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Carles
Puigdemont
president de la Generalitat

 El nou president català 
va debutar en el càrrec a la 
capital del Segrià donant la 
benvinguda al primer dels 
dos trens nous que circu-
len per la línia de la Pobla.

En l’habitual afany de pro-
tagonisme de l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros penjava 
a Twitter aquest selfie amb 
Carles Puigdemont i altres 
il·lustres convidats. 

Rosa M. 
Perelló

alcaldessa de Tàrrega

 L’Ajuntament de Tàrre-
ga ha deixat sense balcó 
el Rei Carnestoltes perquè 
no està d’acord amb la te-
màtica d’enguany, que re-
memora la Fira del Teatre 

de 1991, en què hi van ha-
ver greus incidents a causa 
d’un incendi intencionat al 
consistori. “Tifadelteatre, 
25 anys de la cremà” és el 
lema del cartell. 

Setmanari 
‘7accents’

del número 
40 al 43

 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 €. El 20-D, el resum 
informatiu de 2015, el 
litigi per l’art sacre i la 
PAH protagonitzen les 
últimes portades. 

L’ACCENT

Gerard
Martínez

director

Els fonaments de l’Església tremo-
len com una bèstia poruga que 
s’enfronta a un mamífer que osten-
ta una posició superior en la cade-
na alimentària. L’esfondrament físic 
del campanar de l’església de Sant 
Pere, a Rosselló, es produeix paral-
lelament a l’esfondrament vital del 
catolicisme, que ha trobat en el 
segle XXI el seu depredador més 
letal. I és que, mentre la jerarquia 
eclesiàstica continua acomoda-
da en els privilegis que va heretar 
de la dictadura franquista i que la 
democràcia es va encarregar de 
consolidar, sobretot en matèria 
d’educació i finançament, la ciuta-
dania ha anat abandonant progres-
sivament les tradicionals pràctiques 

religioses, impracticables justament 
per les seves tradicions, necessita-
des d’una posada a punt adient als 
temps actuals. Que l’església de 
Rosselló s’esquerdi és tan terrible 
com inevitable, una metàfora cru-
el i cruent d’una Església que, més 
enllà de la seva defunció, ja no té 
cap motiu per fer repicar les seves 
campanes.
De fet, la jerarquia de l’Església no 
ha cregut mai en les llibertats de-
mocràtiques, la qual cosa és inver-
sament proporcional als corrents 
ideològics del moviment obrer que 
imperen en els inicis del segle XXI. 
Un cop superada la dictadura de 
Franco, en què l’Església va viure 
la seva època daurada, no només 
per la ingent quantitat de privilegis 
acumulats, sinó també perquè es 
va convertir en el mal menor, la fe 
cristiana va emprendre el camí a la 
perdició. M’explico: enfront de les 
manifestacions més repressives de 
l’aparell polític del règim, l’Església 
de la moral reaccionària, dels valors 
tradicionals i, sobretot, de les cro-
ades, que havien intentat recato-
litzar-nos a base d’encarceraments 

injustificats i injustificables, sembla-
va més democràtica i social que 
mai, però res més que un miratge 
esperançador en contrast amb una 
realitat sense lloc per a l’esperança.
Amb l’inici de l’etapa democràti-
ca, l’Església va seguir sotmesa a 
una manera de veure el món i, en 
definitiva, la vida i la mort comple-
tament caduca. A més, afavorida 
encara pel poder polític, no va con-
siderar necessari actualitzar els seus 
dogmes. Cal tenir en compte que 
no hi ha cap altre país democràtic 
en què l’ensenyament privat catò-
lic (o concertat, com s’entesten a 
anomenar-lo les dretes catalana i 
espanyola) disposi del suport i el 
finançament que té a Espanya i, de 
retruc, a Catalunya. N’és un exem-
ple Lleida, on les famílies de major 
tradició catòlica, bona part de les 
quals estretament vinculades a 
l’Opus Dei, han controlat el poder 
polític i econòmic de la ciutat al 
llarg de les darreres dècades.
A pesar d’això, les esquerdes de 
l’Església es van fer paleses en els 
anys de lideratge polític de Rodrí-
guez Zapatero, quan l’avortament, 

els matrimonis homosexuals, el 
reconeixement de les víctimes del 
franquisme o la LOE van posar les 
seves velles creences entre l’espa-
sa i la paret. En l’àmbit educatiu, 
la defensa de la religió que va pro-
pugnar el catolicisme espanyol no 
quadrava amb el concepte de la 
llibertat educativa que s’estenia a 
la resta d’Europa, clar exemple del 
deteriorament que patia el motor 
principal de la fe cristiana.
Ara l’Església necessita reconver-
tir-se i adaptar-se als temps de crisi, 
aproximar-se a les protestes contra 
la corrupció i l’enriquiment immo-
ral i oposar-se als bancs, als espe-
culadors i, fins i tot, als òrgans de 
representació popular que ja no re-
presenten cap poble. Si no, l’esfon-
drament del campanar de l’església 
de Rosselló s’erigirà com el primer 
símbol d’una davallada als inferns 
vaticinada pel mateix Nostradamus 
en una de les seves múltiples pre-
diccions apocalíptiques. Per cert, 
l’obra més important del cèlebre 
profeta va ser condemnada i pro-
hibida per l’Església catòlica. Algú 
s’està venjant des del més enllà...

El llegat de l’Església
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Carrer Francisco Franco
 “Vivim en una dictadura munici-

pal”, ens asseguraven els regidors 
del Comú de Lleida en una entrevis-
ta publicada recentment al setmana-
ri electrònic 7accents. Una sentència 
fora de context que es converteix 
en el paradigma d’una democràcia 
massa jove per fer-se gran. No no-
més els alcaldes, sinó també els pre-
sidents de les diputacions i dels con-
sells comarcals o els delegats dels 
governs, tant català com espanyol, 
per no mencionar els grans tòtems 
de la política nacional i estatal, es-
devenen del tot representatius d’un 
sistema polític on, a diferència del 
nord-americà, més consolidat, en-
cara ressona l’eco d’aquelles veus, 
més pròpies d’antics règims, que 
exercien el poder dictatorialment. 
No els culpem, les diverses regla-

