
eleccions del 20-D. Engego el 
televisor per conèixer el resultat 
de les eleccions amb una bossa 
de crispetes a les mans, perquè 
la pel·lícula de James Cameron 
sobre l’enfonsament d’un trans-
atlàntic es quedarà curta al costat 
del naufragi de la vella política. 
Apareixen els primeres sondejos: 
PP primer i PSOE segon. Només 
són enquestes, quina ruqueria! Es 
donen a conèixer els primers re-
sultats: PP primer i PSOE segon. 
I així fins a l’última percentatge 
d’un escrutini etern, tan etern 
com l’estupidesa humana. Faig 
la vista enrere per intentar recor-

dar alguna novetat que m’hagi 
passat per alt... Espera, s’han 
celebrat eleccions a rector de la 
UdL! “Sí, però ha tornat a gua-
nyar el Roberto”, s’encarrega de 
recordar-me el dimoniet que tinc 
damunt de l’espatlla. “El bisbe 
de Lleida!”, exhorta l’angelet tot 
cofoi. Òndia, cert! Però l’alegria 
dura poc... “El bisbe es va jubilar, 
no l’ha canviat el poble”, rebat 
el menut dimoni mentre li etziba 
una coça a l’àngel desmemoriat. 
Per tant, l’únic canvi d’aquest 
2015 té el seu origen en una jubi-
lació... Collonut!
Hom augurava un 2015 ple de 
canvis... Doncs per mi ja es po-
den fotre el seu “canvis” per on 
ja sabeu, a veure si així els millo-
ra la flora intestinal i, de pas, el 
sisè sentit, en cas de tenir-lo al 
cul, que és allò més probable. I 
és que Lleida, Catalunya i Espa-
nya han decidit no pujar al carro 
dels nous temps. “I Europa?”, 
preguntarà algú. Europa tampoc, 
senyor Rajoy, Europa tampoc...

2015: any de canvis?
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Terratrèmol polític
 El passat 27 de setembre va tenir 

lloc un terratrèmol polític amb l’epi-
centre localitzat a Catalunya. Parlem 
d’uns comicis en què els postulats 
sobiranistes van sortir reforçats, per 
molt que aquesta afirmació provoqui 
una malsana coïssor a alguns. L’inde-
pendentisme, amb Junts pel Sí i CUP 
com a caps visibles, i el dret a deci-
dir, opció de Catalunya Sí que es Pot, 
obtenien una majoria parlamentària 
indiscutible però d’allò més discuti-
da. De totes maneres, la manca d’en-
tesa entre aquestes tres forces ha 
desembocat en un desgovern sense 
aturador si el seny no s’acaba sobre-
posant a la rauxa. La viabilitat d’unes 
noves eleccions queda fora de cap 
mena de dubte, ja que amb aques-

tes només hi perdríem nosaltres, 
tant diners com temps, la qual cosa 
mai no ha estat un impediment per 
a la classe política. No hi ha res mi-
llor que prendre’s els infortunis amb 
humor, en aquests cas sota l’aparen-
ça de morts polítiques causades per 
un terratrèmol de la mateixa índole. 
Però Baños, Junqueras i, sobretot, 
Mas no passaran a millor vida, per-
què d’aquí és justament d’on vénen. 
Així, riguem-nos de tot plegat, per-
què hi ha morts (polítiques) que no 
mereixen els nostres plors.
Tanmateix, no hi ha terratrèmols 
sense rèpliques, una de les quals 
ha tingut lloc el proppassat 20 de 
desembre amb un segon epicentre 
localitzat a Madrid. Les dinàmiques 

que tenen lloc en les eleccions cata-
lanes acostumen a reproduir-se en 
les generals, i aquestes no n’han es-
tat l’excepció que confirma la regla, 
perquè aquesta regla és inamovible. 
I és que en el cas del Congrés dels 
Diputats ens trobem davant d’una 
altra situació de desgovern amb més 
similituds que diferències amb l’as-
sumpte català. La nova política, amb 
Podemos i Ciudadans en qualitat de 
motors del canvi, han extret un rèdit 
molt gran del descontentament de 
la ciutadania però insuficient a l’hora 
de disposar de majories sòlides en-
tre l’armament disponible per lluitar 
contra els dinosaures de torn. Ni la 
corrupció ni l’absència de talent han 
resultat suficients perquè les noves 

generacions substitueixin les cadu-
ques, així que ens haurem de con-
formar amb noves morts (polítiques) 
que ens deixaran més freds que als 
mateixos cadàvers.
Després de qualsevol terratrèmol 
cal reconstruir allò que ha quedat 
malmès fruit d’una força de la natu-
ralesa tan inesperada com agressi-
va. No per inesperats, la virulència 
d’aquests terratrèmols ens ha sor-
près a tots, però el pitjor del cas és 
que ara, quan ens tocaria reconstruir 
la nostra democràcia des de la base, 
des dels mateixos fonaments, enso-
peguem amb un problema encara 
més inesperat: de quina manera es 
reconstrueix allò que no s’ha cons-
truït mai? 

SE7PEUSALGAT

Dinars i esmorzars de 
germanor entre

polítics i periodistes
 Representants de Paeria i Diputa-

ció i dels mitjans de comunicació llei-
datans han dinat i esmorzat plegats 
respectivament en dues de les tradi-
cionals trobades nadalenques entre 
polítics i periodistes que tenen lloc 
cada any. Mentre l’executiu local va 
optar per un plat de caldo de Nadal 
de primer, per bacallà i peus de porc 
a triar de segon i per un combinat de 
fruites de postres, la corporació pro-
vincial va oferir un generós esmorzar 
a base de dolç i salat. Els regals d’en-
guany, una guia turística de la ciutat 
per part de l’Ajuntament i un lot de 
productes de la terra per part de la 
Diputació de Lleida. 

#20D Espanya 
@HugoBassiner

El més lamentable 
del #20D ha 

sigut veure els 
barons del 
PSC renegar 
de la plurina-
cionalitat de 
l’Estat. Volen 

ser més pepis-
tes que el PP

@I_Unibaso 
No entenc de futbol, però 
fer responsable al 2n de lli-

ga del fet que el 1r no gua-
nyi la Championship no ho 
entenc #20D #elpostpartit

@Lentejillas
A @CiudadanosCs li ha fal-
tat en el #20D la pacièn-
cia, sensatesa i coherència 
demostrades a Catalunya. 
Massa gas a massa pressa

@DualRebeca
Escollir a Rajoy de president 
és com escollir a chiquilicua-
tro per Eurovisió #20D

#20D Catalunya

@jccablbert
El maltracte a Catalunya ha 
provocat la situació actual. 
Sense els 47 diputats cata-
lans, el PP+C’s tindrien ma-
joria absoluta #20D

@dmontserratnono
Que per a Espanya fer coa-
licions es converteixi en una 
quimera confirma que és un 
país endarrerit. A Catalunya 
ja ho sabíem #20D

@JordiPauls9
A en Duran i Lleida li podrí-
em donar el paper de caga-
ner al pessebre català... L’ha 
cagat de collons...! #20D 

@polcorominas
El #20D Catalunya va votar 
en clau social i sobiranista, 
mentre a Espanya continua 
guanyant el @PPopular

@cavallerstJordi
No he vist les portades del 
fracàs estrepitós d’Albert 

Rivera a  #Catalunya #20D

#20D Lleida

@cris_torrent
A #Lleida tenim cargols, boi-
ra, fot un fred que pela i les 
idees clares #independència 
#NoSomEspanya #20D

@oriolanix 
#20D a #Lleida: DiL 1 escó 
amb més de 48.000 vots, 
PSC 1 escó amb 24.000 vots. 
I així n’heu salvat molts avui.

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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20-D Resultats electorals

La mort del bipartidisme
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 El Partit Popular ha guanyat 
les eleccions al Congrés dels 
Diputats del 20 de desem-
bre de 2015 amb 122 escons 
i 7.146.727 vots. Són 64 es-
cons i 3.700.000 vots menys 
que el 2011, amb una partici-
pació que ha pujat una mica 
més de quatre punts. En se-
gon lloc s’ha situat el PSOE, 
que ha perdut 19 escons vist 
el 2011, de 110 a 91 escons. 
Fa quatre anys una mica més 
de 7 milions de persones van 
votar el partit socialista, men-
tre que aquesta vegada ho 
han fet gairebé 5,5 milions 
de votants. La tercera força al 
Congrés dels Diputats serà la 
suma de Podemos, En Comú 
Podem, Compromís i En Ma-
rea, que ascendeixen a 69 
diputats. La quarta serà Ciu-
tadans amb 40 escons.
Pel que fa als partits catalans, 
En Comú Podem serà la cin-
quena força del Congrés amb 
12 diputats. Ha estat la més 
votada a Catalunya amb poc 
més de 923.000 vots. ERC 
serà la setena força del Con-
grés després d’haver aconse-
guit els millors resultats de la 
seva història des de la Transi-
ció amb 9 escons. Per la seva 
banda, la primera experiència 
electoral de Democràcia i Lli-
bertat s’ha saldat amb un ba-
lanç de 8 diputats, xifra que 
significa baixar a la meitat la 
que CiU va aconseguir ara fa 
quatre anys.

Demarcació de Lleida
Els 4 diputats de la demarca-
ció de Lleida al Congrés han 
quedat repartits entre De-
mocràcia i Llibertat, Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
En Comú Podem i el Partit 
Socialista de Catalunya. Així, 
han aconseguir representació 
ERC i En Comú Podem, amb 
el 22,24% i el 15,34% dels su-
ports respectivament, en de-
triment del Partit Popular, que 
ha perdut el diputat aconse-
guit el 2011, i Democràcia i 
Llibertat, que n’ha perdut 1 
respecte dels darrers comicis, 
tot i ser la força política amb 

més vots, amb el 24,27%. 
Així, Toni Postius, Xavier Erit-
ja, Jaume Moya i Mònica La-
fuente, que ha aconseguit fi-
nalment el 12,46% dels vots, 
seran els diputats lleidatans al 
Congrés.
Democràcia i Llibertat ha es-
tat la força més votada a la 
demarcació de Lleida, amb 
47.709 vots, el 24,27%, però 
el suport no ha estat sufici-
ent per revalidar els 2 dipu-
tats que la coalició de CiU va 
aconseguir el 2011. Així, la 
candidatura de Toni Postius, 
s’ha emportat 1 escó i durant 
tot l’escrutini ha estat pen-
dent del diputat que podia 
emportar-se i que finalment 
s’ha quedat el PSC, liderat 
per Mònica Lafuente.
La segona força més votada 
ha estat Esquerra Republica-
na de Catalunya, amb 43.720 
vots, el 22.24%, i així la can-
didatura liderada per Xavier 
Eritja millora significativament 
els resultats de 2011, en què 
només va aconseguir 16.529 
vots, i recupera la represen-
tació que no va aconseguir 
aleshores. 
En Comú Podem, amb Jau-
me Moya al capdavant, s’ha 
estrenat a les eleccions gene-
rals a la demarcació de Lleida 
amb 30.167 vots, el 15,34%, 
i ha aconseguit també 1 escó 
al Congrés dels Diputats, per 
davant del PSC, que ha acu-
mulat 24.284 vots, el 12,46%, 
revalidant els resultats de 
2011 amb escons però amb 
una davallada de gairebé 
15.000 vots. El PP de José 
Ignacio Llorens ha perdut, en 
canvi, l’escó que ha tingut du-
rant tota aquesta legislatura 
en perdre 15.400 vots i passar 
dels 37.401 vots, el 19,44%, 
als 22.160, l’11,27%. 

Democràcia i 
Llibertat ha

estat la força 
més votada a 

Lleida Catalunya

DiL

PSOE

PP

PNV

PODEMOS

Lleida
Girona

Barcelona

Tarragona

DiL

En Comú-Podem

Espanya
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congrés
2015

senat
2015

208 senadors

PP 124

PSC 47

Podemos 16

ERC 6

DiL 6

PNV 6

CCs-PNC 1

ASG 1

CAMBIO-AL 1

350 escons
123

90

69

40

9

8

6

2

1

2

En aquests comicis, 199.533 
lleidatans han exercit el seu 
dret a vot, 3.500 més que fa 
quatre anys, deixant la partici-
pació al 66,72%, quatre punts 
per sobre que fa quatre anys. 
A més, s’han registrat 1.827 
vots nuls, la meitat dels que 
es van comptar el 2011, una 
davallada que també s’ha vist 
reflectida en els vots en blanc, 
que han passat dels 4.468 als 
2.121. 

El PP obté majoria absoluta 
al Senat
El Partit Popular té la majoria 
absoluta al Senat amb 123 
senadors, 13 menys que el 
2011, seguit del PSOE, que 
amb 48 senadors manté els 
mateixos que el 2011 escru-
tat. A Catalunya, ERC i Demo-
cràcia i Llibertat han empatat 
al Senat, concretament en la 
circumscripció de Catalunya, 
en obtenir 6 senadors cadas-

cun, seguits de la coalició En 
Comú Podem, que n’ha ob-
tingut els altres 4, segons les 
dades del Ministeri de l’Inte-
rior. Amb aquest resultat, DiL 
obté 3 senadors menys que 
els 9 que va obtenir el 2011 
Convergència i Unió. Una 

dada significativa del resultat 
de Catalunya és que el PSC 
s’ha quedat sense represen-
tació després de perdre els 
7 senadors que va obtenir el 
2011.
En el cas de Lleida, DiL man-
té el mateix nombre de se-

nadors que va obtenir amb 
la coalició de Convergència 
i Unió el 2011 mentre que el 
PSC en perd 1 que el guanya 
ERC. Els senadors de DiL ele-
gits són Maria Teresa Rivero, 
Ramon Alturo i Jordi Souto. 
Per part d’ERC, el senador 
elegit ha estat Miquel Àngel 
Estradé, que ha obtingut el 
segon lloc per nombre de 
vots a la demarcació de les 
comarques lleidatanes. 

DiL manté els 
tres senadors de 

Lleida i el PSC 
perd el seu en

favor d’ERC

ECP  és la
primera força  
a Catalunya i 

la cinquena al 
Congrés

C’s

EAJ-PNV

IU-UP

EH BILDU

CCA-PNC
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20-D Reaccions

Per poc menys 
de mil vots el 

PSC s’emporta 
el diputat que 

ballava

Postius perd un disputat respecte dels dos que tenia CiU
 ACN
 LLEIDA

El candidat de Democràcia i 
Llibertat (DiL) per Lleida, Toni 
Postius, i la resta de membres 
de la candidatura han mostrat 
satisfacció continguda una 
vegada coneguts els resultats 
electorals, ja que tot i ser la 
primera força a la demarcació 
han acabat perdent un dels 
dos diputats que havien acon-
seguit en la passada legislatu-
ra. Per contra, l’eufòria s’ha 
desfermat a la seu electoral 
d’En Comú Podem, on Jaume 
Moya representarà per prime-
ra vegada aquesta formació 
al Congrés. A ERC l’alegria 
també era evident després 
de tornar a tenir presència 
lleidatana a Madrid de la mà 
de Xavier Eritja, mentre que 
al PSC els nervis s’han viscut 
fins a darrera hora, tot i que 
amb un bon final per als seus 
interessos, ja que ha entrat 
Mònica Lafuente, que s’estre-
narà com a diputada. Cares 

Satisfacció continguda a DiL per 
ser la primera força a Lleida

El candidat de DiL per Lleida, Toni Postius, acompa-
nyat d’altres membres de la candidatura.

foto · ACN

Esquerra Republicana de Catalunya
Alegria a ERC per tornar a tenir 
presència lleidatana a Madrid

 ACN
 LLEIDA

El diputat d’ERC per Lleida 
al Congrés, Xavier Eritja, ha 
assegurat estar “contentís-
sim” després de conèixer 
que a Lleida han aconseguit 
un dels quatre diputats en 
joc. “Patíem per l’abstenció 

però ens han donat confian-
ça i hem recuperat la força 
que el 27 de setembre ens 
va donar la gent”, ha dit. 
Eritja ha celebrat haver re-
cuperat el diputat que van 
tenir el 2004 i haver doblat 
en aquestes eleccions els 
votants de 2008 i 2011. 

Partit Socialista de Catalunya
Nervis fins al darrer moment entre 

els socialistes lleidatans
 ACN
 LLEIDA

A la seu del PSC s’ha des-
fermat finalment l’eufòria 
després de la incertesa del 
recompte en confirmar-se 
que la formació revalidava el 
diputat al Congrés que tenia 
per Lleida. La cap de llista 

socialista per Lleida, Mònica 
Lafuente –que pren el re-
lleu de la històrica Tere Cu-
nillera–, s’ha mostrat “molt 
satisfeta” i ha remarcat la 
importància que “una veu 
socialista estigui a Madrid 
representant el territori de 
Lleida” després del 20-D. 

llargues al PPC, on José Igna-
cio Llorens ha perdut l’escó, i 
també desànim a C’s, ja que 
Òscar Uceda no ha complert 
les expectatives.
La seu de CDC de Lleida ha 
estat el lloc escollit per De-
mocràcia i Llibertat per fer el 
seguiment del recompte elec-
toral. No ha estat fins passa-
des les deu de la nit que s’han 
deixat veure els membres de 
la candidatura i el partit, ja 
que fins a darrera hora ha ba-
llat un diputat que finalment 
s’ha quedat el PSC. El segui-

En Comú Podem

Eufòria a ECP en aconseguir un
diputat per primera vegada

 ACN
 LLEIDA

El diputat d’En Comú Podem 
per Lleida al Congrés dels 
Diputats, Jaume Moya, ha as-
segurat sentir una “profunda 
emoció i sentit de responsa-
bilitat i de compromís” des-
prés de saber que ha aconse-
guit un dels quatre diputats 
per Lleida. “No és casual que 
haguem obtingut aquest tri-
omf. Fa molt que lluitem pels 
drets bàsics”, ha explicat. Per 
Moya, aquest triomf demos-
tra que la democràcia directa 
participativa ha de ser el mo-
del a seguir de la nova polí-
tica. El diputat d’En Comú 
Podem ha volgut dedicar la 
victòria al regidor de l’Ajun-
tament de Tordera per ICV-
Podem Som Tordera i segon 

En Comú Podem celebra el diputat aconseguit (Jaume 
Moya) a Lleida.

foto · ECP

tinent d’alcalde, Carles Seijo, 
mort fa quatre dies al seu do-
micili als 48 anys per una atu-
rada cardiorespiratòria. “Ha 
estat un company de lluites i 

vull tenir un record per a ell 
en aquesta jornada històri-
ca”, ha afegit el ja diputat 
al Congrés dels Diputats per 
ECP. 

Més satisfets 
per la “majoria 

aclaparadora” al 
Senat, amb tres 

senadors

ment no ha comptat amb pre-
sència de militància ni simpa-
titzants, per la qual cosa era 
un grup reduït de persones 
les qui han acabat celebrant 
contingudament que DiL ha 

aconseguit continuar sent pri-
mera força a Lleida tot i per-
dre un diputat.
Toni Postius ha agraït a les 
més de 40.000 persones que 
els han fet ser primera força 

política a la demarcació en un 
‘’context complicat i difícil’’. 
En aquest sentit, ha recordat 
que les enquestes els dona-
ven la possibilitat de no ser 
primera força i ha lamentat 
que per poc menys de mil vots 
el PSC s’ha acabat emportant 
el diputat que haurien pogut 
aconseguir. D’altra banda, 
Postius s’ha mostrat satisfet 
de la ‘’majoria aclaparadora’’ 
que Democràcia i Llibertat ha 
aconseguit al Senat amb tres 
senadors’’.  
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Partit Popular i Ciutadans

Llorens: “No són uns bons resultats per a 
l’economia, el treball i la unitat d’Espanya”
 ACN
 LLEIDA

El candidat del PPC per Llei-
da, José Ignacio Llorens, s’ha 
deixat veure molt poca esto-
na entre els militants i simpa-
titzants del partit que s’han 
congregat en un restaurant 
de la capital del Segrià per 
sopar i fer el seguiment elec-
toral. Ha aparegut tot just un 
quart d’hora, juntament amb 
els principals dirigents de la 
formació, que amb cares llar-
gues han reconegut la derro-
ta electoral a la demarcació 
tot i els aplaudiments de su-
port dels militants.
Llorens ha dit que ‘’no són uns 
bons resultats per a l’econo-

PP i C’s, sense representants 
de Lleida al Congrés

mia, el treball i la unitat d’Es-
panya’’ i ha assegurat que el 
PP hi ha estat en els moments 
difícils i que els ha superat 
amb pitjors resultats que els 
d’aquesta jornada electoral. 
Així mateix, ha dit que ha tin-
gut ‘’la sort i l’honor’’ de re-
presentar el PP al Congrés set 
vegades i ha agraït a la mili-
tància el suport. Finalment, 
s’ha mostrat convençut que el 
PP tornarà a governar, ‘’per-
què ara és més necessari que 
mai per a Espanya’’ 
Decepció i cares llargues tam-
bé a l’Hotel Real de Lleida, 
on Ciutadans ha fet el segui-
ment de la nit electoral amb 
la presència d’una vintena de 

militants. El cap de llista de 
la formació al Congrés, Ós-
car Uceda, ha agraït el suport 
dels 17.000 lleidatans que han 
votat la formació i, malgrat no 
haver obtingut representació, 
ha qualificat de “bo” el resul-
tat del partit a Lleida, atenent 
que era el segon cop que C’s 
es presentava a la circums-
cripció en unes eleccions al 
Congrés. Per Uceda, aquest 
resultat “és un inici” i ha de-
fensat que “hem d’arribar a 
explicar el nostre missatge a 
tothom, hem de treballar en 
aquest sentit i així ho comen-
çarem a fer a partir de demà”. 
El candidat ha destacat que 
“el bipartidisme ha mort”. 

Llorens, ja coneguts els 
mals resultats per al PP.

foto · ACN

Participació
La participació a 
Lleida puja poc 
més de quatre 

punts
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La participació a Catalunya 
en aquests comicis, situa-
da en el 70,98%, està per 
sobre de les eleccions del 
2011 (65,2%) i del 2008 
(70,3%) però per sota dels 
comicis que es van cele-
brar el 2004, on es va re-
gistrar una participació del 
76%. En el cas del conjunt 
de l’Estat espanyol, la par-
ticipació ha estat per so-
bre dels comicis del 2011 
(68,9%) però per sota de 
la participació que es va 
registrar el 2008, que va 
ser del 73,8%. Finalment, 
la participació a Lleida 
ha estat del 66,72%, poc 
més de 4,1 punts per so-
bre dels comicis del 2011, 
quan es va registrar una 
participació del 62,54%, 
segons les dades facilita-
des pel Ministeri de l’Inte-
rior amb el 99,91% del vot 
escrutat. 

C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • www.opticabalafia.com
info@opticabalafia.com

Òptica Balafia us desitja 
bones festes i un feliç 2016!
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Resta a l’espera d’un informe sobre el comerç a la ciutat
 ACN
 LLEIDA

L’equip de govern de l’Ajun-
tament de Lleida ha acceptat 
paralitzar l’aprovació del con-
veni amb l’empresa promoto-
ra d’una gran àrea comercial 
a Torre Salses. L’acord s’havia 
de debatre en el Ple de la Pa-
eria però finalment el PSC ha 
optat per retirar-lo i tornar-lo 
a debatre més endavant, 
quan es disposi dels resultats 
de l’estudi sobre el comerç 
a la ciutat que encarregarà 
l’Ajuntament. Així mateix, el 
Plenari ha rebutjat, amb els 
vots contraris de PSC, C’s i 
PP, una moció de la Crida-
CUP i el Comú per paralitzar 
els canvis urbanístics per a 
la instal·lació d’aquesta nova 
zona comercial. Altrament, el 
Ple ha aprovat de forma de-
finitiva les ordenances fiscals 
i l’expedient de pressupost 
municipal per al 2016.
Tanmateix, el Plenari ha apro-
vat per unanimitat les dues 
mocions presentades durant 

La Paeria paralitza el conveni 
amb el promotor de Torre Salses

Ple de l’Ajuntament de Lleida

Àngel Ros, amb Montse Mínguez i Fèlix Larrosa, durant el Ple de la Paeria.
foto · ACN

la sessió per part de la soci-
etat civil. La primera, promo-
guda per la trentena d’enti-
tats agrupades entorn de la 
Taula de Pobresa Energètica 
de Lleida, demanava el com-
pliment de la llei aprovada pel 

Parlament amb accions espe-
cífiques relacionades amb la 
pobresa energètica. La se-
gona, presentada per l’Asso-
ciació de Víctimes de la Tali-
domida d’Espanya (AVITE), 
reclamava el suport de la Pae-

ria a les reivindicacions de les 
persones afectades a l’Estat. 
També han prosperat dues 
mocions presentades pel PP 
i Ciutadans, respectivament, 
demanant un projecte turístic 
de difusió estatal-internacio-

nal del turó de la Seu Vella i 
per potenciar, conjuntament 
amb el comerç, la promoció 
de la Seu com a Patrimoni 
Mundial per la Unesco.
Finalment, el Ple de l’Ajunta-
ment ha aprovat la composi-
ció del Consell Editorial, que 
vetllarà per les relacions del 
PSC amb els mitjans de co-
municació i s’encarregarà de 
valorar les subvencions que 
Ros atorga als diferents mit-
jans. Aquest nou òrgan està 
integrat per set periodistes 
de Lleida. 

El Consell
Editorial

vetllarà per les 
relacions del PSC 

amb la premsa

El cuarto poder o un poder de cuarta
què en pensa...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i 
diputada provincial

La prensa, es decir, los medios de comu-
nicación deberían ejercer un poder fun-
damental en una sociedad moderna y 
sana democráticamente hablando. Me-
jor dicho, deberían ejercer un contrapo-
der. Ser capaces de informar de la forma 
más imparcial posible y si es necesario, 
destapar abusos, corrupciones o vulne-
raciones de los derechos de los ciuda-
danos, tanto si son cometidos desde 
las administraciones públicas como si lo 
hacen grandes y poderosos entramados 
empresariales.
La única forma de que la prensa sea lo 
suficientemente libre para poder llevar a 
cabo su labor es que sea independiente, 
económicamente hablando. Cuando la 
cuenta de resultados del medio de co-
municación depende de la cantidad de 
ingresos que le llegan desde la adminis-

tración pública o de la publicidad que le 
genera una gran empresa, el resultado 
es que la imparcialidad se pierde.
Difícilmente alguien va a morder la mano 
que le da de comer, difícilmente va a 
resistirse a la tentación de guardar una 
información comprometida para sus pa-
trocinadores y difícilmente podrá resistir 
la presión de ser utilizado para perjudi-
car al adversario político o financiero.
En esta campaña electoral se han dado 
numerosas muestras de este uso insano 
de los medios de comunicación para 
decantar el voto hacia uno u otro lado, 
incluyendo intoxicaciones de todo tipo a 
través de redes sociales, titulares enga-
ñosos e informaciones que no eran tal, 
sino opiniones disfrazadas de hechos.
Y a todo esto se añade, que en la época 
en que más fácil resulta el acceso a la 

información por parte de la ciudadanía, 
ésta se decanta en numerosas ocasio-
nes por el potito triturado y fácilmente 
digerible, en lugar de por la pieza mu-
cho más suculenta pero que exige un 
esfuerzo intelectual y crítico que la so-
ciedad de los ciento cuarenta caracteres 
no parece muy dispuesta a realizar. Y no 
hablemos del esfuerzo económico que 
conlleva el pagar por un diario en papel 
o por los contenidos digitales.
Así, hoy los medios se encuentran en 
una encrucijada. A un lado, los pode-
res que ofrecen estabilidad económica 
a cambio de influencia en el mensaje. 
Por el otro, una sociedad reacia a pagar 
por la información libre e independien-
te. Propagandismo o periodismo. Ser, 
de verdad, el cuarto poder o convertirse 
definitivamente en un poder de cuarta.

Ciutadans
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Diputació de Lleida Ple de la Diputació de Lleida
Estudien abonar els impostos a 
l’Agència Tributària Catalana

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Ple de la Diputació ha 
aprovat una moció presen-
tada per la CUP, i que també 
ha rebut el suport de CiU i 
ERC, en la qual s’insta el 
president de la institució, 
Joan Reñé, perquè els paga-
ments corresponents a l’IVA 
i l’IRPF es facin a través de 
l’Agència Tributària de Ca-
talunya, com ja fan alguns 
ajuntaments. En acabar la 
sessió, Reñé s’ha compro-
mès a encarregar un informe 
als serveis jurídics per tal que 
dictaminin la legalitat de la 
mesura i, en funció de la res-
posta, “exerciré la meva res-
ponsabilitat”, sempre “dins 

del més estricte marc legal”, 
ha afirmat. El diputat de la 
CUP, Joel Jové, ha defensat 
durant l’exposició de la mo-
ció que la sobirania fiscal és 
“un element clau i de força 
per abastir la hisenda públi-
ca catalana” i, també, “per 
fer viable econòmicament 
el procés d’independència”. 
Per Jové, l’Agència Tributà-
ria de Catalunya suposa “la 
primera pedra de les futures 
estructures d’estat”. Altra-
ment, el Plenari ha donat 
llum verda definitiva al pres-
supost per al 2016, amb els 
vots favorables de CiU, ERC, 
PSC i UA, l’abstenció de C’s i 
PP i l’oposició del regidor de 
la CUP.  

Parlament de Catalunya

Ramon Usall renunciarà a l’acta
de diputat per la CUP

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Qui va ser cap de llista per 
Lleida de la CUP-Crida 
Constituent en les darreres 
eleccions al Parlament, Ra-
mon Usall, ha anunciat al 
Consell Polític de la forma-
ció que al gener renunciarà 

a l’acta de diputat per raons 
“estrictament personals”. 
En una carta adreçada als 
companys de militància, 
Usall ha precisat que ha pres 
la decisió “per salut perso-
nal i familiar” i la renúncia 
es farà efectiva “passi el que 
passi en els propers dies”. 

Usall, subjectant una pancarta davant de la Subde-
legació del Govern espanyol a Lleida.

foto · Arxiu
El president hauria cessat l’interventor 

per “múltiples queixes d’alcaldes”
 REDACCIÓ/ACN
 LLEIDA

El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, ha de-
clarat al Jutjat d’instrucció nú-
mero 4 de Lleida per la quere-
lla interposada per la Fiscalia 
contra dos alts càrrecs de la 
Diputació investigats per as-
setjament laboral a dos funci-
onaris. S’investiga si el coordi-
nador de Noves Tecnologies, 
Gerard Serra, i la cap d’Or-

Declara Reñé per la
querella contra dos alts 
càrrecs de la corporació

ganització i Gestió, Marlen 
Minguell, van registrar els or-
dinadors del tècnic informàtic 
i delegat sindical de la Central 
Sindical Independent de Fun-
cionaris, Josep Maria Vegan-
zones, i l’exinterventor, Josep 
Jaume Mateu, que van acabar 
sent apartats dels seus llocs 
de treball. Segons l’advocat 
de Mateu, Pau Simarro, Reñé 
ha declarat que es va cessar 
Josep Jaume Mateu perquè 

hi havia “moltes queixes” 
d’alcaldes que apuntaven 
que l’exinterventor posava 
moltes traves en la tramitació 
d’expedients. Simarro, però, 
assegura que la raó de la 
destitució és que Mateu no 
va voler aprovar despeses de 
presidència injustificades com 
ara un sopar de 1.050 euros 
en un restaurant de Barcelona 
o 4.000 dòlars d’un viatge a 
Califòrnia. 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, abans de començar el darrer 
Ple. (Foto: Arxiu)

foto · ACN

Govern espanyol
Manso defensa la inversió de

l’Estat a les carreteres de Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La subdelegada del Govern 
espanyol a Lleida, Inma 
Manso, ha defensat la in-
versió de l’Estat a les car-
reteres de Lleida davant de 
les crítiques del president 
de la Diputació, Joan Reñé, 
que va lamentar que la de-
marcació tingui encara car-
reteres ‘’tercermundistes’’, 
sobretot les que depenen 

de Madrid. Manso remarca 
que durant aquesta legisla-
tura i en temps de crisi s’han 
pagat els deutes pendents 
com ara el de l’A-22 (Lleida-
Osca) i s’han iniciat noves 
actuacions com la variant de 
Gerri de la Sal a l’N-260 al 
Pallars Sobirà i les rotondes 
de Montferrer i Castellciutat 
a l’N-260 a l’Alt Urgell. Tam-
bé ha destacat una “gran 
inversió” en manteniment. 

Comú de Lleida

Denuncien que Ros renegocia amb Arnó 
el contracte de radars de forma opaca

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Fa un mes i mig el Comú va 
formular diverses preguntes 
per “dotar de transparèn-
cia” la concessió dels radars, 
però la formació assegura 
que l’alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, “utilitza comunicats 
i cartes al director per difon-
dre les dades que li interes-

sen i menysprea així la Paeria 
com a institució on els grups 
de l’oposició tenen el dret i 
deure de fiscalitzar l’acció de 
govern i l’equip de govern 
l’obligació de respondre”. 
Per aquest motiu, el Comú 
de Lleida suggereix a Ros 
que expliqui a la ciutat els 
motius pels quals, segons el 
grup municipal, està renego-

ciant el contracte de gestió 
dels radars i “quines con-
cessions pensa fer a Arnó”. 
“L’alcalde feia públic al ge-
ner un informe jurídic segons 
el qual s’havien desestimat 
les reclamacions d’Arnó. 
Doncs per què segueix ate-
nent el que la concessionària 
reclama?”, es pregunta el 
Comú. 



Les Festes del Foc als Pirineus, 
Patrimoni de la Humanitat

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

 1 de desembre de 2015. 
Les Festes del Foc del Solstici 
d’Estiu als Pirineus són decla-
rades Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat per la Unesco. 
L’alegria i la congratulació es 
desfermen en els disset po-
bles del Pirineu lleidatà. Una 
felicitat que és doble. I és que 
tot just avui també es com-
memora el 15è aniversari de 
la declaració del conjunt de 
les esglésies romàniques de 
la Vall de Boí com a Patrimo-
ni Cultural de la Humanitat. 
La gent del territori se sent 
protagonista i això es nota en 
els carrers d’aquest petits po-
bles. Minúsculs, alguns d’ells. 
D’enorme bellesa, la gran ma-
joria.
“Aquestes coses, quan ets de 
la Vall, t’emocionen”, explica 
una jove amb els ulls envidre-
ïts i la veu tremolosa davant 
de micròfons i càmeres. Difí-
cilment trobo ara mateix una 
forma més representativa per 
posar en relleu el que signi-
fica per a les persones de la 
zona aquest reconeixement. 
M’imagino que l’esforç de 
tots aquests anys avui apareix 
en el seu màxim exponent 
en forma de victòria. Un tri-
omf que, a més, és compar-

GENER 201610 societat

Falles del Pirineu Patrimoni de la Humanitat

 Bressol d’identitat i d’intercanvi social

tit amb altres 34 poblacions 
franceses, 9 d’aragoneses i 3 
d’andorranes. Tinc la sensa-
ció que unir-se els ha portat 
a la glòria i ells també en són 
conscients. S’alegren pel veí. 
I per la veïna. És la grandesa 
de (con)viure en aquests pe-
tits indrets. 

Els impulsors de la festa...
M’expliquen que, al llarg 
d’aquests anys, les Festes 
del Foc del Solstici d’Estiu 

han estat impulsades per les 
entitats que han acabat con-
formant els tres pilars de la 
festa: les institucions locals, la 
població, que hi participa ac-
tivament, i el teixit associatiu, 
que s’estén des dels mateixos 
grups i associacions de fallai-
res fins als grups musicals que 

s’hi impliquen, passant per la 
resta d’associacions que or-
ganitzen activitats populars al 
voltant de la celebració. 

... i de la candidatura
La candidatura de les Festes 
del Foc del Solstici d’Estiu als 
Pirineus (falles, haros i bran-
dons) ha estat impulsada pels 
governs d’Andorra, França 
i Espanya. El procés per a la 
presentació de la candidatura 
es va iniciar l’any 2007 arran 

de les primeres propostes per 
part de diverses comunitats 
de fallaires. L’entusiasme, la 
determinació i la convicció 
que esdevenir Patrimoni Cul-
tural Immaterial de la Unes-
co era possible els va portar 
a començar a treballar en la 
candidatura. Veient-los avui, 
estic convençut que el seu 
esperit solidari, cooperatiu i 
tenaç ha estat decisiu per ti-
rar endavant aquesta candi-
datura. 