mentacions actuals concedeixen als 
governants un poder superior al que 
els atorguen les urnes i que osten-
ten com a cacics d’antany a la recer-
ca del seu benefici personal en lloc 
de destinar-lo a millorar la vida dels 
seus conciutadans. Però ens hi hem 
acostumat, de la mateixa manera 
que no ens estranya passejar per 
carrers els noms dels quals identifi-
quem amb rèmores del passat que 
han aconseguit aturar el temps en 
una època on els drets i els deures 
es repartien arbitràriament. A Llei-
da, per exemple, càrrecs públics 
vinculats al règim franquista o al 
bàndol revoltat contra la II Repúbli-
ca com ara Lluís Besa, Carmelo Fe-
nech, Joan Recasens, Casimir San-
genís, Miquel Montanya o Ramon 
Areny donen nom a diverses zones 

de la capital del Segrià sense cap 
mena de pudor per part dels que 
podrien canviar aquesta situació. 
Fins al punt que en el darrer Ple de 
l’Ajuntament de Lleida PSC, C’s i PP 
van votar en contra d’eliminar els 
noms franquistes dels carrers, men-
tre que CiU, en una mostra més de 
la incongruència ideològica d’una 
federació de ciència-ficció, s’hi va 
abstenir. També resulta clarificador 
que la CUP, formació que entén la 
política com una consulta global i 
globalitzada al poble, en aquest cas 
opti per tirar endavant una sèrie de 
canvis en el nomenclàtor lleidatà 
sense cap consulta prèvia a la ciuta-
dania de Lleida. Imaginem que són 
del parer que la gent, mandrosa de 
mena i fidel seguidora d’un estil de 
vida basat en el “tantsemenfotis-

me”, preferiria mantenir els noms 
dels carrers on viuen tal com estan 
abans d’afrontar tota la paperassa 
burocràtica que suposaria qualse-
vol modificació en aquest sentit. Per 
tant, a l’espera de la decisió d’una 
comissió d’“experts” que analitzarà 
el nomenclàtor de la ciutat de Llei-
da, els lleidatans i les lleidatanes 
continuarem passejant entre llasts 
d’un passat que volem però no po-
dem oblidar. De totes maneres, per 
tornar a caminar amb la cara ben 
alta, primer haurem de fer el mateix 
a l’hora d’anar a votar. Així, doncs, 
tant caminant com votant, sempre 
pas a pas. Només d’aquesta ma-
nera, quan girem el cap per mirar 
enrere, sabrem que hem recorregut 
més camí del que ens manca per re-
córrer. 

SE7PEUSALGAT
Talamonte, tècnic de 
7accents per un dia

 Sergi Talamonte és regidor del 
Comú  de Lleida i, a més, tècnic de 
so, professió que ha exercit durant di-
versos anys. Per tant, Talamonte és un 
especialista en l’art d’enrotllar cables, 
tasca que en el darrer Ple municipal 
va tenir l’oportunitat de rememorar. 
I és que l’equip de 7accents que es 
va encarregar d’enregistrar la sessió 
estava suant de valent a l’hora d’en-
rotllar alguns dels cables usats en la 
gravació fins que Talamonte es va 
presentar voluntari per al seu rescat. 
Després d’una xerrada d’allò més 
pedagògica sobre com afrontar la 
tasca en qüestió, l’edil del Comú no 
va dubtar a arremangar-se i enrotllar 
el cable de 7accents ell mateix. Qui 
s’atreveix a dir ara que la política no 
està al servei del ciutadà? 

#Rosselló 
@frovira2

Com és que a 
#Rosselló hi 

hagués tan 
a punt un 
aparell de 
gravació en 
ensorrar-se el 
campanar?

@MiquelPueyo
@cultura_cat És legal 

regalar les pedres del cam-
panar de #Rosselló? El pa-

trimoni ha d’acabar repar-
tit a trossos? @ARAcultura      
@saravilagalan

@enciam77
Pedres de 250 anys tirades 
en un descampat on passe-
gen els gossos. #Rosselló 
#vergonya

@JaumeMoyaM
@bisbatlleida vol ajut públic 
per l’església de #Rosselló. 
L’afegim als privilegis fiscals 
i processals que ja té?

@JaumeRossello
L’església de Corbera 
d’Ebre va resistir la Batalla 
d’Ebre; en canvi, la de #Ros-
selló no ha resistit un mal 
alcalde

#carrersfranquistes

@yeyaboya
300 lleidatans a l’infern, i la 
Paeria no vol retirar noms 
de #carrersfranquistes que 
els hi van enviar

@carlesvega
És una vergonya que #Llei-
da encara tingui carrers amb 
noms franquistes. Volem 
que es canviïn

@quelaguirre
Fosses plenes d’antifran-
quistes i carrers dedicats a 
feixistes.

@pjuvilla
És evident que defensar ra-
ons administratives per no 
canviar carrers amb noms 

franquistes amaga una vo-
luntat política

#JoanAltisent

@FerranAixala
El meu condol a la familia 
Altisent. Desaparegut fa 
més d’un mes a #Almacelles

@an_gelonch
Troben el cos sense vida de 
Joan Altisent, desaparegut 
des del 22/12/15 DEP Joan. 
Descanseu família i amics

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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La Paeria Pla d’acció de govern

Promeses (in)complertes?
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 L’acabament dels projectes 
del Museu Morera a la rambla 
de Ferran i del Centre de Dia 

per a Persones sense Llar, un 
nou programa Primera Casa 
d’habitatges socials, millores 
urbanes i viàries, vuit nous 
autobusos i l’ampliació del 
telèfon 010 són algunes de 
les més de cinquanta actua-
cions, projectes i obres que 
s’havien de realitzar del juliol 

al desembre de 2015, amb 
un pressupost de 3’7 milions 
d’euros, a la ciutat de Lleida.
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, acompanyat de l’equip 
de govern, va presentar les 
principals actuacions que la 
Paeria havia de dur a terme 
fins a finals d’any. Eren més de 
cinquanta iniciatives -projec-

tes, obres, actuacions i pro-
grames- de diferents l’àmbits: 
urbanisme, cultura, educació, 
esport, drets de les persones, 
seguretat i civisme, promo-
ció de la ciutat, participació i 
transparència. “Aquest equip 
de govern es dedica a gover-
nar, a fer obres, a fer accions, 
a tirar endavant serveis per 

als ciutadans”, manifestava el 
paer en cap.
Passats aquests sis mesos, 
quines d’aquestes iniciatives 
s’han tirat endavant i quines 
no? Ajudeu-nos a desco-
brir-ho i en el número de març 
donarem a conèixer el resul-
tat d’aquest treball conjunt.
Àngel Ros: fets o paraules?  