El foc i les flames, autèn-
tics protagonistes de la 
celebració.

fotos · Carlota Wetzel
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 Bressol d’identitat i d’intercanvi social
donem
veu

La tradició: història mítica
En certa manera, sorprèn el 
caràcter mític que envolta 
aquesta festa tradicional. Les 
societats de tots els temps 
han evolucionat mitjançant un 
compendi de valors, símbols 
i creences. Aquesta tampoc 
no n’és una excepció. Els Pi·
rineus, muntanyes que la mi·
tologia sovint ha imaginat en 
flames, acullen avui un eixam 
de comunitats que perpetu·
en una tradició d’arrel mil·

lenària, les Festes del Foc del 
Solstici d’Estiu.
Originàriament paganes ·ado·
ració del Sol·, més tard cristi·
anitzades ·Sant Joan Baptis·
ta, Sant Joan Evangelista·, 
actualment s’han convertit en 
festes col·lectives i socialitza·
dores. Unes celebracions que 
encara conserven una atmos·
fera màgica i simbòlica i que 
testimonien aquesta barreja 
de creences, costums i rituals.
La preparació s’allarga durant 

uns dies previs en què les fa·
lles es confeccionen segons 
el saber fer tradicional, allò 
que tan bé encarnen els més 
grans de cada casa. Llavors 
arriba el dia. O, millor dit, la 
nit del dia. Des del cim de la 
muntanya comença la baixa·
da de falles serpentejant pel 
camí fins a l’entrada del poble 
·o al mig de la plaça·, on s’hi 
troba plantada la falla major, 
indret reservat per als troncs 
encesos. D’aquesta manera, 

Tres peces són 
essencials
perquè la tradició 
segueixi ben viva, 
com les flames 
que donen llum a 
cada poble la nit 
de la baixada:

La família Veritable nucli de transmissió 

on s’aprèn a estimar aquest patrimoni per reviure’n 

la memòria i transmetre·la a les generacions més joves. Hi 

pren importància l’oralitat, amb expressions i vocabulari 

propis.

El teixit associatiu És 

fonamental per a l’organització i per a la transmissió de tots 

els coneixements i rituals. Aquest teixit l’integren no sola·

ment els grups de veïns o les associacions de fallaires, sinó 

també les manifestacions folklòriques, els grups musicals i 

els balls i les danses que s’acompanyen de música tradicio·

nal.

Estaments oficials 
Les escoles i els ajuntaments organitzen tallers i activitats 

culturals per donar a conèixer les tradicions locals. Les 

institucions locals juguen un paper molt important en la con·

vocatòria i difusió de la festa.



es reprèn el ritus. Les flames, 
amb virtuts purificadores, vi-
vificants i fertilitzants, escam-
pen el seu fum per la munta-
nya, els camps, les poblacions 
i la gent que s’hi aplega. La 
festa es converteix en un es-
pai cultural que, associat a la 
celebració, dóna cabuda a al-
tres manifestacions que giren 
al voltant dels àpats, la músi-
ca i el folklore popular. Sense 
deixar de banda uns instants 
que tothom farà servir per de-
dicar un pensament als que ja 
no hi són. Al voltant del foc. 
Com no podia ser d’una altra 
manera.
L’endemà al matí, els veïns 
agafaran brases o cendres de 

la foguera, que s’emportaran 
a casa per protegir la seva llar 
durant tot l’any. Per als joves, 
la primera vegada que baixen 
simbolitza el pas de l’adoles-
cència a l’edat adulta. És un 
moment especial per a ells. 

La transmissió de la tradició
Es fa difícil pensar que aques-
ta celebració hagués arribat a 
ser reconeguda mundialment 
sense la implicació de tots 
els que en formen part. Ca-
dascú ha posat el seu gra de 
sorra i amb el temps ha anat 
aprenent la tradició per trans-
metre’n els coneixements, 
habilitats i rituals que giren al 
voltant de la celebració. De 

Tot a punt per l’inici de la 
baixada, abans que el foc   
il·lumini la nit pirinenca.

fotos · Gina Blanch

padrins a pares. De pares a 
fills.
El 2 de desembre truca a la 
porta. Està a punt de finalitzar 
un (altre) dia que formarà part 
de la història d’aquesta part 
del territori. I de tot el nostre 
país. Però més enllà d’aquest 
merescut reconeixement, el 
que resulta entranyable és 
adonar-se de l’esperit de co-
operació, solidaritat, genero-
sitat i respecte mutu que es 
posa de manifest en el rostre 
de cada persona que ho fa 
possible. Any rere any. Dia 
rere dia. Les Festes del Foc 
del Solstici d’Estiu als Pirineus 
són bressol d’identitat, d’in-
tercanvi social i de transmissió 
cultural. L’hivern serà gèlid 
en aquestes contrades. Però 
mai no hi faltarà la càlida re-
buda dels que hi viuen. El foc 
els dóna vida. I ells han donat 
vida al foc.  
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Grossa de Nadal La Bruixa d’Or

Xavier Gabriel valora positivament el sorteig i diu que
el que importa és pujar al podi

 ACN
 SORT

L’administració de loteria La 
Bruixa d’Or de Sort ha pujat 
dos cops al podi del sorteig 
de la Grossa de Nadal amb 
una sèrie d’un quart premi 
(71119) i dos sèries d’un cin-
què (70481). Del quart premi 
ha repartit 200.000 euros i del 
cinquè, 120.000 euros. Xavier 
Gabriel, responsable de l’ad-
ministració de loteria, ha ex-
plicat que a aquesta xifra s’hi 
han de sumar els premis me-
nors com les terminacions. La 
suma de tots aquests premis 
farà que La Bruixa d’Or repar-
teixi uns 27 milions d’euros. A 
l’administració no s’han viscut 
imatges d’eufòria i sí d’una 
alegria moderada per aquests 
premis. Fa vuit anys del darrer 
primer premi que va repartir 
La Bruixa d’Or.
Xavier Gabriel ha explicat 

27 M€ entre menudalla, dues
sèries d’un cinquè i una d’un quart

Bus de la Salut
Un 65,4% de lleidatans tenen
plaques de greix a les artèries

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un 65,4% de les 2.118 per-
sones que s’han sotmès a 
les proves preventives que 
ha realitzat el Bus de la Sa-
lut des de gener a setembre 
de 2015 han descobert que 
tenen algun tipus de malal-

tia ateromatosa, és a dir, la 
disminució del calibre de les 
arteries per l’acumulació de 
plaques de greix. No obs-
tant això, només una vinte-
na de persones van haver de 
ser derivades a un especia-
lista hospitalari per malaltia 
arterial severa. 

Servei de Psiquiatria del Santa Maria
La Unitat de Curta Estada atén
vuitanta pacients en dos mesos

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La nova Unitat de Curta Es-
tada (UCE) del Servei de 
Psiquiatria de l’Hospital de 
Santa Maria de Lleida ha 
atès prop de vuitanta paci-
ents des que es va posar en 
marxa el passat 5 d’octubre. 

Els malalts hi han passat de 
mitjana una setmana i des-
prés el 70% han tornat a 
casa per seguir tractament 
ambulatori. La resta han es-
tat derivats a altres unitats 
hospitalàries d’estada més 
llarga, entre els quals el ma-
teix Santa Maria. 

que la terminació en zero del 
primer premi afavoreix a l’ad-
ministració de Sort, ja que 
han venut molts dècims amb 
aquesta mateixa terminació i 
farà que molts clients recupe-
rin els diners invertits.

Gabriel ha explicat que han 
d’estar contents perquè és 
molt difícil repartir un premi 
important i ells n’han acon-
seguit repartir dos en aquest 
sorteig.
A l’administració de Sort les 

La Marató de TV3

El Museu de Lleida recull més de 
1.200 euros per La Marató

 ACN
 LLEIDA

Les comarques de Lleida 
s’han bolcat un any més en La 
Marató de TV3 i Catalunya Rà-
dio organitzant unes 400 ac-
tivitats arreu del territori per 
recollir fons a favor de la ini-
ciativa, dedicada aquest 2015 
a la lluita contra la diabetis i 
l’obesitat. El llistat inclou múl-
tiples activitats esportives, 
espectacles culturals, tallers, 
àpats populars, exposicions o 
conferències sobre hàbits sa-
ludables. A la capital del Se-
grià, el Museu de Lleida i els 
Serveis Territorials de Cultura 
han organitzat una de les ac-
tivitats més originals: la sub-
hasta solidària de 49 fotogra-
fies de l’exposició “Apòstols 
del rock”, del fotoperiodista 

Imatge d’un moment de la subhasta solidària celebra-
da al Museu de Lleida.

foto · ACN

Francesc Fàbregas, que mos-
tren diverses figures mundials 
del rock, el pop i la música ca-
talana. Finalment s’han adju-
dicat catorze instantànies que 

han recaptat 1.230 euros. A la 
seu de recepció de trucades, 
l’edifici del Rectorat, 150 vo-
luntaris han despenjat el telè-
fon fins a la mitjanit. 

mostres d’alegria les han po-
sat el responsable del l’ad-
ministració i la gent que hi 
treballa. Més enllà de petites 
mostres de satisfacció i uns 
cartells a la porta de l’admi-
nistració que indicaven que 

s’havien venut part d’un quart 
i un cinquè, res feia pensar 
que la localitat havia estat no-
vament premiada.
El 87% de la loteria de la Brui-
xa d’Or es ven per Internet, 
per tant, cap indici de qui ha 
pogut ser premiat amb els 
dècims venuts a Sort.
L’administració de loteria de 
Sort ha venut el 20% del total 
de números que hi ha dins del 
bombo, uns 3 milions de dè-
cims, xifra que representa uns 
60 milions d’euros. L’adminis-
tració més famosa i concorre-
guda de les terres de Lleida 
ha augmentat en prop d’un 
4% la venda de dècims de lo-
teria de Nadal aquest any. 

Gabriel, celebrant el 
quart premi de la Grossa 
de Nadal.

foto · ACN
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Arran Lleida

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

Retiren els noms 
franquistes
dels carrers

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’organització juvenil de l’Es-
querra Independentista, Ar-
ran Lleida, ha retirat les pla-
ques de tots els carrers de 
Lleida que duen el nom de 
personatges vinculats al rè-
gim franquista.
L’Assemblea de Joves de Llei-

Els podrien demanar fins a sis anys i mig 
de presó, una pena “desproporcionada”

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Una seixantena de persones 
es van concentrar a la pla-
ça Sant Joan de Lleida i van 
pujat després fins als jutjats 
per donar al seu suport als 
onze companys de la PAH 
denunciats per ocupar una 
oficina del BBVA a la rambla 
de Ferran de Lleida el passat 
26 i 27 de novembre. Si la 
denúncia prospera i arriben 
a ser encausats, podrien en-
frontar-se a sis anys i mig de 
presó pels delictes de pertor-
bació de l’activitat normal de 
l’oficina, coaccions, danys i 
també d’entrada per la força 
o de permanència en establi-

Declaren els denunciats 
per ocupar el BBVA

Totes les plaques de carrers retirades per Arran 
Lleida.

foto · Arran Lleida

da fa anys va fer la mateixa 
acció per denunciar el record 
a franquistes. Segons Ar-
ran Lleida, deu anys després 
l’Ajuntament de Lleida “no 
només no ha rectificat, sinó 
que ha cedit tres carrers més 
a d’altres franquistes”.
Les plaques retirades perta-
nyen als carrers de l’Alcalde 
Sangenís, Alcalde Montaña, 
Carmelo Fenech, Lluís Belsa 
i Germans Recasens i a les 
avingudes de l’Alcalde Reca-
sens i Alcalde Areny. 

Fiscalia
Arxivada la

denúncia per un 
cartell del
Carnaval

 REDACCIÓ
 SOLSONA

La Fiscalia de Lleida ha ar-
xivat la denúncia presen-
tada per Manos Limpias 
contra els responsables 
d’un cartell del Carnaval 
de Solsona que es va di-
fondre per Internet el mes 
de febrer passat on es 
podia llegir “Vine a matar 
espanyols en un ambient 
festiu, pacífic i familiar”. 
Tant l’Ajuntament com els 
organitzadors de la festa 
es van desvincular del car-
tell. Un veí de Sitges de 
56 anys va confessar pos-
teriorment ser l’autor del 
fals cartell, però va negar 
davant del jutge que ell di-
fongués la imatge. 

Garrigues Sud
Robatori d’una 

trentena de 
comptadors 

d’aigua
 REDACCIÓ
 LA GRANADELLA

La comunitat de regants 
del Garrigues Sud ha de-
manat als agricultors de la 
zona que extremin l’alerta 
després de denunciar el 
robatori d’una trentena de 
comptadors d’aigua. Els 
lladres haurien actuat en 
dues o tres nits consecuti-
ves i els danys s’han xifrat 
en uns 5.000 €. Els roba-
toris van tenir lloc entre la 
Granadella i Llardecans. 

Membres de la PAH concentrats a la plaça Sant Joan 
de Lleida, abans de declarar al jutjat.

foto · ACN

“Per atracar el 
banc seríem 

condemnats a 
menys anys

de presó”

ment i oficina fora de l’horari 
d’obertura. Els membres de 
la PAH consideren aquesta 
pena “desproporcionada”, ja 
que “per una protesta pací-
fica podem ser condemnats 

a una pena superior a la que 
ens enfrontaríem si hagués-
sim atracat el banc”.
“És alarmant com ens poden 
demanar presó per demanar 
un habitatge digne. Es va en-

trar per negociar amb el banc, 
el director s’hi va negar i com 
a mesura de pressió es va de-
cidir ocupar l’oficina durant 
unes trenta hores”, recorda 
un membre de la PAH. 

Taller 
aquarel·la
Creativa
622 53 80 79

blanccreatiu@gmail.com
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 Disminueix un 2,5% la taxa d’atur i es creen més llocs de treball  però
el deute públic continua batent rècords  negatius

 JUDIT
GÓMEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Experts en economia as-
seguren que aquest 2015 ha 
estat un any de recuperació, 
de creació de nous llocs de 
treball i d’un creixement eco-
nòmic superior a anys enrere. 
És cert que la “ressaca” eco-
nòmica que ens va deixar la 
crisi està cessant i ens deixa 
uns percentatges superiors a 
moltes de les previsions que 
fèiem per aquest any. Per 
exemple, el Fons Monetari In-
ternacional (FMI) preveia que 
el Producte Interior Brut (PIB) 
creixeria un 3,1%. El Govern 
també va estimar un creixe-
ment, aquest cop  més con-
servador, del 2,9%. Però en 
el tercer trimestre del 2015 
aquest indicador econòmic ja 
ascendia a un 3,4%, xifra su-
perior a les estimacions pre-
vistes. La recuperació econò-
mica, per tant, ha anat molt 
més ràpid del que pronostica-

Recuperant-nos (poc a poc) de
la “ressaca” econòmica

Catalunya  
té una taxa 

d’ocupació del 
51,33%  i  un 

17,49% d’atur

Espanya és un 
dels països amb 

més deute del 
món i acumula un 

99,30% del PIB

ocupats Espanya

18.048.700
2015

aturats Espanya

4.850.800 
2015

Taxa d’atur 

21,18% 
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ven diversos organismes. Sí, 
l’economia espanyola s’està 
recuperant i està creant nous 
llocs de treball, però cal recor-
dar que les nostres xifres enca-
ra són dolorosament elevades 
i continuem batent rècords en 
deute públic any rere any. 

El marc laboral
La recuperació de l’ocupació 
es caracteritza en xifres tant 
en el 2014 com en el transcurs 
d’aquest any. En el primer tri-
mestre, l’atur a Espanya vol-
tava pel 23,78% fins arribar 
a aquest tercer trimestre del 

2015 a un 21,18%. Mica en 
mica, la taxa d’atur està dis-
minuint i, al mateix temps, 
l’ocupació augmenta però 
més lentament. S’han creat 
nous llocs de treball i sectors 
com la indústria, el comerç i 
l’hostaleria incrementen les 
seves plantilles de manera 
progressiva. Però el marc la-
boral canvia i en trobem un 
exemple en els contractes 
laborals. Segons el Banc d’Es-
panya,  disminueixen un 0,4% 
els treballadors fixos dins de 
les empreses, i els temporals 
augmenten un 13,2%. 

El PIB i l’IPC
El Producte Interior Brut me-
sura el valor monetari de la 
producció de béns i serveis 
finals d’Espanya. Són tots els 
béns i serveis produïts en un 
any. Aquest, des del 2014, 
ha augmentat superant les 
expectatives marcades i in-
crementant-se dos punts res-
pecte de l’any anterior. D’altra 
banda, l’Índex de Preus de 
Consum (IPC) ens mesura de 
manera estadística l’evolució 
dels preus dels béns i serveis 
consumits per la població. 
Amb altres paraules, és l’evo-
lució dels preus del nostre 
carro de la compra i és un re-
ferent de les pujades salarials 
o de les pensions. Enguany, 
aquest ha disminuït un 0,3% 
respecte del període anterior. 
Parlem de deflació arran d’un 
previ estancament del consum 
que comporta, entre d’altres, 
un augment  real  del deute.

La despesa pública
El deute públic és el conjunt 
de deutes que manté un es-

tat enfront dels particulars o 
un altre país. Constitueix una 
forma d’obtenir recursos fi-
nancers per l’estat o qualse-
vol poder públic, a més, és 
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què en pensa...

Maria
Fauria

assessora
fiscal

Cansats de la crisi
Cansats de la crisi. Cansats 
de les conseqüències de la 
crisi. No recordo quantes 
enquestes s’han publicat 
sobre la valoració de la si-
tuació econòmica de l’any 
2015, però totes i cadascuna 
d’elles desprenen una guspi-
ra d’optimisme, unes ganes 
boges de creure que es-
tem en una altra etapa, que 
les expectatives per fi són 

menys negatives que en els 
últims anys. La majoria (més 
de la meitat) pensen que 
l’any ha estat igual que l’an-
terior, però molts ja creuen 
que ha estat millor. Potser 
no n’ha estat, però confiar 
en una recuperació contin-
guda, però recuperació al 
cap i a la fi, fa que les bones 
expectatives es convertei-
xen en millors. Feliç 2016!
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evolució del PIB

un instrument que utilitzen 
per resoldre el problema de la 
falta puntual de diners. L’any 
2014, el deute públic va batre 
el seu rècord amb 1,03 bili-
ons d’euros. Un augment del 
7% respecte de l’any anteri-
or. Enguany, el deute públic 
ha crescut 942 € per habitant 
deixant, en aquest últim tri-
mestre, un deute acumulat 
d’1.062.315 d’euros i el que 
suposa un 99,30% del PIB. 
Així doncs, el deute anual s’ha 
incrementat en 42.172 milions 
d’euros respecte de l’any an-
terior, fet que reflecteix la dis-
minució dels ingressos i l’aug-
ment de la despesa pública. 
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Turisme Aeroport de Lleida-Alguaire

La boira ha marxat a temps i els primers quatre avions 
amb 680 passatgers han aterrat amb normalitat

 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

L’aeroport de Lleida-Alguaire 
va iniciar la temporada d’hi-
vern amb quatre vols proce-
dents del Regne Unit que van 
arribat amb un 95% d’ocupa-
ció. Són passatgers que majo-
ritàriament tenen com a destí 
final les pistes d’esquí andor-
ranes. Aquesta primera vega-
da la boira va marxar a temps 
i els quatre avions amb 680 
passatgers van aterrar amb 
normalitat. Dos procedien 
de Londres, un de Manches-
ter i un altre de Birmingham. 
Aquest any la novetat és que 
el tour operador britànic que 
organitza els vols, Neilson 
Thomas Cook, ha contractat 
avions més grans de la com-
panyia escandinava Norwegi-
an Air, amb la qual cosa, si la 
manca de neu no ho espatlla, 
el trànsit a l’aeroport podria 

Comença la temporada d’hivern 
amb el 95% d’ocupació dels vols

Aeroport de Lleida-Alguaire
La companyia Norwegian Air

s’incorpora a l’aeroport
 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

La companyia escandinava 
Norwegian Air s’incorpora 
a l’aeroport de Lleida-Al-
guaire amb nous vols entre 
Lleida i Londres a través del 
tour operador britànic Neil-
son. Així ho ha explicat el 

delegat del Govern a Lleida, 
Ramon Farré, que ha desta-
cat que aquesta companyia 
disposa d’avions més grans 
i, per tant, ‘’hi haurà més 
trànsit a l’aeroport’’. Diu-
menge dia 20 es va donar el 
tret de sortida a la tempora-
da d’hivern. 

Infraestructures
En curs el procés per construir una 
nova estació d’autobusos a Juneda

 REDACCIÓ
 JUNEDA

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha adjudicat 
la redacció del projecte de 
construcció d’una nova es-
tació d’autobusos a Juneda 
per dotar aquesta població 
d’una àrea de concentració 

d’arribades i sortides dels 
busos, en condicions més 
funcionals per als usuaris, 
amb lavabos i àrea d’espe-
ra. Aquesta nova parada, 
que es realitza a petició de 
l’Ajuntament, substituirà 
les actuals, que dificulten el 
trànsit en hores punta. 

superar els 24.500 de l’última 
temporada d’hivern. Segons 
el delegat del Govern a Llei-
da, Ramon Farré, el tour ope-
rador manifesta que té moltes 
reserves per a les pròximes 
setmanes i, per tant, les ex-

pectatives són bones. Els vols 
des del Regne Unit s’allarga-
ran fins el 10 d’abril. El 15 de 
gener començaran les conne-
xions entre Tel-Aviv i Alguaire 
per part de la companyia isra-
eliana Arkia.

Port Ainé i Espot Esquí

Engeguen una campanya per captar 
els esquiadors de proximitat

 REDACCIÓ
 ESPOT

Port Ainé i Espot Esquí apos-
ten aquesta temporada per 
captar públic de proximitat 
amb una campanya adreça-
da a les comarques lleidata-
nes. La gran novetat és que 
les estacions -propietat de 
Ferrocarrils de la Generalitat- 
impulsaran la gastronomia 
km 0 amb la celebració dels 
“diumenges lleidatans” amb 
el cargol com a protagonista. 
A més, durant dues setmanes 
un roadshow visitarà les prin-
cipals capitals de les comar-
ques de la plana per donar a 
conèixer els avantatges i les 
promocions especials dels 
quals podran gaudir els habi-
tants de la zona.
El president de Ferrocarrils 

Espot ha rebut ja els primers equiadors de la tempo-
rada.

foto · Arxiu

de la Generalitat, Enric Ticó, 
ha presentat a Espot les prin-
cipals novetats de la tem-
porada d’hivern 2015-2016. 
Destaca sobretot l’esforç per 

apropar-se al públic de proxi-
mitat i per posicionar-se en la 
ment dels esquiadors i usuaris 
potencials de la província de 
Lleida. 

D’altra banda, Farré ha expli-
cat que les negociacions amb 
Neilson estan obertes ja que 
aquest és el cinquè i últim any 
de l’acord actual amb el tour 
operador. L’objectiu, òbvia-
ment, és garantir la continu-

ïtat futura dels vols des del 
Regne Unit a l’aeroport llei-
datà.

Fins a 72 vols durant la tem-
porada d’hivern
Segons ha informat la Gene-
ralitat, en total seran 72 vols 
els que operaran des de la 
tercera setmana de desembre 
fins a mitjans d’abril a l’ae-
roport de Lleida-Alguaire, 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, durant la 
temporada d’hivern, va trans-
portar més de 24.500 passat-
gers. 

Imatge d’un avió de Tho-
mas Cook a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire.

foto · Arxiu
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Han demanat 
una reunió 

urgent amb 
el conseller 

d’Agricultura

DOP Les Garrigues

Afirma que dins de l’organisme hi ha
consens i que les queixes vénen de fora

 ACN
 LLEIDA

Els membres del Consell Re-
gulador de la Denominació 
d’Origen Protegida Les Gar-
rigues han volgut demos-
trar que fan pinya a favor de 
l’ampliació que preveu du-
plicar la zona geogràfica de 
producció i asseguren que 
dins de l’organisme ja hi ha 
el consens necessari per ti-
rar-la endavant. Responen 
així el conseller d’Agricultura 
en funcions, Jordi Ciuraneta, 
que va apostar per posposar 
l’ampliació fins que es trobi 
una posició consensuada al 
territori. El Consell Regula-
dor ja ha demanat una reu-
nió urgent amb el conseller, a 
qui recorden que el projecte 
s’ha fet fins ara amb l’aval del 
Departament que dirigeix. A 
més, el president de la DOP, 
Joan Segura, ha lamentat que 
Ciuraneta s’hagi posicionat a 
favor de posar el fre als can-
vis sense abans haver parlat 

El Consell Regulador de la 
DOP Les Garrigues fa pinya 

Macrogranges
Augmentaran les 
exigències per 

construir granges 
de porcs davant de 
l’allau de peticions

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Govern augmentarà les 
exigències per construir 
macrogranges de porcs 
a Catalunya davant de 
l’allau de peticions que 
s’estan rebent des de fa 
un any i mig, sobretot al 
voltant de l’Eix Transver-
sal-A2 (Girona-Catalunya 
Central i comarques de 
Ponent). Es tracta d’explo-
tacions noves o que s’am-
plien i que poden arribar 
a prop d’1 hectàrea de 
sostre construït. La nova 
directriu es publicarà el 
gener, segons ha anunciat 
a Lleida el director general 
d’Ordenació del Territori 
i Urbanisme, Agustí Ser-
ra, que ha reconegut que 
estan “molt preocupats” 
davant d’aquest fenomen 
que afecta el sòl no urba-
nitzable. 

El president de la DOP Garrigues, Joan Segura, mostra 
un mapa acompanyat d’altres membres del Consell.

foto · ACN

amb els impulsors. La polèmi-
ca es va engegar fa una set-
mana, quan el sindicat Unió 
de Pagesos va qüestionar la 
modificació de l’actual DOP 
assegurant que suposaria un 
retrocés en al qualitat de l’oli 
i un perjudici per als produc-
tors tradicionals.
El president de la DOP Les 
Garrigues ha insistit que l’am-

pliació de la superfície geo-
gràfica de producció cap a 
zones del Segarra-Garrigues 
és una aposta de futur i be-
neficiarà pagesos que vulguin 
apostar pel cultiu de l’olive-
ra, especialment a les zones 
ZEPA (zones d’especial pro-
tecció d’aus), on el reg està 
restringit i no rebran prou 
aigua com per fer altres con-

reus que en necessiten més. 
Per tant, afirma que els inte-
ressats seran agricultors que 
volen créixer i no grans inver-
sors aliens al sector, com tam-
bé apuntava UP.
Precisament, els membres del 
Consell Regulador es queixen 
que siguin entitats o perso-
nes que no formen part de la 
DOP -i, per tant, no paguen 
les quotes pertinents- les que 
critiquen l’ampliació i volen 
condicionar-los els plans des 
de fora. 

Mercolleida 
Baixa el preu del 
porc a la Llotja 

però el consumidor 
segueix pagant

el mateix
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Unió de Pagesos (UP) ha 
advertit que el preu de la 
carn de porc a la Llotja de 
Mercolleida s’ha reduït un 
24,12% en els últims dos 
mesos, situant-se el porc 
viu en els 0,953 € el quilo 
durant la setmana del 3 al 
10 de desembre, per sota 
del cost de producció. Per 
contra, el sindicat denun-
cia que aquesta davallada 
no ha repercutit en el preu 
de venda al públic (PVP) 
pagat pel consumidor, te-
nint en compte que aquest 
va pagar el llom fresc a 
6,93 € el quilo l’última set-
mana de novembre (PVP 
ponderat a nivell estatal 
segons dades del Ministeri 
d’Economia i Competitivi-
tat), un preu similar al de 
l’última setmana de juli-
ol d’aquest any (6,96 € el 
quilo). 

Acord làctic

UP demana solucions a que Peñasanta no 
compri llet a tres cooperatives catalanes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El sindicat Unió de Pagesos 
ha traslladat al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació en una re-
unió mantinguda aquesta mes 
de desembre, que la Corpo-
ració Alimentària Peñasanta 
(fabricant de Central Lechera 
Asturiana i ATO, entre d’al-
tres marques) ha notificat a 
tres cooperatives catalanes 
(Cooperativa de Vallfogona 
de Balaguer, Agrocatalana i 
Ramaders del Gironès) que 
no els renovarà el contracte 
que tenien signat i que, per 
tant, a partir de l’1 de gener 

L’empresa no els 
renovarà el

contracte que 
tenien signat a 
partir de 2016 

d’aquest 2016 ja no els reco-
llirà més la llet.
El sindicat agrícola ha de-
manat la implicació al De-

partament d’Agricultura 
“per trobar solucions davant 
d’aquesta situació, així com 
que aquesta administració in-
tercedeixi davant del Ministe-
ri d’Agricultura amb aquesta 
finalitat”.
Pel sindicat, aquesta situació 
posa de manifest “la ineficà-
cia de l’acord làctic” signat 
el setembre passat entre el 
Ministeri d’Agricultura, les in-
dústries làcties, cooperatives i 
Asaja amb l’objectiu de donar 
“estabilitat i sostenibilitat” a 
la cadena de valor de la llet, 
segons va afirmar la ministra 
d’Agricultura, Isabel García 
Tejerina. 

Atles rural 
El món rural 

aguanta millor
la crisi que el

món urbà

 REDACCIÓ
 LLEIDA

“El món rural ha aguantat 
millor la crisi econòmi-
ca que l’urbà gràcies a la 
fortalesa del sector agro-
alimentari i el creixement 
del turisme rural’’; aques-
ta és una de les principals 
conclusions de l’Atles de 
la nova ruralitat: l’actuali-
tat del món rural els anys 
de la gran crisi a la Cata-
lunya rural 2008-2015, en 
paraules d’Ignasi Aldomà, 
director de l’equip del De-
partament de Sociologia i 
Geografia de la Universitat 
de Lleida (UdL). 
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Innovació i empresaAlternatives empresarials i estratègia tecnològica
Sorigué compra l’empresa 

CLD a Comsa Medi Ambient
 REDACCIÓ
 BARCELONA

La divisió de tractament de 
residus de la constructora 
barcelonina Comsa, Comsa 
Medi Ambient, ha acordat la 
venda de l’empresa de nete-
ja urbana Corporación CLD al 
grup lleidatà Sorigué. L’acord 
està pendent del dret prefe-
rent d’adquisició que poden 
exercir els accionistes mino-
ritaris, que en total són més 

d’un centenar i ostenten el 
26% de les participacions so-
cials. Si, com s’espera, cap 
accionista minoritari exerceix 
el dret de compra preferent 
del 74% que està en mans de 
Comsa Medi Ambient, aquest 
percentatge passarà a mans 
de Sorigué. Corporación CLD 
executa contractes de serveis 
municipals en més de setanta 
localitats de Catalunya i An-
dorra. 

Pla de l’Aigua

65 empreses
participen en la IV 
Jornada Agrifood

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El passat 15 de desembre va 
tenir lloc la quarta edició de 
la Jornada Agrifood al PCiTAL 
sota el títol Alternatives em-
presarials i estratègia tecno-
lògica, amb ponents de gran 
rellevància en el sector a nivell 
nacional i internacional i 65 
empreses participants. 

Inflació
Els preus pugen 
quatre dècimes 
el novembre i

fixen una
inflació del -0,3%

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els preus van pujar qua-
tre dècimes el novembre 
a Lleida en relació amb 
l’octubre i van deixar una 
inflació anual del -0,3%, 
quatre dècimes més alta 
que la registrada l’octu-
bre, segons l’Institut d’Es-
tadística Espanyol. Les ra-
ons que expliquen aquest 
comportament a l’alça de 
la inflació, que a Lleida su-
posa encadenar un perío-
de de quatre mesos amb 
perfil negatiu, han estat 
els preus de les gasolines, 
que s’han estabilitzat per 
contra de la baixada de 
l’any passat, i l’augment 
de la factura elèctrica da-
vant del descens del no-
vembre de 2014. 

Permetrà l’accés a la construcció de 1784
a persones amb mobilitat reduïda

 ACN
 LLEIDA

Responsables municipals, 
encapçalats per l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, han estre-
nat l’ascensor que permetrà a 
partir d’ara l’accés al Dipòsit 
d’Aigua de Lleida a persones 
amb mobilitat reduïda. Ros ha 
recordat que fins ara aquesta 
“catedral de l’aigua de 25 co-
lumnes” només era accessible 
a través d’una llarga escala i 
que ara l’ascensor ha fet re-
alitat una llarga reivindicació 
veïnal. El pressupost per a la 
construcció i instal·lació de 

Un ascensor per visitar el 
Dipòsit d’Aigua de Lleida

l’ascensor era de 120.000 
euros i va ser adjudicat per 
108.000 a través de licitació. 
Ros ha recordat que la instal-
lació de l’ascensor en aquest 
espai turístic visitable de la 
ciutat forma part del Pla de 
forment turístic impulsat per 
la Paeria en col·laboració amb 
la Generalitat i que inclou 
també la rehabilitació del call 
jueu, la costa del Jan o el vol-
tant de la Seu Vella. El Dipòsit 
d’Aigua data del 1784. Des 
de llavors i fins al 1901 va ser-
vir per dotar d’aigua potable 
procedent del Noguera Riba-

gorçana a la ciutat a través de 
cinc fonts públiques.
El Dipòsit de l’Aigua va ser 
construït el 1784 amb l’objec-
tiu d’abastir d’aigua potable 
la ciutat i per tal de superar 
les deficiències de la Lleida 
medieval i combatre les epi-
dèmies. Fins al 1901, quan 
va ser substituït per les instal-
lacions a les Basses, va fer 
l’abastiment de l’aigua a la 
ciutat, suposant una millora 
en l’àmbit de la salut pública 
i del propi servei. Actualment 
és el centre d’interpretació de 
l’aigua potable. 

Jorge Gonzalo, director d’Agrifood, presentant una 
de les conferències.

foto · Dani Martínez

La porta de l’ascensor 
que dóna al Dipòsit.

foto · ACN

Agrifood, consultors especialitzats en solucions tecnològiques agroalimentàries
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Repassem 
el més 

destacat 
de l’any 

que 
deixem 

enrere en 
l’àmbit 

esportiu

ELS 7
 MARC

RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Els clubs i esportistes de la 
demarcació de Lleida ens han 
deixat un grapat de bons mo-
ments al llarg d’un any 2015 
que ja agonitza. Records ines-

MILLORS
MOMENTS

POLIESPORTIU Esport lleidatà

2015
del

#2 L’ascens del Balàfia 
Volei Lleida 

Un dels grans èxits de l’any va ser 
l’ascens del Balàfia Volei Lleida a 
Primera Nacional. Després d’una 
gran temporada, els nois de Mario 
Martínez es van proclamar cam-
pions de Segona Nacional i van 
aconseguir pujar de categoria en 
la fase d’ascens disputada a Eivis-
sa. Precisament davant de l’equip 

amfitrió, l’Ushuaïa Ibiza, van acon-
seguir l’anhelat objectiu. 
D’altra banda, el 2015 també ens 
ha deixat el CECELL femení a Pri-
mera Nacional, tot i que en aquest 
cas l’ascens es va assolir als des-
patxos. El voleibol lleidatà comen-
ça a recuperar el lloc que històri-
cament li pertoca.