LLEIDA
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has vist aquesta obra?
PROJECTES

DE GOVERN
DE LA PAERIA

PER AL QUART
TRIMESTRE DE 2015

• Projecte del Museu Morera
• Projecte del Centre de Dia per a Persones sense Llar
• Projecte del Parc de les Arts 
• Projecte del Parc de Quatre Pilans 
• Centre d’Arts Escèniques de Gardeny 
• Estudi de les ofertes de l’Hotel Castell de Gardeny 
• Projecte d’habilitació del quarter general d’artilleria per a la implantació 
d’empreses de tecnologia 
• Projecte de millora de l’accessibilitat de vianants per donar continuïtat a 
l’avinguda de la Doctora Castells 
• Projecte de millora de la mobilitat de vianants i vehicles en l’accés al 
barri de la Bordeta per l’avinguda de les Garrigues
• Reurbanitació del carrer Ciutat de Fraga 
• Reurbanització del carrer General Brito 
• Reurbanització del carrer Ramon Castejón 
• Reurbanizació del carrer Sant Martí 
• Projecte de reforma dels vestidors del Club Futbol Gardeny 
• Projecte d’habilitació del Club Futbol Ciutat Jardí
• Projecte del Museu del Còmic i el Dibuix a l’edifici de l’EMU 
del carrer Cavallers

OBRES 
•  Rehabilitació de l’entorn de la Cuirassa - Call Jueu 
•  Segona i tercera fase del Museu de la Ciència i el Clima 
•  Renovació i millora del clavegueram als carrers Cristòfol de Boleda,
Dr. Fleming i passeig de Ronda 
• Rotonda d’accés al parc de Gardeny 
• Rotonda de l’avinguda de Pius XII 
• Arranjament de les voreres del carrer Arquitecte Villalonga 
• Millores de l’accessibilitat a la Bordeta i al carrer Lluís Companys 
• Pavimentació i manteniment de les calçades de Príncep de Viana, 
av. Onze de setembre, av. Tortosa, av. del Segre i av. València 
• Millora de passos de vianants semaforitzats a la rambla de Ferran i
avinguda de les Garrigues 
• Reforma i ampliació de 217 nínxols al departament ecumènic 
• Instal·lació de 10 sorrals en zones de jocs infantils 
• Millora de paviments amortidors de zones de jocs infantils 
• Construcció d’una cuina i espai per descans a les escoles bressol de 
Sucs, Llívia i Magraners 
• Instal·lació de tendals a les escoles bressol municipals

marca amb una creu què s’ha fet i què no al teu barri i envia’ns-ho
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La Paeria Nomenclàtor lleidatà

L’Associació per 
la Recuperació 
de la Memòria 
Històrica s’hi 

afegeix

La Comissió de la Dignitat encapçala la demanda
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Augmenta la pressió cap a 
l’alcalde Àngel Ros perquè 
revisi la nomenclatura dels 
carrers de Lleida. Els grups 
municipals d’ERC-Avancem 
i de la Crida per Lleida-CUP, 
que ja van fer la presentació 
d’aquesta moció en el darrer 
Ple municipal, disposen ara 
del suport de la Comissió de 
la Dignitat, que ja ha demanat 
per carta a Àngel Ros “que 
prengui en consideració la 
revisió del nomenclàtor dels 
carrers”.
La moció demanava la retira-
da dels noms dels carrers que 
fan referència a persones que 
van participar en el cop d’es-
tat del 18 de juliol de 1936 
o bé van tenir càrrecs relle-
vants durant el franquisme. 
La iniciativa també compta 
amb el suport de l’Associa-
ció per la Recuperació de la 
Memòria Històrica de Cata-
lunya (ARMHC), pionera en 

Demanen a Ros que retiri els 
noms franquistes dels carrers

Alguns dels presents en el darrer Ple han mostrat
cartells reclamant la retirada dels noms franquistes.

foto · ACN

Lleida
Ramon Farré continua com a
delegat del Govern a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Ramon Farré segueix com a 
delegat del Govern a Lleida. 
El convergent ha estat esco-
llit per l’executiu de Puigde-
mont com a representant a 
les terres de Ponent, un càr-
rec que ocupa des de 2010. 

Nascut el 1954, Farré ha tre-
ballat en diversos àmbits del 
Govern català des de fa més 
de quinze anys. La decisió 
de mantenir Farré implica un 
canvi en la delegació de l’Alt 
Pirineu i l’Aran, un càrrec 
que fins ara ocupava Albert 
Alins (ERC). 

Alt Pirineu i Aran
Maria Rosa Amorós, nova delegada 

del Govern a l’Alt Pirineu i Aran
 REDACCIÓ
 TREMP

La nova delegada del Go-
vern a l’Alt Pirineu i Aran és 
Maria Rosa Amorós, d’Es-
querra Republicana de Ca-
talunya (ERC). Amorós, de 
53 anys i nascuda a Isona, ha 
estat diputada al Parlament 

fins al setembre de 2015.
La nova delegada és secre-
taria de les Dones del partit 
des del novembre de 2011. 
ERC ha aconseguit la dele-
gació de l’Alt Pirineu i Aran 
arribant a un pacte amb 
CDC, que s’ha quedat la de-
legació de Ponent. 

la recerca de persones desa-
paregudes durant la Guerra 
Civil, i de l’Amical Mauthau-
sen, entitat que vetlla per la 
memòria dels deportats als 
camps d’extermini nazis. Els 
presidents d’aquestes enti-
tats, Josep Cruanyes, Manel 
Perona, i Enric Garriga res-
pectivament, donen total su-
port a aquesta iniciativa po-
lítica i igualment consideren 
vergonyós que encara avui 
en dia a la ciutat de Lleida es 
mantinguin aquests noms al 
nomenclàtor, més quan en els 

Ple de l’Ajuntament de Lleida

Una comissió d’experts estudiarà
el nomenclàtor de Lleida

 L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

Tal com ha afirmat en la dar-
rera sessió plenària l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, la pri-
mera corporació municipal 
democràtica va eliminar noms 
de persones vinculades direc-
tament a la Guerra Civil i la 
posterior repressió franquis-
ta, però per uns altres encara 
cal fer més canvis. A sobre de 
la taula hi ha els noms d’un 
grapat de carrers i avingudes 
dedicades a persones com 
ara Lluís Besa, Carmelo Fe-
nech, Joan Recasens, Casimir 
Sangenís, Miquel Montanya o 
Ramon Areny, que van exercir 
càrrecs públics a la ciutat en-
tre 1936 i 1978 i que, malgrat 
la seva vinculació al règim 
franquista o al bàndol revol-

Ros, amb Mínguez i Larrosa, durant el Ple de la Paeria 
del 29 de gener de 2016.

foto · ACN

tat contra la II República el 
1936, no van tenir responsa-
bilitat directa ni en els crims 
comesos durant la Guerra Ci-
vil ni en la repressió posterior. 