#4 El play-off del Cadí La Seu
El conjunt de l’Alt Urgell va signar 
una magnífica temporada a la Lliga 
Femenina, la màxima categoria del 
bàsquet femení estatal. Les noies 
que aleshores dirigia Miguel Án-
gel Ortega, actualment al Girona, 
van finalitzar en quarta posició i van 
poder disputar el play-off pel títol 

davant del totpoderós Perfumerias 
Avenida. Contra les salmantines van 
plantar cara i, fins i tot, van aconse-
guir forçar un matx de desempat en 
imposar-se (75-67) en el partit jugat 
a la Seu. A aquest èxit cal afegir-hi 
la consecució de la Lliga Catalana, la 
segona en la història del club.

borrables que de ben segur 
perduraran en la memòria 
dels aficionats a l’esport de 
casa nostra. Al SE7 n’hem 
seleccionat set dels que hem 
considerat més significatius. 
D’altra banda, el 2015 tam-
bé ens ha proporcionat algu-
nes decepcions. El fracàs del 
Lleida Esportiu a Cornellà o 

el descens esportiu de l’As-
sociació Lleidatana en són 
algunes de les més significati-
ves a nivell col·lectiu. Pel que 
fa a l’esport individual, en el 
qual han emergit joves talents 
com la nedadora Paula Juste, 
va suposar un disgust la pre-
matura eliminació del palista 
Saül Craviotto al Mundial. 
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#1 L’Actel Força Lleida a 
semifinals de la LEB Or

El millor moment del 2015 en l’es-
port lleidatà. L’Actel Força Lleida 
va fer història en classificar-se per 
primera vegada per a les semifi-
nals del play-off d’ascens a la lli-
ga ACB. Els deixebles de Joaquín 
Prado van rubricar l’èxit amb una 
contundent victòria (89-74) contra 
un Palma Air Europa que res va 
poder fer per aturar el vendaval 
de joc dels lleidatans en l’elimi-
natòria de quarts de final, salda-
da amb un inapel·lable 2-0. Va ser 

el premi més que merescut a una 
magnífica campanya, en la qual el 
Força Lleida, malgrat el seu baix 
pressupost, va situar-se entre els 
cinc millors de la LEB Or a còpia 
de treball, esforç i humilitat. Les 
semifinals se les va endur l’Ouren-
se per un clar 3-0, però el Barris 
Nord va poder gaudir d’una fita 
que no s’assaboria a la ciutat des 
de l’any 2001, quan el mític Ca-
prabo Lleida va aconseguir l’as-
cens a l’ACB.

#3 El Villart Logístic a Europa
Amb diferència, el moment més re-
cent de tots els que enumerem en 
aquest rànquing. El Villart Logístic 
Balaguer de tennis taula femení va 
seguir fent història a Europa el passat 
19 de desembre en classificar-se pels 
quarts de final de l’Ettu Cup. Ho va 
aconseguir vencent l’Optima Lublin 
polonès en un matx d’autèntic infart 

on les balaguerines van haver de re-
muntar per acabar imposant-se 3-2 
en el joc definitiu gràcies a la xinesa 
Yanlan Li. El CTT Balaguer ja havia fet 
història duent aquesta eliminatòria a 
Balaguer, doncs era la primera vega-
da que la capital de la Noguera aco-
llia un partit de competició europea 
en qualsevol disciplina esportiva. 

#5 El triomf de Marc 
Márquez a Phillip Island

Sense cap mena de dubte, 2015 no 
ha estat el millor any del pilot cerve-
rí. I és que el bicampió mundial de 
Moto GP no ha pogut revalidar el 
títol, que en l’última cursa va anar a 
parar a les mans de Jorge Lorenzo. 
Tanmateix, Marc Màrquez ha tornat a 
deixar-nos alguns moments inoblida-
bles al llarg de la temporada. Si en 
negatiu caldria destacar la puntada 

de peu que li va etzibar Rossi a Ma-
làisia, en positiu ens quedem amb la 
seva gran victòria a Phillip Island, al 
Gran Premi d’Austràlia. A l’únic cir-
cuit on encara no havia guanyat mai, 
va aconseguir imposar-se en una de 
les curses més emocionants de l’any, 
amb un final apassionant que el va 
convertir en el més jove en assaborir 
cinquanta victòries mundialistes.

#7 La permanència del 
Lleida Llista

L’ICG Software Lleida va aconseguir 
un any més la permanència a l’OK 
Lliga, la màxima divisió estatal, i es 
manté en l’elit del seu esport. Els 
homes d’Albert Folguera van assolir 
l’objectiu sense angúnies, a quatre 
jornades del final, amb un triomf per 

7-4 enfront del Mataró que va fer 
vibrar el públic assistent al pavelló 
Onze de Setembre. 
Enguany els llistats aspiren a donar 
un pas més i classificar-se per a la 
Copa del Rei o per a una competició 
europea. 

#6 El peu salvador 
d’Álex Albístegui

El Lleida Esportiu, immers en una mala dinàmica de 
joc i resultats, necessitava guanyar un rival directe 
com el Reus en la penúltima jornada de Lliga per tor-
nar a situar-se en llocs de play-off. Quan l’empat ja 
semblava definitiu, va aparèixer Álex Albístegui per 
marcar amb la punta de la bota un gol agònic (2-1) 
que va fer embogir el Camp d’Esports. Finalment, 
però, no va servir de res ja que els blaus van perdre 
en l’última jornada per 1-0 al camp del Cornellà i els 
reusencs ho van aprofitar per prendre’ls la plaça de 
play-off. Es per això que el gol del migcampista basc 
no ocupa un lloc més alt en el nostre rànquing.
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FUTBOL Lleida Esportiu

Els blaus, amb l’important victòria per 0-2 a Cornellà,
encadenen vuit partits sense perdre i cinc sense encaixar gols

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Lleida Esportiu se’n va de 
vacances en el seu moment 
més dolç de la temporada. 
El conjunt dirigit per Ima-
nol Idiakez va cloure el 2015 
amb una victòria (0-2) al mu-
nicipal de Cornellà que li ha 
permès situar-se en els llocs 
de play-off per primera ve-
gada aquest curs. El triomf 
davant de la UE Cornellà, un 
rival directe a la taula que ara 
cau a la cinquena posició, no 
només va ser molt important 
a nivell classificatori, sinó tam-
bé anímic. I és que permet 
tancar una ferida que roma-
nia oberta des de la passada 
campanya, quan els blaus van 
viure en aquest mateix camp 
un dels capítols més foscos 

El Lleida Esportiu tanca l’any en llocs 
de play-off 

Primera Catalana
Sort desigual per a Balaguer i Lleida B

 REDACCIÓ
 BALAGUER/LLEIDA

Els representants lleidatans 
en la Primera Catalana van 
tenir diferent fortuna en la 
darrera jornada de l’any. El 
CF Balaguer va encadenar la 
quarta jornada sense perdre 
amb una soferta victòria per 
1-0 davant del Viladecans, 
que permet als de Jordi 
Cortés atansar-se a tan sols 

un punt del líder de la lliga, 
l’Igualada. Un gol olímpic de 
Mikel al minut 71 va donar 
el triomf al conjunt de la No-
guera. En canvi, el filial del 
Lleida Esportiu va caure al 
camp del Santboià. Els nois 
de Gerard Albaladejo van 
tenir ocasions per obtenir un 
millor resultat, però un soli-
tari gol dels barcelonins en 
el tram final va sentenciar. 

Segona Catalana
Gerard Caro, nou president del Tàrrega

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

L’enginyer Gerard Caro Ca-
brera, de 41 anys d’edat, és 
el nou president de la Unió 
Esportiva Tàrrega. La candi-
datura de Caro era l’única 
que complia tots els requisits 
establerts, de manera que 
va ser validada per la junta 
electoral sense necessitat 
de realitzar eleccions. Caro, 

que ja havia estat directiu 
del club entre els anys 1997 
i 2001, agafa les regnes de 
l’entitat en un dels moments 
més delicats de la seva histò-
ria, amb el primer equip a la 
zona baixa de la classificació 
a Segona Catalana. Compta 
amb el suport de l’exfutbo-
lista targarí Joan Capdevila, 
campió d’Europa i del món 
amb la selecció espanyola. 

de la seva curta història. Van 
perdre per 1-0 i es van quedar 
fora del play-off en l’última 
jornada. Aquest cop, però, la 

història va ser molt diferent i 
el Lleida va quallar una gran 
actuació, sòlid al darrere i 
eficaç al davant gràcies a la 

Futbol base

 L’AEM, el millor dels lleidatans en 
la Powerade Cup

 MARC RETAMERO
 CORNELLÀ

L’Aleví A de la Secció Esporti-
va AEM ha estat el millor dels 
conjunts lleidatans en la fase 
final de la Powerade Cup, en 
la qual també hi participa-
ven Lleida Esportiu i Atlètic 
Segre, després que tots tres 
aconseguissin brillantment el 
passi en la fase prèvia. 
El club del Recasens ha ar-
ribat fins als quarts de final 
d’aquesta prestigiosa com-
petició internacional en ca-
tegoria aleví, que es disputa 
a Cornellà i enguany complia 
la seva sisena edició. Van aca-
bar campions del seu grup, 
per davant d’equips de gran 
entitat com el Reial Madrid o 
el Villarreal CF, i només el FC 
Barcelona, que resultaria sub-
campió del torneig, els va po-
der privar de les semifinals en 
derrotar-los per 3-0 en la ron-
da de quarts. D’altra banda, 

Els alevins de l’AEM van realitzar un gran paper a 
Cornellà. 

foto · S.E. AEM

punteria de Manu Onwu, au-
tor dels dos gols del partit. 
Amb aquesta victòria, els del 
Camp d’Esports encadenen 

vuit partits sense conèixer la 
derrota i cinc sense rebre cap 
gol. Concretament, fa 536 mi-
nuts que el porter Iván Cres-
po no recull la pilota del fons 
de la seva porteria. Els tretze 
gols encaixats a aquestes al-
çades de la temporada són 
el millor registre en els cinc 
anys d’història de l’entitat. A 
més, els trenta punts sumats 
per l’equip igualen els millors 
números històrics del club en 
aquest sentit, signats pel Llei-
da de Toni Seligrat la tempo-
rada 2013-2014. En aquella 
ocasió es va acabar disputant 
la promoció d’ascens. 

Gran control de Julen 
Colinas en el partit contra 
l’Olímpic de Xàtiva.

foto · Santi Iglesias

la jugadora del club Vanesa 
Nuñez ha estat preconvocada 
per al partit que la selecció 

catalana femenina absoluta 
disputarà el 26 de desembre 
davant d’Euskadi.
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HOQUEI

Els d’Albert Folguera sumen setze 
punts i acaben l’any en novena posició 
 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Lleida Llista Blava va acon-
seguir una important victòria 
(4-2) davant del Club Patí Ca-
lafell al pavelló Onze de Se-
tembre. El triomf permet als 
lleidatans recuperar opcions 
de disputar la Copa del Rei 
quan només resten tres jor-
nades per finalitzar la primera 
volta de l’OK Lliga. I és que 
l’ICG Software és ara novè 
amb setze punts, els matei-
xos que suma el Vendrell, 
vuitè classificat i darrer equip 
que accediria a dia d’avui a la 
Copa, que aquesta tempora-
da se celebrarà a Reus. El ca-
lendari que els lleidatans hau-
ran d’afrontar després de les 
vacances és complicat, però 
no renunciaran a res.
El matx contra el Calafell no 
va resultar gens fàcil per als 
llistats, tot i que el conjunt 
tarragoní arribava a la capi-
tal del Segrià com a cuer de 
la categoria. Els homes d’Al-
bert Folguera van dominar 
de principi a fi, però no van 
poder sentenciar la victòria 
fins als últims compassos del 
partit. Les primeres ocasions 
de gol no es van fer esperar, 
però l’encert del porter visi-

L’ICG Software venç el 
Calafell i continua viu 
en la lluita per la Copa

Els llistats celebren el triomf amb gorres nadalenques.
foto · Lleida Llista

HANDBOL

L’Handbol Pardinyes millora el joc 
però sense premi

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els primers equips de l’Hand-
bol Pardinyes, tant el mascu-
lí com el femení, han tancat 
l’any oferint una bona imat-
ge en els seus dos darrers 
compromisos, però en cap 
d’ells han pogut aconseguir 
puntuar i segueixen anco-
rats a la zona baixa de la tau-
la. L’equip masculí va plantar 
cara a dos dels conjunts més 
potents de la Primera Divisió 
Estatal, el líder Sant Quirze, 

que finalment va superar els 
groc-i-negres per un clar 36-
24, i el filial del Granollers, 
que es va imposar per 31-38 
al municipal de Pardinyes en 
un matx que no es va decan-
tar fins a la segona part. Les 
“Lleones”, per la seva ban-
da, van estar a punt de gua-
nyar el Sant Quirze (28-29) i 
l’OAR Gràcia (28-26). No va 
ser possible i es mantenen 
en l’última posició de la Lli-
ga Catalana amb només tres 
punts. 

Les “Lleones” de l’Handbol Pardinyes, en acció.

foto · Joan Vallverdú

HANDBOL
L’Associació torna a caure als llocs 

de descens

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Associació Lleidatana va 
encaixar una nova derrota en 
un final igualat, aquest cop 
per 24-26 contra l’Elda, un 
dels conjunts de la zona alta 
de la Divisió d’Honor Plata. 
La desfeta situa l’equip en 
la penúltima posició, una de 
les dues que condueixen al 

descens a final de tempo-
rada. Les noies de Miroslav 
Vujasinovic, malgrat dispo-
sar de només nou jugadores 
per afrontar aquest partit, 
van plantar cara en tot mo-
ment i a punt van estar de 
donar la sorpresa. Al final, 
però, va tornar a sortir creu. 
Emma Precup, amb set dia-
nes, va ser la màxima gole-
jadora de les lleidatanes. 

tant, David Arellano, va pro-
vocar que l’ICG Software no 
pogués obrir la llauna fins al 
minut 12. Va ser Andreu To-
màs l’encarregat de signar un 
1-0 que, tanmateix, no va du-
rar gaire ja que el Calafell va 
empatar sis minuts més tard. 
No obstant això, els lleida-
tans van recuperar un mínim 
avantatge abans del descans 
gràcies a un gol de l’incom-

bustible Carles Trilla. Esteve 
Pujals va ampliar la renda en 
la represa, però els visitants 
no es van rendir i van escur-
çar distàncies a deu minuts 
del final mitjançant una falta 
directa executada per Marc 
Vergés. Tocaria patir. Almenys 
fins al minut 48, quan Andreu 
Tomàs va establir el definitiu 
4-2. Un triomf vital per acabar 
l’any amb optimisme. 

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

VENDA i REPARACIÓ de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general  •

Electricitat  •

Diagnosi d’avaries  •

Climatització  •

Pneumàtics  •

Canvi de llunes  •

Regeneració de fars  •

Muntatge d’enganxalls  •
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El conjunt de Joaquín Prado incorpora el pivot ucraïnès 
amb la intenció de millorar el seu dèbil joc interior

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’Actel Força Lleida ja disposa 
del seu desitjat reforç per al 
joc interior. Es tracta del pivot 
ucraïnès Volodymyr Gerun, 
que jugarà al Barris Nord el 
que resta de temporada. El 
jugador s’havia incorporat re-
centment al Viten Getafe de 
LEB Plata, on va oferir molt 
bones sensacions en els dos 
únics partits que va disputar. 
Fa dies que Joaquín Prado 
rastrejava el mercat a la recer-
ca d’un interior que contribu-
eixi a minimitzar les carències 
sota el cèrcol que ha mostrat 
el seu equip durant la primera 
volta. Després de rebre la res-
posta negativa de fins a tres 
jugadors, Gerun ha acceptat 
la proposta dels lleidatans, 
seduït per la possibilitat de ju-
gar en una categoria superior. 
Volodymyr Gerun és un jove 
pivot de 21 anys i 2.08 me-

Volodymyr Gerun, regal de Nadal 
per al Força Lleida

tres d’alçada nascut a la lo-
calitat ucraïnesa de Karkhov. 
Destaca per la seva mobili-
tat, així com per la intensi-
tat que imprimeix a totes les 
seves accions. Pot jugar en 
ambdues posicions interiors 
i és internacional amb el seu 
país d’origen en totes les ca-
tegories de base. Es va for-
mar esportivament a l’NCAA 
nord-americana, primer als 
West Virginia Mountaineers 

i les dos últimes campanyes 
als Portland Pilots, on va co-
incidir amb l’espanyol Aitor 
Zubizarreta. En el darrer any 
universitari va aconseguir una 
mitjana de 8.4 punts, 6 rebots 

Lliga EBA

El Pardinyes supera l’Igualada
amb patiment

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va imposar-se (84-78) al Phy-
sic Igualada en el darrer partit 
disputat pels nois de Jorge 
Serna al pavelló Barris Nord. 
La victòria, però, va ser molt 
més soferta del que es po-
dia esperar, doncs el conjunt 
groc-i-negre va arribar a lide-
rar el marcador per 25 punts 
de diferència en el tercer 
quart. Una desconnexió in-
comprensible en l’últim parci-
al va impedir als del barri llei-
datà remuntar l’average del 
partit d’anada, en el qual van 
perdre per 13 punts, i gaire-
bé els priva també del triomf. 
L’encontre, previ a la presen-
tació dels diferents equips de 

Pol Domingo va ser el 
més destacat del partit. 

foto · Javi Enjuanes

base del club, va començar 
amb un intercanvi de cistelles 
que d’entrada va beneficiar 

i 2 taps per partit. Millors en-
cara han estat les seves xifres 
en els dos partits disputats 
amb la samarreta del Geta-
fe, amb el qual ha assolit una 
mitjana d’11 punts, 8 rebots, 

1 assistència i 15.5 crèdits de 
valoració.
Gerun, un cop resolts els pro-
blemes burocràtics amb el 
seu visat, debutarà amb el 
Força Lleida en el transcen-
dental matx contra el Leyma 
Básquet Coruña, que tindrà 
lloc el proper 30 de desem-
bre al Barris Nord i servirà per 
tancar la primera volta de la 
LEB Or. Els deixebles de Pra-
do, després de sumar tres 
derrotes consecutives, han 
tornat a caure a les posicions 
de descens i necessiten gua-
nyar el conjunt gallec, un rival 
directe, per no enfonsar-se 
encara més en la classificació. 
Així, l’ucraïnès haurà d’adap-
tar-se ràpidament a l’equip. 

Gerun, durant la seva 
etapa a la Universitat de 
Portland.

foto · Força Lleida

BÀSQUET

Lliga Femenina

El Cadí La Seu 
no jugarà la Copa de 

la Reina
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Cadí La Seu va enterrar to-
tes les seves opcions de dis-
putar la Copa de la Reina en 
perdre per un pírric 52-46 a la 
pista del Quesos El Pastor de 
la Polvorosa, conjunt de Za-
mora que ocupava la penúlti-
ma posició de la classificació. 
Les urgellenques, després 
d’aconseguir tres victòries 
consecutives, tenien possibi-
litats matemàtiques d’accedir 
al torneig del KO si guanya-
ven els dos darrers partits de 
la primera volta, tot i que no 
depenien d’elles mateixes. 
La manca d’encert en atac, 

especialment en un tercer 
quart en el qual només van 
anotar quatre punts, va impe-
dir aconseguir el triomf i arri-
bar amb vida al matx enfront 
de l’Universitario de Ferrol 
al Palau d’Esports de la Seu 
d’Urgell. El partit contra les 
gallegues no va suposar gai-
res problemes per a les noies 
de Joan Carles Pié, que es 
van imposar amb molta clare-
dat (91-60). Els conjunts que 
finalment jugaran la Copa de 
la Reina seran el Perfumerias 
Avenida, el Conquero de Hu-
elva i el Girona, així com el 
Gipuzkoa, que hi participarà 
en qualitat d’amfitrió. 

El pivot              
debutarà el 30 

de desembre en 
el partit contra 

el Coruña 

els igualadins. El Pardinyes, 
no obstant això, va reaccionar 
ràpidament a cop de triple. 
Dos de Pau López i un altre 
de Gasque tancaven el pri-
mer assalt amb un esperança-
dor 28-22. S’arribava al des-
cans amb una còmoda renda 
(54-43) gràcies a un enorme 
encert exterior i a un Pol Do-
mingo omnipresent sota el 
cèrcol. Els locals encara en-
greixaven més el seu avantat-
ge en la represa i finalitzaven 
el tercer quart amb un con-
tundent 73-48. Aleshores, el 
Flor de Vimbodí desapareixia 
de la pista i arribava un sor-
prenent parcial de 2-24 que 
Oriol Jorge va trencar amb 
un triple salvador quan ja es 
temia el pitjor. 
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VOLEIBOL

El CECELL, en canvi, no pot amb el líder Esplugues
 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Balàfia Volei Lleida va tren-
car la seva mala dinàmica de 
resultats amb un triomf clar i 
contundent enfront del cuer 
de la Primera Nacional, un CV 
Zaragoza que només ha estat 
capaç de sumar un punt en 
les primeres set jornades de 
lliga. Els deixebles de Mario 
Martínez, que ascendeixen 
a la quarta posició de la tau-
la amb aquesta victòria, van 
mostrar-se contundents en 
atac i sòlids en la recepció, un 
fet que els va dur a resoldre 
el partit per un incontestable 
3-0. El primer set (26-24) va 
ser molt igualat, però en els 
següents (25-17 i 25-16) els 
lleidatans van augmentar la 
concentració i no es van dei-
xar sorprendre. Així doncs, el 
matx disputat al pavelló Juan-
jo Garra va tenir un desenllaç 
plàcid que el tècnic local va 
aprofitar per donar minuts als 
jugadors menys habituals. El 
Balàfia Volei, amb la perma-

El Balàfia Volei es desfà del 
cuer Zaragoza

MOTOCICLISME 
Màrquez acaba 

segon en el
Superprestigi 

Dirt Track
 REDACCIÓ
 BARCELONA

Marc Màrquez no va po-
der reeditar el seu triomf 
de l’any passat en el Su-
perprestigi Dirt Track, dis-
putat un curs més al Palau 
Sant Jordi de Barcelona. 
El pilot cerverí va haver de 
conformar-se aquest cop 
amb la segona posició, 
després d’una emocionant 
batalla amb el nord-ameri-
cà Brad Baker, que és qui 
es va acabar imposant per 
només 130 centèsimes de 
diferència. Baker, guanya-
dor també de la primera 
edició d’aquesta prova, 
va demostrar ser tot un 
especialista en la discipli-
na de Dirt Track, tot i que 
Márquez li va posar les 
coses molt complicades 
durant les setze voltes que 
va durar la Superfinal. Ja-
red Mees va completar un 
podi pel qual també van 
lluitar Àlex Rins, Dani Ri-
balta i Xavi Vierge. 

Acció d’un partit del Balàfia Volei.
foto · Balàfia Volei Lleida

nència en la categoria pràcti-
cament assegurada, descansa 
la següent jornada, de mane-
ra que no tornarà a la com-
petició fins al proper 16 de 
gener, quan visitarà el Vikings 
Volei Prat.
D’altra banda, el CECELL va 
caure a la pista del líder de la 
Primera Divisió femenina, el 

CV Esplugues. El conjunt del 
Camp Escolar va plantar cara 
al rival més potent de la com-
petició, però va acabar cedint 
per 3-1. Malgrat un mal inici, 
les noies de Montse Nadal i 
Rubén Eritja van reaccionar i, 
fins i tot, es van adjudicar el 
segon set. La qualitat de les 
barcelonines, però, va ser un 

escull insuperable en el tercer 
i quart sets, ambdós resolts 
per un tempteig de 25-18. És 
la segona derrota consecutiva 
de les lleidatanes després de 
l’encaixada a casa (0-3) contra 
el CV Vall d’Hebrón. La prò-
xima jornada rebran l’Arona 
canari, l’equip que tenen just 
davant en la classificació. 

TENNIS TAULA

Rivals de Cham-
pions a l’Ettu 

Cup
 REDACCIÓ
 LES BORGES/BALAGUER

DKV Borges i Villart Lo-
gístic s’enfrontaran en els 
quarts de final de l’Ettu 
Cup al Vaillante francès i 
al Bursa Spor turc, equips 
procedents de la màxima 
competició europea. 

DUATLÓ
La Duatló Popular d’Alpicat obre inscripcions

 REDACCIÓ
 ALPICAT

La Duatló Popular d’Alpicat 
ja ha obert el període d’ins-
cripcions per a la seva dese-
na edició, que se celebrarà el 

proper 17 de gener. Com és 
tradicional, el centre neuràlgic 
de la jornada estarà ubicat al 
parc del Graó, des d’on es do-
narà la sortida a partir de les 
11.00 hores del matí. Els par-

ticipants podran optar entre 
dos circuits: el primer constarà 
d’una cursa atlètica d’1.6 qui-
lòmetres i d’un recorregut en 
BTT de 7 quilòmetres, mentre 
que el circuit número dos ofe-

rirà 5 quilòmetres de cursa at-
lètica i 10 quilòmetres de BTT. 
La prova, amb un caràcter 
marcadament familiar, està 
oberta a tothom que vulgui 
fer esport i salut enmig d’un 
ambient de companyonia. Les 
inscripcions són gratuïtes. 
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CUL
TURA

Lupe Ribot recomana:

Joaquín Ureña
No podia ser menys, recomano el Joaquín 
Ureña, soc fan de l’aquarel·la i qui millor per 
representar aquest art i aquesta tècnica que el 
gran mestre. En “El Taller expandit” del Museu 
Morera ens ha deixat veure el seu darrer treball, 
on torna a insistir en els seus temes, en un for-
mats monumentals i en el seu segell personal, 
que el fa recognoscible allí on es presenta.

Dani Martínez recomana:

’Segon Origen’
Si ets de Lleida no et pots perdre una de les pel·lícules de l’any. Adaptació 
cinematogràfica de Mecanoscrit del segon origen, dirigida per Carles Por-
ta i Bigas Luna, ha estat rodada en diferents llocs de la capital del Segriá i 
rodalies com Camarasa, el pantà d’Utxesa o l’estany d’Ivars i Vilasana.

Xavi Arnalot recomana:

’Les Matrioskes’

Les caixes de la Marta Casals guarden secrets, 
secrets amb formes i colors diferents que s’ani-
ran descobrint a través de la dansa i l’expressió 
corporal. Dirigit a nenes i nens de fins a 6 anys, 
l’espectacle es basa en la descoberta de diferents 
materials que els portaran de viatge a través del 
moviment, explorant les possibilitats del cos per 
moure’s i expressar. Dansa, música i joc per gaudir 
durant trenta minuts amb els més petits. Aquest 
espectale nascut el 2013 ja disposa d’una segona 
entrega: maRTioska de vacances.
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Les set millors referències
culturals d’enguany a Lleida.
Subjectivament, és clar

a la
lleidatana

Gerard Martínez recomana:

’Obre les mans’
Poema rere poema, amb una veu propera i 
humana, impacta per la seva sensibilitat i ve-
ritat i sedueix i atrau el lector poderosament.

Pol Ishanda recomana:

Dragtones

Un mexicà amb molt mala hòstia 
envoltat de quatre suecs engo-
minats. Luis Arriaga i el seu Devil 
Inside van desenfundar els twin 
reverbs per fer-nos vibrar amb un 
dels “bolos” amb més caràcter 
de l’any dins de la gira de presen-
tació de l’últim disc de la banda.

Abel Martínez recomana:

Els arrossos 
del BOnum

Imma González recomana:

La Saleta
Un espai diferent, llar de tot 
tipus d’activitats artístiques 
i culturals. No pots perdre-
t’ho per res del món.

Presentats dins de petites 
cassoletes de ferro, les co-
cottes, podem menjar des 
d’un arròs amb sípia, ceps 
del Pirineu i formatge de 
Parma, passant per un arròs 
amb botifarra negra, llom alt 
de bacallà skrei i formatge 
fumat Idiazabal, o altres ela-
boracions més tradicionals. 
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Moda Concurs de Vestits de Paper

El certamen ha exhibit 85 creacions de participants 
d’arreu de Catalunya i de l’Estat i també d’un de Mèxic

 ACN
 MOLLERUSSA

Un espectacular disseny inspi-
rat en el rei francès Lluís XVI 
s’ha endut el primer premi del 
cinquantè concurs nacional 
de vestits de paper de Molle-
russa en la categoria d’Època. 
En la de Fantasia s’ha imposat 
una creació al voltant de la fi-
gura de l’au fènix i el jurat ha 
premiat un vestit en què tot 
és reversible en la categoria 
de Moda Actual titulat Ver-
satility. La gala ha omplert un 
any més el Teatre l’Amistat de 
la capital del Pla d’Urgell. El 
certamen ha exhibit 85 crea-
cions, autèntiques filigranes 
que han dissenyat i cosit par-
ticipants d’arreu de Catalunya 
i de l’Estat i també ha comp-
tat amb un representant de 
Mèxic. Després de mig segle 
de vida, ara el repte de futur 
és impulsar una candidatura 

Premiats els vestits inspirats en Lluís 
XVI i l’au fènix i un disseny reversible

Falles del Pirineu
Neix un organisme internacional 

que vetllarà per les Festes del Foc
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La vicepresidenta de l’As-
sociació de Municipis Fallai-
res, Sofia Isus, ha anunciat 
que la comunitat de fallaires 
té la intenció de constituir 
un organisme internacional 
per vetllar per la salvaguar-
da de les Festes del Foc del 
Solstici d’Estiu als Pirineus 
amb l’objectiu d’estructurar 
la feina que van iniciar l’any 
2007 amb la candidatura a 
Patrimoni Cultural Immate-
rial de la Humanitat de la 
Unesco. En aquest sentit, 
Isus ha afirmat que els re-
presentants de les comu-
nitats fallaires dels Pirineus 
han signat a Andorra una 
declaració amb el compro-
mís de preservar la festa en 
el marc de la 7a Trobada de 
Fallaires i ha explicat que 

els 63 municipis fallaires han 
compartit actes conjunts 
per celebrar el reconeixe-
ment de la Unesco  amb un 
repic de campanes, l’encesa 
de fogueres i la visualització 
del vídeo de la candidatura 
de les Festes del Foc com 
a Patrimoni Unesco, entre 
d’altres.
Per la seva banda, el presi-
dent de la Diputació de Llei-
da, Joan Reñé, ha destacat 
que la incorporació de les 
falles a la Unesco “ens posa 
al món per allò que som i 
que tenim” i ha assenyalat 
que aquesta inclusió a Pa-
trimoni Immaterial de la Hu-
manitat sumada al Patrimo-
ni Material Mundial de les 
esglésies romàniques de la 
Vall de Boí “donen referèn-
cia de la potència d’aquest 
territori”. 

Capital de la Sardana

El programa de Mollerussa 2016
estarà format per 25 actes

 ACN
 MOLLERUSSA

Mollerussa serà l’any 2016 la 
quarta Capital de la Sardana 
i la primera seu a les terres 
de Ponent. La capital del Pla 
d’Urgell agafa així el relleu 
d’Arenys de Mar, Barcelona i 
Calella. Els 25 actes que s’han 
programat intentaran projec-
tar i donar a conèixer tota la 
força del moviment sardanista 
de Catalunya, conjuntament 
amb l’oferta cultural de la ciu-
tat de Mollerussa i la resta del 
país. 
Tal com ha explicat el res-
ponsable de comunicacions 
de l’Agrupació Sardanista de 
Mollerussa, Joaquim Fabrés, 
els 25 actes programats es 
divideixen en tres categori-
es: una primera que inclou els 

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, acompanyat dels 
membres de l’Agrupació Sardanista de Mollerussa.

foto · Nom del fotograf

actes que vénen marcats des 
de la Federació Sardanista 
de Catalunya; els actes que 
pròpiament programa cada 
any l’Agrupació, com són, per 

exemple, les ballades i l’aplec 
anual, i una tercera que cons-
tarà de tres exposicions temà-
tiques variades al voltant de 
la sardana. 

perquè la tradició dels vestits 
de paper de Mollerussa pu-
gui obtenir el reconeixement 
de Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat. Cal recordar 
que a la capital de l’Urgell hi 
ha l’únic museu del món que 
exhibeix aquest tipus de cre-
acions. La gala l’ha presentat 
l’actriu Sílvia Bel.
En la desfilada també hi ha 
participat, però fora de con-
curs, un vestit del reconegut 
dissenyador català Antonio 
Miró, que enguany ha estat 
membre del jurat. La peça 
passarà a formar part d’una 
col·lecció específica dins del 
Museu juntament amb les ce-
dides en anys anteriors. 

Imatge del primer premi 
de la categoria d’Època, 
‘Lluís XVI’.

foto · ACN
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Roca dels Bous

És la zona arqueològica de Camarasa
 REDACCIÓ
 CAMARASA

La Generalitat ha aprovat de-
clarar Bé Cultural d’Interès 
Nacional, en la categoria de 
zona arqueològica, la Roca 
dels Bous, a Camarasa. Amb 
aquesta declaració es deter-
mina el criteri bàsic que se se-
guirà en les intervencions a la 
zona arqueològica declarada i 
la necessitat que el Departa-

Declarada com a Bé
Cultural d’Interès Nacional

Panoràmica de la Roca dels Bous.
foto · UAB

7CULTURAL

Representa-
ció d’‘El llac 
dels cignes’
DIA: 14 de gener
LLOC: La Llotja
HORA: 21.00 h
La companyia Russian 
Classical Ballet porta al Te-
atre de la Llotja un dels ba-
llets clàssics més coneguts 
a tot el món.

Fira de l’Oli
DIES: 16 i 17 de gener
LLOC: Pavelló de l’Oli de 
les Borges Blanques
Les Borges Blanques serà 
el punt de trobada d’ex-
positors de productes 
agroalimentaris.

ment de Cultura aprovi prèvi-
ament qualsevol canvi d’ús de 
les finques afectades; la plan-
tada d’arbres; les remocions 
del terreny per a la instal·lació 
d’antenes, de conduccions 
elèctriques, d’obres de cla-
vegueram o desguàs, l’arran-
jament de camins existents, 
així com l’obertura de nous 
els anivellaments de terrenys, 
i les reparcel·lacions. 

Santa Maria de Vilagrassa

Incasòl inicia les obres de restauració 
del campanar de l’església

 REDACCIÓ
 VILAGRASSA

L’Institut Català del Sòl, In-
casòl, ha iniciat les obres 
de restauració del campa-
nar gòtic de l’església par-
roquial de Santa Maria de 
Vilagrassa. L’obra s’ha ad-
judicat a l’empresa Cons-
truccions Muñarch, SL per 
un import de 63.900 eu-
ros (sense IVA) i un termini 
d’execució de cinc mesos. 
L’actuació se centrarà en la 
restauració de la torre del 
campanar tant pel fa als ele-
ments deteriorats o afegits 
inadequadament en èpo-
ques recents, principalment 
a la part exterior de la torre, 
com a l’interior de la plan-
ta superior del campanar. El 
projecte està promogut pels 
departaments de Territori i 
Sostenibilitat i de Cultura, 

l’Ajuntament de Vilagrassa, 
el Bisbat de Solsona i l’Inca-
sòl dins del programa de l’1 
€ cultural.
L’església parroquial de 
Santa Maria de Vilagrassa 
va ser construïda entre els 
segles XIII i XIV i reformada 
posteriorment, possible-
ment sobre el segle XIX. 
De la construcció romànica 
només en resta la seva por-
talada del segle XIII, amb 
les arquivoltes decorades 
amb formes geomètriques 
típiques de l’anomenada 
escola lleidatana (puntes de 
diamant, llaceries i ziga-za-
ga). El campanar resulta de 
la transició entre el període 
romànic i el gòtic. De fet, es 
tracta d’un edifici d’una sola 
nau amb capelles laterals 
construït amb carreus de 
pedra tallada. 

Imatge de l’església de Santa Maria de Vilagras-
sa.

foto · Incasòl

Fem de l'escriptura un joc

Organitza:

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

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

Play Stations iPhones iPods Touch Smartphones iPods Shuffle

L’aventura de crear històries

Vuitena edició

Participa i guanya!
www.ficcions.cat 



L’Estaquirot 
Teatre, amb 
‘En Jan tot-
lifan’
DIA: 17 de gener
LLOC: Teatre Ateneu de 
Tàrrega
HORA: 18.30 h
Aquesta és la història del 
Jan, un nen que de petit a 
casa seva li feien tot, però 
quan un dia es va quedar 
sense ajudant el Jan no 
sabia viure sense ajuda: ni 
vestir-se, ni cordar-se les 
sabates...