Pel moment, si hi ha canvis o 
no, ho decidirà una comissió 
d’experts historiadors que 
haurà de bastir-se en les pros-
peres setmanes. 

Amical 
Mauthausen 

també donava 
suport a la

moció

darrers mesos diversos ajun-
taments del país i la resta de 
l’Estat han iniciat la retirada 
d’aquests noms lligats amb el 
règim franquista.
En una carta adreçada a l’al-

calde de Lleida, Àngel Ros, 
amb data del 25 de gener de 
2016, la Comissió de la Digni-
tat li demana “que prengui en 
consideració la revisió del no-
menclàtor de carrers, on en-

cara, després de 39 anys del 
restabliment del Govern de-
mocràtic de Catalunya, hi res-
ten carrers i places dedicats 
a persones que o bé es van 
caracteritzar per donar suport 
al cop d’estat franquista o bé 
per estar compromeses en les 
institucions de la dictadura de 
Franco, com els consistoris o 
el propi Movimiento, respon-
sables directes de la sistemà-
tica repressió política i cultu-
ral duta a terme fins a l’any 
1977”. 
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Ros-Camps

Considera que forma part de la crítica
política i que preval la llibertat d’expressió
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Audiència de Lleida ha arxi-
vat la denúncia que l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, va pre-
sentar contra la seva expri-
mera tinent d’alcalde, Marta 
Camps, per “injúries i calúm-
nies”. Considera que les ex-
pressions de la regidora fetes 
als mitjans de comunicació 
un dia després del seu cessa-
ment en què acusava Ros d’ir-
regularitats formen part de la 
“crítica política” i que “preval 
la llibertat d’expressió”. 
L’Audiència ha desestimat, 
doncs, el recurs presentat per 
l’advocat de Ros contra la in-
terlocutòria del Jutjat d’ins-
trucció 1 de Lleida que el 25 
de setembre va arxivar aques-

L’Audiència arxiva la denúncia 
de Ros contra Camps

ta denúncia, arxivada també 
anteriorment per la Fiscalia. 
La sentència de l’Audiència, 
però, no és ferma, ja que en-
cara es podria recórrer al Tri-
bunal Constitucional.
L’exprimera tinent d’alcalde 
ja va declarar davant del fis-
cal en cap de Lleida que en 
les seves declaracions “no hi 
havia ànim d’insultar, injuriar 
ni calumniar, sinó de posar 
de relleu fets que estan de-
nunciats des de fa temps”. 
La regidora defensava que 
tot el que va dir llavors esta-
va basat en la documentació 
que va presentar a la Fiscalia 
Anticorrupció de Barcelona i 
a l’Oficina Antifrau i va negar 
que ella hagués acusat Ros de 
malversació.

Preguntada directament per 
una declaració en què Camps 
denunciava pràctiques “qua-
si mafioses”, la regidora va 
explicar que es referia a la 
desaparició de tres factures 
telefòniques corresponents 
al seu telèfon, així com al de 
dues persones més de la seva 
confiança. En aquest sentit, 
va declarar haver-se sentit 
“controlada i espiada” i que 
hi havia personal de l’Ajunta-
ment que estava de baixa per 
“mobbing i depressió”. 
En aquest sentit, Marta 
Camps considerava que la 
querella presentada no tenia 
fonament ja que, en tot cas, 
sempre havia parlat “d’irre-
gularitats o despeses obsce-
nes”. 

Imatge de l’exprimera 
tinent d’alcalde, Marta 
Camps.

foto · Arxiu

Torre Salses
ERC, CiU i la
Crida, contra 

l’estudi comercial 
de la Paeria

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els grups municipals de 
CiU, ERC-Avancem i de 
la Crida per Lleida-CUP 
a l’Ajuntament de Lleida 
han presentat al registre 
de la Paeria un recurs de 
reposició contra l’adjudi-
cació per decret per part 
de l’equip de govern del 
PSC de quatre estudis so-
bre l’oferta i la demanda 
comercial a la ciutat. 
Aquestes formacions re-
butgen que s’hagi “trosse-
jat” en quatre l’estudi inici-
al previst, ja que d’aquesta 
manera l’equip de govern 
ha pogut encarregar els 
estudis de forma directa 
sense necessitat d’obrir un 
procés de licitació públic. 
Amb la presentació 
d’aquest recurs de repo-
sició, els tres grups de la 
Paeria insten el PSC a fer 
marxa enrere després que 
el 22 de desembre pas-
sat adjudiqués mitjançant 
decrets la realització de 
quatre estudis comercials 
sobre la ciutat, que hauri-
en de servir per analitzar la 
idoneïtat de la implantació 
de nous projectes comer-
cials com ara el projectat a 
Torre Salses. CiU, ERC i la 
Crida-CUP reclamen la ne-
cessitat d’obrir un concurs 
públic, amb un plec de 
condicions que s’exposi a 
informació pública, per tal 
que hi pugui concórrer qui 
ho desitgi i que sigui una 
mesa de contractació qui 
acabi adjudicant el treball 
a l’oferta més adient. 

Cartipàs municipal
CiU denuncia que la Paeria incompleix 

una vintena d’acords del cartipàs
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El grup municipal de CiU a la 
Paeria ha denunciat al Síndic 
de Greuges, Josep Giné, que 
en sis mesos han detectat que 
s’han incomplert una vintena 
d’acords del cartipàs munici-
pal. Assegura que suposen el 
90% dels acords referents a 

qüestions de transparència. 
Toni Postius ha posat com a 
exemples la modificació del 
reglament de participació ciu-
tadana que segueix pendent 
o les retribucions dels càrrecs 
electes de l’Ajuntament de 
Lleida i les seves dietes, que 
s’haurien de publicar cada 
mes i no es fa. 

Radars
El Comú exigeix sancionar la
concessionària dels radars

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Comú de Lleida ha pre-
sentat una proposta de re-
solució en què planteja la 
imposició de les penalitzaci-
ons previstes en el plec de 
clàusules administratives a la 
concessionària del servei de 
radars i semàfors vermells a 

la ciutat, la UTE Arnó-Sice. 
El grup ha tornat a expres-
sar la seva “perplexitat” pel 
fet que el PSC permeti a la 
concessionària “saltar-se les 
seves obligacions” i, per 
això, exigeix a  Àngel Ros 
“que serveixi a la ciutadania 
i no als interessos de qui no 
compleix contractes”. 

Plaça Sant Joan, 13, 25007 Lleida · Tel. 973 04 57 88
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El PP la qualifica d’”oportunista i malintencionada”
 ACN
 LLEIDA

La Diputació de Lleida impul-
sarà un front comú amb insti-
tucions d’Osca per reclamar al 
futur Govern espanyol la mi-
llora urgent de l’N-230 i que 
s’avanci en la construcció de 
l’autovia A-14. Ho ha anunci-
at el president de la corpora-
ció, Joan Reñé, després que 
el Ple d’aquest gener hagi 
aprovat una moció en aquest 
sentit presentada per Uni-
tat d’Aran que ha comptat 
amb el vot favorable de tots 
els grups, excepte el PP, que 
s’ha abstingut i l’ha qualificat 
d’”oportunista, malintenci-
onada i demagògica”. La in-
tenció de Reñé és constituir 
un grup de treball que agrupi 
també ajuntaments, consells 
comarcals i agents econòmics 
del territori. Assegura que la 
millora de la connexió amb 

La Diputació impulsa un front comú 
amb Osca per reclamar l’A-14

Ple de la Diputació de Lleida

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, parla amb la vicepresidenta 
segona Rosa Pujol abans del Ple del 15 de gener de 2016.

foto · Nom del fotograf

la Vall d’Aran i França és una 
“necessitat imperiosa” per re-
duir la sinistralitat en una via 
molt transitada que també és 

clau per a l’economia.
D’altra banda, el Ple de la 
Diputació també ha aprovat 
una moció per reclamar la re-

baixa de l’IVA cultural presen-
tada pel PSC i que ha rebut 
el suport de tots els grups, 
excepte el PP, que hi ha vo-

tat en contra, i C’s, que s’hi ha 
abstingut.
Joan Reñé també ha anunciat 
arran d’un pregunta del grup 
popular que s’estan estudiant 
les fórmules per tal que la Di-
putació participi en la cons-
trucció i posterior gestió de 
l’hospital veterinari que ha de 
donar servei al Grau de Vete-
rinària estrenat a la Universi-
tat de Lleida. 

Segons Reñé, és 
clau per reduir
 la sinistralitat

 i també per a 
l’economia

Tiempos feroces
què en pensa...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i 
diputada provincial

Tricoteuses. Las tejedoras del ganchillo. Así 
se denominó a las mujeres que con su labor 
de punto entre las manos se dedicaban a 
observar desde reservados lugares de privi-
legio las ejecuciones en la guillotina durante 
el Terror francés... Señalaban a los condena-
dos y se dedicaban a explicar con todo lujo 
de detalles la larga lista de crímenes, reales 
o no, que les hacían merecedores de la hoja 
afilada. Se ganaron tal reputación de sangui-
narias que también se las llamó Furias e Hijas 
de Robespierre... 
Hoy en día, las agujas y el hilo han sido sus-
tituidos por otros métodos, entre ellos los 
medios de comunicación masivos. La plaza 
pública o el cadalso ya no ocupan un lugar 
físico, sino un entorno virtual en el que las 
redes sociales son utilizadas de forma incan-
sable por las nuevas tricoteuses, es decir, los 
conocidos trolls. Como los imaginarios per-
sonajes de los que toman prestado su nom-
bre, estos trolls se pueden dividir en diferen-
tes categorías, no siendo nada desdeñable la 
del periodista transmutado en propagandis-
ta y deseoso de iniciar una Gran Purga 2.0. 

Pero a estos me referiré otro día. Hoy hablo 
del troll tricoteuse, del sujeto sediento de 
sangre virtual.
Cómodamente instalados en el anonimato, 
la mayoría de las veces se dedican a señalar 
con dedo acusador y a exponer de forma re-
iterada los crímenes y pecados que, a su ar-
bitrario criterio, cometen o han cometido sus 
condenados sin necesidad de juicio. Éstos 
suelen ser políticos o personajes de la vida 
pública, sometidos a un acoso muchas veces 
intolerable, plagado de veladas o notorias di-
famaciones acerca de su vida y circunstancias 
personales. En un entorno como Facebook 
o Twitter los trolls obtienen una inmediatez 
y una propagación pasmosa, siendo capaces 
de producir mucho daño en muy poco tiem-
po. Es difícil actuar frente a esto. Los pseudó-
nimos tras los que se ocultan no permiten co-
nocer la identidad de los acosadores, a no ser 
que se haga un rastreo de la IP. Hoy día, con 
la nueva definición de delitos de intromisión 
frente al honor, es muy complicado conseguir 
que prospere una demanda, ya que normal-
mente el borrado de los mensajes, los cam-

bios constantes de avatar y la propia desidia 
por parte de los jueces a enfrentarse a este 
tipo de prácticas y penarlas, hace que no val-
ga la pena siquiera plantearse la lucha legal.
Como en otro tipo de acosos, nos encon-
tramos con una sociedad que no solo no di-
suade de estas prácticas sino que al final, las 
favorece. El escarnio del personaje público 
se ha convertido en una forma de entreteni-
miento de dudosa ética pero de muy buen 
rendimiento. Sembrar la sombra de la duda 
ayudados por la inoperancia legal hace que 
buena parte de la ciudadanía ni siquiera se 
plantee que la carga de la prueba debe re-
caer siempre sobre el que acusa, no sobre 
el acusado. Al final el pensamiento común 
se deriva en “algo habrá hecho cuando no 
le han metido un puro”, lo que fortalece ex-
traordinariamente al calumniador.
Los hijos modernos de Robespierre han en-
contrado la mejor forma de ir a por sus ad-
versarios, y la utilizan de forma despiadada, 
anónima y constante. Malos tiempos para la 
honestidad, buenos para las modernas trico-
teuses... Tiempos feroces, en todo caso.

Ciutadans



FEBRER 2016 9política

N-240 PP contra PSOE
Albiol adverteix Sánchez amb 

l’exemple del PSC
 L. Á. PÉREZ DE LA PINTA
 LLEIDA

El president del Partit Popu-
lar català, Xavier García Albi-
ol, adverteix Pedro Sánchez 
en una visita a Lleida dels ris-
cos de freqüentar “compa-

nyies radicals” i ho fa, a més, 
amb un exemple concret: 
“Sánchez demostra frivolitat 
i cada cop s’assembla més al 
PSC, un partit que ha passat 
del poder quasi absolut a  la 
intranscendència”. 