Mag Edgard, 
amb ‘El So-
miatruites’
DIA: 17 de gener
LLOC: La Passió de Cerve-
ra
HORA: 12.00 h
El Somiatruites és un es-
pectacle familiar i per a 
tots els públics on es com-
bina la màgia més espec-
tacular dels grans aparells 
amb la màgia més impac-
tant de petit format.

Jordi del 
Rio, amb 
‘L’Avi Tonet’
DIA: 24 de gener
LLOC: Teatre Foment de 
Juneda
HORA: 12.00 h
La tutora del Magí li en-
comana escriure una re-
dacció sobre algú amb qui 
tingui una estreta relació i 
que s’estimi molt. El Magí 
tria escriure sobre el seu 
avi, l’avi Tonet, que mal-
auradament fa uns mesos 
que es va morir i el Magí 
encara el troba molt a fal-
tar.

‘Kissu’, dins 
del cicle Joc 
al Ninot
DIA: 30 de gener
LLOC: Casal d’Almacelles
HORA: 18.00 h
Creient que el Kissu és un 
gosset abandonat, la Duna 
i el seu avi l’acullen a casa. 
Què passarà quan desco-
breixin que és un llop? 
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Preestrena galàctica

Tarrega acull l’estrena d’‘Star Wars: 
The Force Awakens’ una nit abans

 DANI MARTÍNEZ
 TÀRREGA

Tarrega va acollir divendres 
18 de desembre a la mati-
nada l’estrena d’una de les 
pel·lícules més esperades de 
l’any. El metratge d’Star Wars: 
The Force Awakens es va 
anar obrint camí davant dels 

ulls humits d’una multitud de 
fans que van decidir acudir en 
massa als Cinemes Majèstic 
de la localitat lleidatana.
El documental I am your fat-
her, dels directors Toni Bes-
tard i Marcos Cabotá, es va 
encargar d’obrir la vetllada. 
Posteriorment, i no sense 

abans haver passat amb la 
seva disfressa pel photocall, 
els assistents a l’esdeveni-
ment van poder gaudir de la 
projecció de l’Episode VII a les 
dues sales dels Majèstic. Una 
per a la seva versió doblada 
en català i una altra en versió 
original subtitulada. 

Concerts
El COU d’Àger 
tanca el cicle 

Música sota les 
estrelles amb
tot exhaurit

 REDACCIÓ
 ÀGER

El Centre d’Observació de 
l’Univers (COU) del Mont-
sec a Àger ha tancat el 
sisè cicle Música sota les 
estrelles després d’haver 
exhaurit les entrades dels 
set concerts programats 
des del 4 de juliol fins al 5 
de desembre.
Aquest any el progra-
ma va ampliar el núme-
ro d’actuacions de cinc a 
set i, malgrat això, s’han 
aconseguit omplir per 
primera vegada totes 
les localitats, segons ha 
confirmat el director de 
l’equipament astronòmic, 
Salvador Ribas.
Això vol dir que el cicle ha 
comptat amb prop d’un 
miler d’espectadors (136 
per concert) i no es des-
carta ampliar l’oferta de 
cara a la pròxima edició 
del cicle de concerts.
L’últim a actuar va ser el 
cantautor Cesk Freixas, 
que va presentar el seu 
darrer disc, titulat Pro-
testa. Dos dies abans del 
concert ja no quedaven 
localitats disponibles. 

Micromecenatge
The Targarians 

agraeix el
suport rebut 

amb un concert
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

El grup The Targarians va 
oferir un concert al Mer-
cat Municipal de Tàrrega 
per agrair el suport rebut 
a través del micromece-
natge, un suport que els 
permetrà continuar actius 
després que a l’octubre els 
robessin els instruments i 
l’equip de so del seu local 
d’assaig. En 40 dies uns 
160 mecenes van aportar 
més de 4.000 euros, que 
era l’objectiu que la for-
mació es va marcar per 
reposar el material i poder 
continuar la seva trajectò-
ria. 

La mostra coincideix amb el centenari 
de la mort d’aquest il·lustre lleidatà

 ACN
 BARCELONA

El Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) exposa  
la mostra retrospectiva “Xa-
vier Gosé, il·lustrador de la 
modernitat”. Es tracta d’una 
àmplia exposició, dotada par-
cialment amb fons del Mu-
seu d’Art Jaume Morera de 
Lleida de Lleida, que revisa 
l’obra de Gosé (876-1915), 
tot un referent de la figura 
de l’il·lustrador modern i un 
dels grans cronistes del París 

El MNAC exposa per 
primer cop l’il·lustrador 

Xavier Gosé

Al fons, enfocada, una il·lustració de Xavier Gosé.
foto · ACN

Retrospectiva artística

S’hi exposen
 300 obres 

d’aquest “cronista  
de la modernitat”

parisenca

de la belle époque i la Bar-
celona modernista. En total 
s’hi exposen unes 300 obres 
entre pintures, dibuixos, re-
vistes, il·lustracions de moda 
i, fins i tot, vestits d’alta cos-
tura inspirats en les seves 
il·lustracions. Mai abans el 
MNAC no havia acollit una 
exposició dedicada a l’artis-
ta lleidatà, mort ara fa exac-
tament un segle i considerat 
un dels artistes catalans més 
internacionals de principis del 
segle XX. 
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“A la CUP són 
massa sectaris i  

poc madurs”
 L. Á. PÉREZ DE LA 

PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Un al Congrés i l’altre al Senat. 
A falta d’un, l’autodenominada 
“esquerra transformadora” llei-
datana tindrà en aquesta estra-
nya i probablement inestable 
legislatura dos representants a 
Madrid. Jaume Moya seurà al 
Congrès i Sara Vilà, al Senat. A 
l’un l’han triat els lleidatans i és 
per dret propi el gran triomfa-
dor de les darreres generals a 
Lleida. A l’altra l’ha triat el seu 
partit com a senadora per seu-
re a una cambra que, segons 
ella mateixa, “és inútil” i s’ha 
de transformar. Sigui com sigui, 
Jaume i Sara -que només són 
parella política- han aconseguit 
el que no van poder ni Pané i 
Rivadulla, perquè la històrica 
política de Ballobar només va 
aconseguir seure a la cambra 
de la Carrera de San Jeróni-
mo quan es va presentar com 
a candidata d’IU per Barcelona.
 
L. A. PÉREZ DE LA PINTA

Contents, imagino, però us ho 
esperàveu?

JAME MOYA
Doncs jo no i ella m’imagino 
que tampoc. A mi em bastava 
haver aconseguit aquí, a Llei-
da, una confluència de forces 
d’esquerres.  Aquest ha estat el 
nostre gran èxit. 

L. Á. P.
Home, Catalunya Sí que es 
Pot aplegava pràcticament 
les mateixes forces que ara us 
heu presentat sota la marca 
En Comú Podem. Vols dir que 
portser l’èxit no ha tingut a 

veure més amb una tria ade-
quada del nom de la cosa?

J. M.
La marca Podemos també hi 
era abans. Conjugada d’una al-
tre manera, però hi era. 

L. Á. P.
Sí, però més amagadeta. Qua-
si tant que no se la veia. Us ho 
dic com a floreta, que consti!

“S’ha aconseguit 
el que mai havia 

fet l’esquerra
alternativa a 

Lleida”

SARA VILÀ
És veritat, no va ser una bona 
tria. Va ser tot molt atropellat 
i les autonòmiques no vam te-
nir temps de preparar-les com 
ens hagués agradat. I ho vam 
pagar. No vam llegir les elecci-
ons com el que eren, unes ple-
biscitàries. La gent volia votar i 
n’hi havia molta que volia votar 
sí a la independència, per això 
penso que no va funcionar com 
volíem. L’electorat  ens va des-
vincular d’aquest discurs. I les 
intervencions d’Iglesias a l’ini-
ci de campanya no van ajudar 
gaire.

L. Á. P.
Així ho diuen els resultats, 
però ara us ha anat millor. I 
era molt més evident que sou 
Podemos..

J. M.
Nosaltres som En Comú Po-
dem. I hem aconseguit el que 
mai s’havia aconseguit a Lleida, 
perquè la Mercè Rivadulla va 
sortir escollida quan es va pre-
sentar per Barcelona. 

L. Á. P.
Ja us ha trucat el Pablo Iglesi-
as? En certa manera, heu fet 
història.

J.M.
Doncs no. Sí que m’ha trucat el 
Xavier Domènech.

L. Á. P.
No m’ho crec.

J. M.
No, no, de veritat que no, t’ho 
asseguro. Encara que potser és 
que no tenia cobertura o algu-
na cosa similar. I al Pablo Igle-
sias el coneixeré a Lleida. No 

l’aniré pas a buscar.

L. Á. P.
No us ha visitat durant la cam-
panya, efectivament. 

S.V .
Però hem tingut l’Ada Colau. 
Ens hem currat molt la campa-
nya nosaltres mateixos.
J. M.

Hem estat una mica el ge-
net solitari, però estem molt 
contents. Primer no ens pen-
sàvem que hi hagués possibi-
litats d’entrar, però conforme 
la campanya avançava i vèiem 
l’acollida que ens dispensava 
la gent vam començar a veure 
que sí que es podia. També he 
de dir que fins que el recompte 
no estava al 60% no m’ho vaig 
creure.

L. Á. P.
A mi no m’agrada preguntar 
aquestes coses, perquè pen-
so que els càrrecs electes han 
de tenir un bon sou per la 
responsabilitat que implica la 
posició que ocupen i, també, 
per evitar temptacions, però 
sabeu ja quant cobrareu?

J. M.
Jo no en tinc ni idea
S. V.

Nosaltres, a Iniciativa, fixem 
unes escales de sou. El mínim  
que cobra una persona que tre-
balla a Iniciativa o per Iniciativa 
són 1.200 euros. Després hi ha 
un altre esglaó que són 2.200 
i un darrer que són 3.200. Res 
d’això de tres vegades el sala-
ri mínim. Ho fem perquè pen-
sem que ningú no ha de cobrar 
menys de 1.200 euros. És un 
dels nostres principis personals 
i polítics.

flleida@flleida.cat
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Jaume 
i Sara

Senadora designada 
i diputat inesperat

 Al Jaume ningú no el posava a les travesses que dona-
ven per segur un quàdruple empat però amb altres ca-
res. Tothom parlava de quatre escons per quatre partits, 
però ECP no entrava en els pronòstics inicials. Finalment 
ho va aconseguir sent, a més, la primera força a Lleida 
ciutat. Per arrodonir-ho, Sara Vilà ha estat designada se-
nadora i, així, l’anomenada “esquerra transformadora” 
serà a Madrid per partida doble. Moya, que és procura-
dor de tribunals, diu que convertir-se en diputat suposa-
rà per ell “perdre diners” i Sara reconeix que la designa-
ció li dona tranquil·litat després d’uns mesos complicats 
laboralment després de no aconseguir tornar-se a seure 
al Parlament. Què faran o no al Congrés i al Senat és una 
incògnita, però a tots dos se’ls veu amb ganes i il·lusió.
D’altra banda, cada mes l’entrevistat del SE7 confecci-
ona un llista a Spotify amb set cançons més un bis. Us 
convidem, doncs, a llegir aquest codi QR amb el vos-
tre dispositiu mòbil per acompanyar l’entrevista amb la 
banda sonora dels entrevistats. 

“El PSOE hauria 
de governar amb 

Podemos i 
convocar el 

referèndum”

“Amb una 
setmana més
de campanya

seríem la
segona força”

L. Á. P.
I l’altre és fer un referèndum. 
Ara, després de les generals, 
la situació és una altra. Encara 
considereu que Catalunya ha 
de convertir-se en un estat in-
dependent? 

J. M.
Jo sí, crec molt en els fets di-
ferencials. A Catalunya hi ha 
molts trets identitaris que cor-
ren perill dins d’un Estat com 
l’actual i per això penso que 
seria millor tenir un estat cata-
là. També he de dir que no ho 
sóc gens de nacionalista. Sóc 
independentista però no naci-
onalista.  I penso que un estat 

més petit o una unitat adminis-
trativa més petita funciona mi-
llor i és més propera. Crec més 
en les vegueries que en les co-
marques o províncies. Són una  
entitat de mida més adequada.
S. V.

Jo vinc més d’una tradició anar-
cosindicalista. I l’anarquisme ja 
saps que no hi creu en els es-
tats, però és evident que no 
podem prescindir-ne. Per això, 
penso en un estat més petit i 
més proper dins d’una Europa 
diferent, perquè aquesta Unió 
Europea no ens agrada.

L. Á. P.
I la situació actual a Espanya 
us agrada? Estem en un con-
text on, sigui quin sigui el de-
senllaç, la força política que hi 
representeu sortirà guanyant

S. V.
Jo penso que amb una setma-
na més de campanya hauríem 
estat la segona força. Segur. I 
ara, doncs, la pregunta és què 
farà el PSOE.
J. M.

Jo penso que ha de pactar amb 
Podemos i les confluències i 
formar govern. 

L. Á. P.
No crec que el PSOE pugui 
sobreviure a això. Per part 
vostra, és una bona jugada, 
però per part d’ells, no. I dei-
xar governar el PP, tampoc. I 
anar a unes noves eleccions, 
encara menys.

J. M.
El que han de fer és pactar amb 
nosaltres i fer el referèndum. 
Convocar-lo i fer com Came-
ron al Regne Unit. Convocar-lo 

i presentar els seus arguments 
en contra de la independència. 
I si guanyen és el que poden 
presentar per tornar a ser un 
partit amb opcions de gover-
nar. És el que farien si fossin 
intel·ligents.
S. V.

Però no en són d’intel·ligents. 
Estan ancorats en un altre mo-
ment. No entenen què està 
succeint.

L. Á. P.
Això de governar junts amb 
el PSOE entenc que és el que 
desitjaríeu que succeís, però 
que penseu què succeirà fi-
nalment?

S. V.
Jo penso que les pressions que 
sofrirà Pedro Sánchez per per-
metre que Mariano Rajoy sigui 
investit president seran moltes. 
I al final, Rajoy governarà. 

L. Á. P.
El Senat serà una cambra im-
portant aquesta legislatura. 
Continues pensant que és 
inútil?

S. V.
Ara n’és d’inútil. I el PP l’empra-
rà per bloquejar moltes inicia-
tives que s’aprovin al Congrés, 
seran refusades allà i hauran de 
tornar al Congrés. Serà el que 
succeirà. Nosaltres, des d’En 
Comú Podem, volem canviar el 
Senat, cal que sigui una verita-
ble cambra territorial. Per això, 
i tot i que a mi no m’han triat 
els cituadans directament, pen-
so que els senadors designats 
per les CCAA som els verita-
blement representatius. Volem 
un Senat diferent i amb menys 
senadors.

L. Á. P.
Hi ha qui t’ha posat verda a 
les xarxes socials per haver 
estat designada com a sena-
dora després de no aconse-
guir escó al Parlament el se-
tembre.

S. V.
També n’hi ha d’altres que 
m’han felicitat. A Facebook. Ho 
podeu veure.

L. Á. P.
Però a Twitter no, sobretot 
de la CUP... Què us separa 
d’ells? En teoria, ocupeu un 
espai polític semblant.

S. V.
És molt fàcil: el que ens separa 
és que ells són sectaris i que no 
són gaire madurs. De fet, pen-
sem que ho són una mica.



GENER 201636 opinió

opinio@
7accents.cat

La funció pública 
no es toca, es de-
fensa

 En relació a la notícia pu·
blicada a la premsa local el 
passat diumenge dia 6 de 
desembre de 2015 sobre 
la possible amortització de 
200 places de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de 
Lleida, la Secció Sindical de 
l’UGT manifestem pública·
ment la nostra disconformi·
tat a aquesta possibilitat.
Els darrers  anys, els emple·
ats i les empleades públi·
ques hem patit importants 
retallades, tant de sou com 
de drets que havien estat 
aconseguits mitjançant in·
tenses negociacions en anys 
en què, via pressupostos ge·
nerals de l’Estat, se’ns con·
gelaven les retribucions de 
manera unilateral. Tot això, 
quan la majoria de la pobla·
ció veia incrementades les 
seves retribucions, com era 
de justícia!
A més de patir aquestes re·
tallades, també hem estat, 
atiat molts cops pels propis 
polítics, en el punt de mira 
pel fet de tenir una feina es·
table, la qual va ser assolida 
per un processos llargs i no 
gens fàcils.
Nosaltres sempre hem entès 
les diferents situacions eco·
nòmiques i hem continuat 
realitzant les nostres obliga·
cions amb eficàcia i eficièn·
cia.
Durant els últims anys, hem 
vist com, quan companys i 
companyes assolien la jubi·
lació, es deixaven vacants 
la majoria d’aquelles places 
d’acord amb les limitacions 
marcades per llei.
En moltes ocasions, hem 
hagut, per necessitats del 
servei, d’assumir les tasques 
d’aquestes places vacants, 
sobrecarregant encara més 
els nostres llocs de treball, 
que ja ho estaven, exercint 
tasques superiors a la nostra 
categoria, sense cap aug·
ment de les nostres retribu·
cions.
I ho hem fet per responsa·
bilitat com a servidors de la 
funció pública que som i per 
donar un bon servei a la ciu·
tadania.
Actualment, la funció pú·
blica està infravalorada i 

menyspreada i alguns sec·
tors s’obliden que la nostra 
tasca és molt important per 
tal que aquesta maquinària 
funcioni.
Com a professionals i amb 
dedicació a la nostra fei·
na, intentem donar  un bon 
servei a la ciutadania i de·
fensem i treballem  per una 
administració pública de 
qualitat.
Per tant, no acceptarem ni 
compartirem la possible su·
pressió de cap plaça vacant 
de la plantilla,  la funció pú·
blica no es toca, sinó que es 
defensa!

Tenim a l’abast els mecanis·
mes necessaris per consen·
suar qualsevol millora de 
l’administració pública, no 
l’enfonsem més.
Cridem a l’enteniment i al 
diàleg i deixem la porta 
oberta a la negociació col·
lectiva, tan important per 
continuar avançant.
No sobren 200 places, man·
quen més persones al servei 
de persones. 

SECCIÓ SINDICAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 

La prioritat d’un 
alcalde ha de ser 
la ciutadania o les 
concessionàries?