La Paeria de Cervera

El PP frena la seva entrada al
govern de Cervera

 ACN
 CERVERA

El govern de la Paeria de 
Cervera disposa d’un nou 
soci per guanyar estabilitat, 
tot i no ostentar la majoria 
aritmètica. El regidor d’In-
dependents de la Segarra, 
Josep Ortíz, s’ha sumat als 

quatre regidors de CiU i al 
de Solucions i Futur que for-
maven govern en minoria. 
Royes ha explicat que  el re-
gidor del PP, Antonio Diego, 
no ha entrat perquè l’acord 
indica que es treballarà per 
la independència i sense 
acatar la Constitució. 

Els regidors de l’equip de govern de Cervera, en-
caixant les mans.

foto · ACN
ECP defensa l’alliberament de l’AP-2 i 

CDC, el desdoblament de l’N-240
 JOAN ROSINACH
 LLEIDA

El diputat i la senadora d’En 
Comú Podem (ECP), Jaume 
Moya i Sara Vilà, s’han com-
promès a lluitar per a l’allibe-
rament del peatge de l’AP-2 
entre Montblanc i Lleida en 
considerar aquesta solució 
com “la més ràpida, econòmi-
ca, eficient, social i ecològica 
per acabar amb el degoteig 
de morts de l’N-240”, tal com 

Moya i Villas xoquen
a l’hora de trobar

solucions per a l’N-240

també defensen algunes en-
titats del territori. Per contra, 
l’alcalde de Juneda i presi-
dent del Consell Comarcal 
de les Garrigues, Antoni Vi-
llas, reclama la necessitat de 
desdoblar l’N-240 i de cons-
truir-hi rotondes mentre l’au-
tovia no es converteixi en una 
realitat.
Després de reunir-se amb el 
Col·lectiu Conca 22 i l’Ate-
neu Popular Garriguenc, tant 

Moya com Vilà han anunciat 
que començaran una “ofen-
siva” a totes les institucions 
on En Comú Podem i Ca-
talunya Sí que es Pot tenen 
representació per defensar 
l’alliberament de l’AP-2 i mos-
trar el seu rebuig al projecte 
d’autovia que reclamen els 
ajuntaments afectats i que el 
Ministeri de Foment preveu 
començar a construir durant 
el 2018.

Un camió circula per l’N-240 a Juneda.
foto · Arxiu

Ciutadans
Arrimadas portarà al Parlament el 
dèficit d’infraestructures de l’Aran
 REDACCIÓ
 VIELHA

La líder de Ciutadans al Par-
lament de Catalunya, Inés 
Arrimadas, de visita a la Val 
d’Aran, ha dit que portarà el 
dèficit d’infraestructures del 

territori aranès al Parlament 
de Catalunya. Arrimadas ha 
explicat que és un tema molt 
evident que cal abordar i 
que l’actual Govern ‘’parla 
molt d’independència però  
poc d’infraestructures. 

MÁS SABORES, MÁS SENSACIONES

AV. ROVIRA ROURE, 41 · 973 23 87 34

RESTAURANTE



 JUDIT
GÓMEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Una orquestra és un con-
junt instrumental. Dit d’una 
altra manera, una agrupació 
de músics en representació 
de diferents instruments que, 
dirigits per un director, inter-
preten una obra musical de 
manera conjunta. L’any 2002, 
esforç i il·lusió es van unir per 
crear una eina cultural al ser-
vei del territori. Parlem de 
l’Orquestra Simfònica Julià 
Carbonell de les Terres de 
Lleida (OJC). Una realitat, ja 
consolidada, on l’impuls, la 
creativitat i la innovació l’han 
portat a assolir èxits notables 
i sòlids, construint-se, així, un 
nom rellevant en el panorama 
actual de la música catalana. 
Compta amb el suport de 
la Fundació Julià Carbonell 
i l’impuls de la Diputació de 
Lleida. A més, Alfons Reverté 
n’és el seu director titular i ar-
tístic des de la seva fundació.
L’OJC va néixer amb un ob-
jectiu: facilitar l’accés a la cul-
tura, a la música simfònica i de 
cambra, en tots els diversos 
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OJC De Lleida al món (i a l’inrevés)

 L’ ambaixada de la 
simfonia a Ponent

formats, a tots els ciutadans 
sense excepció. Així doncs, la 
seva intenció principal és ser-
vir al territori, és a dir, apropar 
la música simfònica a la gent, 
sense que les distàncies i les 
característiques de les locali-
tats siguin un impediment per 
fer-ho. 
L’Orquestra, a més de seguir 
un dels seus objectius funda-
cionals realitzant concerts en 
moltes poblacions, ha actuat 
també a sales tan emblemàti-
ques com el Gran Teatre del 
Liceu, el Palau de la Música 
Catalana i l’Auditori de Bar-
celona. L’OJC és l’orquestra 
titular de l’Auditori Enric Gra-
nados i del Teatre de la Llotja 
de Lleida. Així mateix, té una 
programació estable a l’Audi-

tori AXA-Illa Diagonal de Bar-
celona.
Disposa d’entre setanta i vui-
tanta músics en el repertori 
més simfònic i al voltant de 
quinze en el format de cam-
bra. Corda, vent i percussió 
formen una combinació efec-
tiva i dinàmica que agrupa 
tots els instruments. En el cas 
de l’orquestra reduïda, la ma-
jor part dels instruments són 
de corda, però depenent de 
l’època de les obres que in-
terpreten i del tipus de reper-
tori introdueixen uns instru-
ments o uns altres.
El seu estil és “aquell que si-
gui interpretable per una or-
questra simfònica” relata el 
director, Alfons Reverté. Així 
doncs, en els seus repertoris 
podem trobar estils musicals 
ben diversos. Des de la músi-
ca barroca a la més contem-
porània, passant per altres es-
tils com el pop o la música de 
cinema. També aposten per 
obres d’encàrrec. Però, ma-
joritàriament, les obres que 
interpreten són del repertori 
històric i simfònic de grans 
compositors.
En un futur, i gràcies al conve-
ni amb la Diputació de Lleida 

–que comporta una dotació 
econòmica de 750.000 euros, 
250.000 cada any fins 2017–, 
asseguren que mantindran 
l’objectiu bàsic d’apropar la 
música simfònica a tot el terri-
tori. Volen que realment arribi 
a tothom. També aposten per  
aprofundir en el servei soci-
al de l’Orquestra i, per això, 
planegen ja algunes activitats 
que permetin apropar la mú-

sica a tots els col·lectius soci-
als i integrar-los perquè l’Or-
questra també formi part de 
la seva vida. 
Com ho van fer en altres pro-
jectes socials com “L’Orques-
tra, amb tu”, amb el qual van 
portar la música fins a hos-
pitals, escoles, residències 
de gent gran, etc., trencant 
les barreres i limitacions, o 
el projecte “Univers”, també 

La Diputació  
de Lleida aporta 

250.000 euros
anuals a  l’OJC
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donem
veu

impulsor de la creació musical 
actual, la recerca musicològi-
ca i la integració entre diver-
ses disciplines artístiques i del 
coneixement. Amb aquesta 
premissa, i fidels als seus prin-
cipis fundacionals, l’Orques-
tra ha realitzat concerts des 
del seu naixement per tot el 
territori lleidatà i per diverses 
poblacions catalanes. A més, 
l’Orquestra ha col·laborat en 

diverses bandes sonores com 
la de Pirates del Carib i  El co-
ronel Macià i també en nom-
broses sèries.
Així doncs, parlem d’un pro-
jecte musical que, amb poc 
més de deu anys, ha reeixit un 
exemple d’esforç col·lectiu i 
un exponent d’empenta i per-
severança. Gràcies a l’esforç 
del director titular i artístic, 
Alfons Reverté, i de tots els 

músics que la integren, enrere 
queden deu anys d’un treball 
molt prolífic, en què l’Orques-
tra Simfònica Julià Carbonell 
de les Terres de Lleida s’ha 
convertit en una de les millors 
cartes de presentació de les 
comarques de Ponent. 

AGENDA 2016
Acadèmia

Al febrer l’OJC se submergeix en la pedagogia musical per ce-

lebrar el centenari de l’Escola de Música de Lleida, fundada pel 

mestre que dóna nom a l’Orquestra, Julià Carbonell. L’Acadè-

mia permet a estudiants avantatjats participar en l’experiència 

de tocar dins d’una orquestra simfònica professional.

No era lluny ni difícil 
De nou, la música i la poesia s’agermanen al març dins del marc 

del Festival de Pasqua de Cervera, on l’OJC n’és orquestra re-

sident. I ho fan de la mà d’un dels poetes més rellevants de la 

literatura catalana: Joan Margarit. 

Cordes de primavera 
L’abril ens porta a una primavera musical florida i acolorida amb 

obres per a cordes d’estils molt diversos com el neobarroquis-

me de Respighi, el romanticisme d’Elgar i les visions cinemato-

gràfiques que Joan Espina suggerirà des del violí de diverses 

bandes sonores de pel·lícules com Psicosi, La llista d’Schindler, 
El violinista a la teulada i moltes altres arranjades per ell mateix.

Any Granados
Al maig ofereixen un concert d’homenatge on es representaran 

alguna de les obres d’Enric Granados per a piano i orquestra, a 

més d’un interessant diàleg entre diverses de les seves danses 

interpretades de manera contraposada per José Menor al pia-

no i per la Julià Carbonell en versió orquestral.

Visita el web de l’OJC i descobreix tota la seva programació:
El director, Alfons Reverté, 
porta la batuta d’aquesta 
orquestra.

fotos · OJC 

L’OJC  neix el 2002 amb  l’objectiu  
de facilitar l’accés a la cultura de 
la música simfònica i de cambra 

a tots els ciutadans
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Rosselló Església de Sant Pere

Carnaval 2016
L’Ajuntament de 
Tàrrega es nega 
a cedir el balcó
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

El Rei Carnestoltes de Tàr-
rega està buscant un balcó 
per poder fer el pregó. Així 
ho han donat a conèixer des 
de l’associació Agrat, encar-
regada d’organitzar la fes-
ta els darrers anys, després 
de la polèmica sorgida amb 

L’Ajuntament, pendent de la valoració dels danys per 
determinar si es reconstrueix o se’n fa una de nova

 ACN
 ROSSELLÓ

Rosselló està pendent de la 
valoració dels danys a l’esglé-
sia de Sant Pere després de 
l’esfondrament del campanar 
per determinar si es recons-
trueix o se’n fa una de nova. 
Així ho ha explicat l’alcalde, 
Josep Abad, que s’ha mos-
trat satisfet del suport mos-
trat per la Generalitat i confia 
que aviat es trobi una solució 
entre totes les parts implica-
des per poder sufragar el cost 
de les obres i que el poble 
torni a tenir una església “el 
més ràpid possible”. L’estudi 
l’hauran de fer tècnics del Bis-
bat de Lleida, propietari del 

S’esfondra el campanar de
l’església de Rosselló

Diversos membres d’Agrat disfressats prenen mi-
des a un balcó per al Rei Carnestoltes.

foto · Agrat

l’Ajuntament els darrers dies. 
A l’equip de govern no ha 
agradat la temàtica ni la for-
ma com s’ha promocionat la 
festa enguany, que s’ha tema-
titzat en la rememoració a la 
Fira del Teatre de l’any 1991, 
en què hi van haver greus inci-
dents amb un incendi intenci-
onat al consistori. “Tifadeltea-
tre, 25 anys de la cremà” és el 
lema del cartell del Carnaval 
i ara l’Ajuntament ha decidit 
retirar-ne el seu logotip i no 
cedir el seu balcó. 

Mont-roig
Balaguer
demana

pressupost per 
acabar l’escola
 REDACCIÓ
 BALAGUER

L’Ajuntament de Balaguer 
va aprovar la moció pre-
sentada per l’AMPA de 
l’escola Mont-roig que 
reclama al Govern pressu-
post per acabar-la. 