 Exigim que la concessió 
dels radars atengui els in·
teressos de la gent. O és 
que la ciutadania només 
serveix per pagar multes 
i no mereix, per exemple, 
un retorn amb inversions a 
la seua ciutat en seguretat 
vial? No és nomes un desig, 
senyor Ros, és una obligació 

legal. O no cal complir amb 
la part del contracte amb 
Arnó que diu: “els ingressos 
de les sancions obtingudes 
per infraccions de la Llei de 
Trànsit s’han d’aplicar al fi·
nançament de la seguretat 
vial, prevenció d’accidents 
de trànsit i ajuda a les víc·
times”?
La societat podria tenir un 
retorn de les multes de ra·
dar que anés molt més enllà 
de la desitjada reducció de 
la sinistralitat. Però l’ajun·
tament incompleix les se·
ues obligacions i fa la vista 
grossa amb les de la conces·
sionària. Com s’entén que 
l’adjudicatària no hagi fet 
bona part de les inversions 
que, per contracte, estava 
obligada a fer? El resultat 
és que no arriben les millo·
res en seguretat vial. Estem 
davant un ajuntament que 
protegeix l’empresa adjudi·
catària i no pas la ciutada·
nia, i això s’ha tornat a fer 
evident amb la sentència del 
Tribunal Suprem que veu il·
legals les multes dels semà·
fors amb càmera. Mentre 
a Sant Sebastià van deixar 
de multar en el moment en 
què es va posar en dubte la 
fiabilitat dels semàfors ver·
mells (febrer de 2014), aquí 
van continuar sancionant. I 
fins i tot han seguit multant 
després de la sentència. Es 
protegeixen els interessos 
d’una empresa per damunt 
dels de la ciutadania, i això 
és molt greu. Passem de l’In 
dubio, pro reo a l’In dubio, 
pro Arnó. Recordem a l’al·
calde de Lleida que ha de 
complir amb les seves obli·
gacions com a servent de la 
ciutat, atenent les prioritats 
de la ciutadania, amb tota la 
transparència i honestedat 
que entenem que mereix la 
gent de Lleida. 

ALFRED SESMA
MEMBRE DEL COMÚ

DE LLEIDA

Vidal: un bon al-
calde per Balaguer

 El nou govern conformat 
per Esquerra Republicana, 
PSC i Ara Sí està demostrant 
la seva competència i capa·

què opina...

Òscar 
Buetas

periodista

Tercera Guerra Mundial

Coalició de països per atacar 
un enemic comú. Avions de 
combat. Militars. Refugiats. 
Orient. Occident. Detenci·
ons. Bons. Dolents. Morts 
innocents. Tots aquests con·
ceptes estan al meu cap des 
de fa uns dies i amb les dar·
reres hores han tornat a pren·
dre força a causa de l’atemp·
tat que es va produir a la 
casa d’hostes prop de l’am·
baixada d’Espanya a Kabul i 
que va causar la mort de dos 
policies. Vivim una altra era, 
però bé es pot agafar com a 
referència la Primera i la Se·
gona Guerra Mundial per dir 
que estem immersos plena·
ment en una Tercera Guerra 
Mundial, tot i que no veiem 
els tancs per davant de casa.
Els principals actors del pano·
rama intencional, amb Estats 
Units al capdavant, seguits 
per la França d’Hollande i 
la Rússia de Vladimir Putin, 
han fet front comú per lluitar 
contra ISIS. L’autodenominat 
Estat Islàmic pretén sembrar 
el caos a Occident, a més de 
crear un espai geogràfic en el 
qual construir un califat que 
aculli gihadistes, la majoria 
d’ells estrangers d’occident 
que reben formació, estímul 
i diners per fer mal.
Tampoc podem passar per 
alt un altre actor “clau” en 

aquesta guerra del segle XXI: 
el petroli. ISIS està finançat 
principalment del petroli, so·
bretot en aquelles regions de 
Síria que tenen una alta pro·
ducció de petroli. Són moltes 
les xifres que han sortit a la 
llum des dels darrers atemp·
tats a Paris. Una de rellevant 
és la d’1,5 milions de dòlars 
al dia gràcies a l’”or negre”, 
suficient per finançar·se mal·
grat al rebuig d’alguns països 
que a priori podrien haver es·
tat aliats però que els han gi·
rat l’esquena per la brutalitat 
dels seus atemptats.
I davant d’aquesta situa·
ció, una imatge ens torna 
a remuntar al passat. La de 
centenars de refugiats que 
abandonen la seva llar per la 
pressió i sobretot la por. Una 
de les coses més dures que 
hi ha és haver d’abandonar 
el teu país, la teva pàtria, la 
teva casa i gairebé els teus 
records en forma de fotos 
i vídeos, així com família i 
amics, per tal d’aconseguir 
un mínim de tranquil·litat. La 
crisi dels refugiats de Síria, de 
la qual misteriosament ja gai·
rebé no es parla, ha provocat 
pressions demogràfiques i un 
estat de cautela i alerta per 
tal de garantir la seguretat a 
Occident, ja que no tothom 
és favorable a acceptar l’en·
trada del 100% de les perso·
nes que voler venir a Europa 
o Estats Units. Són innocents 
d’una guerra que s’exposen 
al perill perquè segurament 
pensen que ja no tenen res 
perdre i molt a guanyar. 

A més, hi ha una darrera 
qüestió a tractar aquí: les 
morts d’innocents. Vam viure 
els atemptats de París i en les 
darreres hores les dues morts 
dels policies espanyols que 
estaven a la casa d’hostes 
prop de l’ambaixada espa·
nyola de Kabul. Però també 
a l’altre costat de la moneda 
s’estan produint morts, tot 
i que aquestes no surtin als 
informatius, provocades pels 
bombardejos i els atacs. Inter·
net s’ha convertit en la princi·
pal font d’informació que llui·
ta contra certa desinformació 
interessada pels que manen 
i actualment ja és fàcil veure 
la mort d’innocents, alguns 
d’ells nens, que poca culpa 
tenen d’un conflicte que ha 
pres una magnitud internaci·
onal en els darrers anys.
Intento no ser alarmista, però 
els referents bé em fan estar 
en alerta davant de les notíci·
es que ens van oferint. Molts 
de vosaltres pensareu que 
estic exagerant dient que 
estem immersos en una Ter·
cera Guerra Mundial. Però ho 
mantinc fermament, perquè 
els conceptes són molt simi·
lars, la majoria d’ells idèntics. 
I hi ha una imatge que no 
em trec del cap, la mort d’in·
nocents per la brutalitat de 
fonamentalistes, gihadistes 
amb noms i cognoms que 
no tenen drets per acabar 
amb els somnis i les il·lusions 
de les persones. Perquè per 
molt que ho intentin defen·
sar, la seva causa no és de·
fensable..
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citat de saber governar per 
a tots.
La feina feta fins al moment 
és impecable i la gent del 
carrer se la veu il·lusionada 
amb aquesta nova etapa.
Des de l’Ajuntament de 
Balaguer s’estan adequant 
i perfeccionant els espais 
municipals, estan gestionant 
millor els serveis socials de 
la ciutat, hi ha diàleg més 
fluid i proper de l’alcaldia 
amb la ciutadania. A pesar 
de les dificultats econòmi-
ques que pateix el municipi 
a causa de la crisi, afortuna-
dament no ha fet falta pri-
vatitzar cap servei. Per tant, 
considero que el nostre al-
calde està aportant soluci-
ons als problemes de la ciu-
tat i fent una escolta activa a 
totes les propostes que fa la 
ciutadania.
El factor més important que 
fa més fort aquest govern és 
la presència del grup d’Ara 
Sí, amb vocació de solucio-
nar els problemes de la gent 
del carrer amb proximitat i 
capacitat d’entesa i amb ga-
nes de progressar cada dia 
més.
En definitiva, tenim un go-
vern tripartit sense pre-
cedents; el millor govern 
de la història de Balaguer,  
conformat per una majoria 
d’esquerres que té molta  
empenta i sembla ser que  
posarà fi a la desigualtat 
que hi ha entre persones i 
classes socials. I en temps 
de crisis penso que calen 
governs d’esquerres. 
Emplaço a l’equip de govern 
a estudiar si la plaça Merca-
dal hauria de convertir-se en 
un espai de vianants, lliure 
de vehicles, com he propo-
sat algun cop. Sens dubte, 
la plaça del Mercadal és un 
dels llocs més emblemàtics 
de la ciutat i sense ànim de 
presumir crec que és la mi-
llor plaça històrica i porxada 
que té Catalunya. Tenim una 
ciutat excel·lent i crec que 
es mereix tenir algun reco-
neixement internacional.Fi-
nalment, crec que seria ne-
cessari que l’Ajuntament de 
Balaguer proposés aquest 
espai tan concorregut i es-
timat com a patrimoni de la 
humanitat.
Podem estar tranquils que 
tenim uns bons gestors i un 
bon alcalde que aviat faran 
possible una ciutat més mo-

derna, atractiva, competiti-
va, cultural, esportiva, inclu-
siva, tecnològica i d’igualtat 
entre persones. L’optimisme 
és la clau de tot! 

JOSEP M. CASTELLS

 

La realitat econò-
mica espanyola

 El Producte Interior Brut 
(PIB) de l’economia espa-
nyola ha crescut, segons les 
dades del Banc d’Espanya, 
un 3,4% interanual en el ter-
cer trimestre d’aquest any. 
Ens ho transmeten com si 
haguéssim d’estar molt co-
fois i satisfets amb nosaltres 
mateixos, però la realitat és 
que el PIB espanyol es tro-
ba en el 96% del nivell que 
tenia abans de la crisi, res-
pecte a la zona euro. Ens 
comenten també que ha 
augmentat l’ocupació (se-
gons l’Enquesta de Població 
Activa, EPA, ha disminuït en 
104,3 mil persones) i l’atur 
s’està reduint (si es tingués 
el mateix nivell de població 
activa que en el quart tri-
mestre de 2011 l’atur seria 

de 5,4 milions i no de 4,85, 
tercer trimestre de 2015, se-
gons l’EPA).
La pregunta que ens hem 
de fer és si aquest dinamis-
me es deu a les polítiques 
aplicades o a altres circum-
stàncies externes. Espanya 
ha pogut créixer gràcies a 
les exportacions i al turis-
me, molt beneficiats per la 
baixada del preu del petroli 
i la devaluació de l’euro, Es-
panya espera rebre aquest 
any 68 milions de turistes, 
un 40% més que en 2009. 
L’augment de benefici em-
presarial, a causa d’un major 
nivell de competitivitat, s’ha 
basat, principalment, en la 
devaluació salarial.
A la vegada, es pot consta-
tar com en els últims qua-
tre anys (govern del PP de 
Rajoy) el deute públic ha 
augmentat un 30%, i això 
que han aplicat polítiques 
“d’ajust”, és a dir, retallades 
socials. En l’actualitat, l’en-
deutament de les adminis-
tracions públiques es troba 
sobre els 1,06 bilions d’eu-
ros (representant un deute 
de 22.799 euros per càpita), 
el 99% del PIB. I, si s’inclou 
el de la banca, s’està sobre 
el 132% del PIB. El deute ex-
tern es troba en 1,6 bilions 

d’euros, Espanya és el vuitè 
país amb més deute total 
del món.
En quina realitat ens tro-
bem?  El 29% de la població 
espanyola es troba en risc 
de pobresa o exclusió soci-
al. La pobresa infantil afecta 
al 34% de la població menor 
de 17 anys, segons Eurostat. 
Comunitats autònomes o 
ajuntaments de moltes ciu-
tats i pobles han hagut que 
establir sistemes de beques 
menjador per assegurar 
que el nen o la nena reben 
un àpat en condicions cada 
dia. Els desnonaments en-
cara continuen. La pobresa 
energètica ja és un fet real 
en moltes llars espanyoles 
i les accions dels ciutadans 
amb recaptes d’aliments es 
multipliquen per la geogra-
fia espanyola.
L’agreujament de la pobre-
sa s’ha anat produint per-
què molts aturats han vist 
com desapareixien els ajuts 
públics (o es reduïen moltís-
sim). El 45% dels quatre mi-
lions d’aturats registrats no 
reben ajuts de cap tipus i el 
nombre de famílies sense in-
gressos supera les 700.000, 
el doble que abans d’inici-
ar-se la crisi econòmica.
Hem de recordar que durant 

la crisi s’han generat més 
de cinc milions d’acomia-
daments. La taxa d’atur és 
de les més altes de l’euro-
zona (21,18%) i la qualitat 
de l’ocupació creada (crei-
xement de la temporalitat i 
del treball a temps parcial) 
és nefasta. A la vegada, els 
treballadors que conser-
ven l’ocupació han vist com 
s’ha anat reduint el seu po-
der adquisitiu, que en molts 
casos superen el 10%, i els 
sous dels nous contractes 
temporals no arriben ni a la 
meitat dels que aconsegui-
en els treballadors que han 
estat substituïts. A més, cal 
assenyalar que la guardiola 
de les pensions, Fons de Re-
serva de la Seguretat Social, 
ha passat de tenir 66.815 
milions d’euros (2011) a te-
nir 34.211 milions d’euros 
(en l’actualitat), sense obli-
dar-nos del procés d’empo-
briment real dels pensionis-
tes.
Una altra realitat a mostrar 
és la dels joves. Dels que 
han decidit no emigrar, el 
46,7% es troba a l’atur. Si 
han tingut la sort de trobar 
feina, aquesta acostuma a 
ser temporal i amb un sou 
d’entre entre 4 i 6,5 euros 
l’hora. A més, algunes grans 
i mitjanes empreses opten 
per contractar assalariats a 
través d’empreses de treball 
temporal (precarietat labo-
ral) o bé treballadors au-
tònoms, ja que aquests els 
resulten més barats i menys 
conflictius (més precarietat 
laboral). Al ritme actual de 
reducció de l’atur juvenil, 
Espanya necessitarà 50 anys 
per situar la taxa d’atur ju-
venil en la mitjana europea, 
que és del 20%.
El PIB ja es troba en creixe-
ment, però les condicions 
de moltes famílies espanyo-
les estan molt deteriorades. 
Si la societat no es mobilit-
za, la precarització laboral 
ha vingut per quedar-se i el 
futur de vida que estem dei-
xant als joves cada vegada 
és més tortuós i molt, però 
que molt, gris (per no dir ne-
gre). 

JOAN PERE ENCISO
PROFESSOR DEL

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA APLICADA 

DE LA UNIVERSITAT
DE LLEIDA

què opina...

Ares
Valdés

periodista

Confessió del 2015

Emocionant. Així es com 
podria definir el meu 2015. 
He plorat d’alegria i de tris-
tor, he somiat dormida i 
desperta i he sumat objec-
tius, així com n’he restat. 
He aconseguit apuntar-me 
de nou a anglès, però con-
tinuo mossegant-me les un-
gles. Propòsit d’any nou? Sí, 
tornarem a intentar-ho per 
quadragèsima cinquena ve-
gada. Però a vegades pen-
so que si no em trobessin 
amb el cap repenjat sobre 
el braç i el dit a la boca no 
coneixerien a la verdadera 
Ares. Aquella que, per més 
que ho intenta, continua 
amb les ungles (xoricets per 

als amics) rasurades però, 
això sí, ben netes. Així que 
un cop més començarem 
l’any amb les ungles postis-
ses, hem de començar ben 
maques l’any per al cap de 
tres setmanes acabar amb 
el que tant esforç t’ha cos-
tat. Sí, som així de rucs. 
Però en això consisteixen 
els propòsits d’any nou, no? 
En tornar a començar.
Començar una nova rutina, 
un nou viatge, un nou any, 
una nova feina o una nova 
vida. Les circumstàncies po-
den ser molt diferents, però 
tot es tracta de començar 
i continuar fent camí. Brin-
dem amb forces per comen-
çar un any nou. Brindem lla-
vors per començar una nova 
vida. Potser no és la que 
ens agradaria, potser no 
ens queda més remei. Però 

si per una cosa està fet l’és-
ser humà és per aixecar-se 
i continuar lluitant.  Aquest 
2015 he hagut de començar 
una nova feina i una nova 
rutina. He començat també 
un nou règim (el tercer crec 
ja) i he començat una nova 
vida. Al principi es va fer 
dur, però no puc estar més 
orgullosa del que he acon-
seguit. El millor de tot? He 
pogut emportar-me la gent 
que va confiar en mi i els 
seus afectes per sumar-los 
als meus nous companys de 
rutina. 
Satisfacció, felicitat, amor, 
saviesa, respecte, compa-
nyonia... Aquest podria ser 
el meu resum de l’any. I el 
teu? Per si no ens tornem 
a trobar durant aquest any, 
feliç 2016 i feliç any nou. Ah, 
i feliç començament de...
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PASSATEMPS
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Busqueu una paraula de 8 lletres oculta dins de
lʼenigma. La imatge conté la inicial de la paraula

buscada. Sʼinclouen 7 de les 8 lletres.

criptograma 

solucions

els 8 errors sudoku difícil

encreuats

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

7 3 9
6 3 2 9

2 7 4 3
7 3 8 2 1

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

2 9 7

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

Quan en Joan li pregunta a la Cristina quants anys té, ella li diu: “Mira,
abans dʼahir tenia 23 anys, però lʼany que ve en faré 26, per tant tin-

dré un any menys que tu”. En Joan li respon que això no és pas possible.
Què penseu, benvolgut lector, potser veritat o és del tot impossible aquesta
afirmació de la Cristina?

enigmes d’enginy by FILOENIGMES

FL
OC

ʼH 754639182
638421579
129587463
573948621
862175934
941362758
296713845
317854296
485296317

CONGRATULAM
RIERESNARRA
ERTESCARRER
AIGATAUIC
RAMARUBRICA
AICAASUR

COLOMBIAEE
MALLSAXIAL
ALAIALSLL
NARERROCAL
EMINENTALLO
SASACALAT

sudoku de lletres

D
F A B

F D
E F

F C B
A

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

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

DABEFC
CEFABD
FCADEB
BDECAF
AFCBDE
EBDFCA

La paraula és
NOVETATS.
Falta la N del
pare Noelde
la imatge.

La Cristina fa els
anys cada 31 de
desembre. Ella fa
aques ta afirmació
justament un dia 1
de gener.

SOTAVET
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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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