El bisbe de Lleida i l’alcalde de Rosselló, parlant da-
vant de les runes després de l’esfondrament.

foto · Laura Cortés

El Bisbat de 
Lleida farà una 

diagnosi de 
l’estat del seu 

patrimoni

temple, un cop s’hagi acabat 
de desenrunar i assegurar les 
parets afectades.
L’alcalde ha explicat que tam-
bé s’hauran d’acabar d’en-
derrocar parts de l’estructura 

que han resultat afectades 
per garantir-ne la seguretat. 
Un cop fets aquests treballs, 
els tècnics del Bisbat hauran 
de fer una valoració dels des-
perfectes i decidir si es pot ti-

rar endavant una reconstruc-
ció o no val la pena. 
D’altra banda, el Bisbat de 
Lleida farà una diagnosi de 
l’estat del seu patrimoni en 
considerar que aquest esfon-

Solidaritat
Les escoles de Mollerussa celebren 
el Dia de la No-Violència i la Pau
 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

Tots els centres educatius 
de Mollerussa han celebrat 
per primera vegada de for-
ma conjunta el Dia de la No-
Violència i la Pau en un acte 
que s’ha dut a terme a la 
plaça de l’Ajuntament. Una 
representació d’alumnes i 
professors de cada centre 
han portat al consistori una 

caixa amb fulles de paper on 
hi havia escrits els desitjos 
dels escolars per aconseguir 
un món i una societat sense 
violència. L’acció que s’ha 
dut a terme ha consistit en 
obrir les caixes i penjar les 
fulles en uns arbres de cartró 
que s’han situat a la plaça 
per expressar així la voluntat 
que aquests desitjos creixin 
com les fulles dels arbres. 

drament ha estat un “avís” 
que no els pot deixar de bra-
ços creuats. Ho ha explicat el 
bisbe Salvador Giménez Valls, 
que ha admès que haurà de 
demanar ajuda econòmica a 
les administracions públiques 
per fer front a les reparacions.
L’ensorrament del campanar 
ha obligat a traslladar sine 
die la celebració de les euca-
risties a una nova ubicació, el 
local parroquial de Rosselló, 
que està molt a prop de l’es-
glésia de Sant Pere, que ha 
quedat impracticable.
Desenes de curiosos s’han 
acostat fins al lloc dels fets 
per fotografiar el campanar 
esfondrat. 

SALÓN DE BELLEZA

Av. Artesa, 62 · 25001 Lleida (La Bordeta)
T. 973 21 22 01

Peluqueria unisex · Estética · Solarium
Extensiones · Depilaciones láser



El Grup Cultural Garri-
gues neix al 1988 a la 
ciutat de Lleida, treballa 
dedicat a la promoció, 
divulgació i recuperació 
de la cultura popular i 
tradicional a les terres 
de Lleida, actualment 
la conformen prop de 
364 famílies de Lleida 
i les seves comarques, 
amb  la seva seu central 
a Lleida (carrer Acadè-
mia, 44 altell) i delega-
cions de l’àmbit social a 
Madrid, Bogotà, Mede-
llín  (Colòmbia) i Quito 
(Equador), i disposa de 
diferents agrupacions 
tradicionals i socials que 
realitzen més de 150 ac-
cions de caire tradicio-
nal i de promoció dels 
DDHH i la solidaritat.

Et 
vols 
fer 

soci?

Com puc fer-me soci del 
GRUP CULTURAL GARRIGUES?

• A través dels nostres correus 
info@grupculturalgarrigues.com
o info@garriguescooperacio.com

• A la nostra seu social a Lleida: 
carrer Acadèmia, 44 altell 25002 Lleida   
de 9 a 13 i de 18 a 21 h

• A través de les xarxes socials, 
facebook o la web 
www.grupculturalgarrigues.com

Agrupació de geganters i grallers.
Participant en els principals 
esdeveniments culturals i tradicionals 
de Catalunya i arreu

Agrupació de portadors de l’Àliga de 
Lleida. Portem i acompanyem a l’Àliga 
de Lleida en les seves sortides
Agrupació de portadors del Lleó de 
Lleida. Portem i acompanyem al Lleó 
de Lleida en les seves sortides

Grup de recerca i divulgació dels 
DDHH. Organitza projectes d’EpD i 
promou els DDHH, actes solidaris...
Garrigues, cooperació Internacio-
nal. Organitza i promou projectes de 
cooperació al desenvolupament a Co-
lòmbia i Equador, realitza formació de 
líders comunitaris en matèria de pau 
en països del sud, genera sensibilitza-
cions en temàtiques solidaries i de jus-
tícia social a les nostres terres
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Crònica negra Joan Altisent

El cadàver ha estat localitzat per treballadors d’Adif
al costat de les vies del tren

 REDACCIÓ
 ALMACELLES

Treballadors d’Adif han avisat 
els Mossos d’Esquadra cap a 
les 11.30 hores del matí del 
dimarts 2 de febrer després 
de localitzar el cos sense vida 
de Joan Altisent, l’home de 
48 anys desaparegut des del 
22 de desembre passat quan 
va sortir del centre assistenci·
al Sant Joan de Déu d’Alma·
celles, on residia.
El cadàver ha estat trobat al 
mateix municipi d’Almacelles, 
al costat de les vies del tren. 
L’autòpsia que se li practicarà 
haurà de determinar ara les 
causes de la mort, tot i que vi·
sualment el cos no presentava 
signes de violència, segons ha 
confirmat la policia. Des de la 
seva desaparició, la família i 
els amics havien dut a terme, 
amb el suport de nombrosos 
voluntaris, diverses batudes 

Troben el cos sense vida de Joan 
Altisent a Almacelles

Guàrdia Urbana
Doblen les multes a conductors 

beguts i drogats a Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Paeria confia en l’efecte 
dissuasiu de doblar l’import 
de les multes que la Guàr·
dia Urbana imposarà a con·
ductors beguts i drogats, un 
import que a partir d’aquest 
mes de febrer serà de 1.000 

euros en comptes de 500 
com fins ara.
En el cas de les alcoholèmi·
es, la sanció econòmica es 
multiplicarà per dos quan 
se circuli amb una taxa que 
dupliqui la permesa, 0,5 mil·
ligrams d’alcohol per litre 
d’aire expirat. 

Ramaderia Pifarré
Insten Ros a treballar amb el DARP 
per garantir la viabilitat de la granja

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

La família Pifarré s’ha reunit 
amb l’alcalde de Lleida, Àn·
gel Ros, per fer entrega de 
les 1.634 signatures de su·
port a Ramaderia Pifarré. La 
família ha tornat a presentar 
als responsables munici·

pals els tres documents del 
DARP que alerten de la ne·
cessitat d’una solució comu·
nicativa. En aquest sentit, la 
família ha deixat constància 
que “l’Ajuntament de Lleida 
podria haver fet més, ja que 
molts tècnics no tenien ni els 
informes al dia”. 

però infructuoses per les ro·
dalies de la residència amb 
l’objectiu d’intentar localitzar 
el desaparegut, que després 

de patir un ictus fa quatre 
anys havia perdut la memòria 
i no s’ubicava en el temps ni 
en l’espai.

Mossos d’Esquadra

Detinguts a Lleida quatre membres 
de la banda juvenil Lobos Callejeros
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir a Lleida quatre mem·
bres de la banda juvenil Lo·
bos Callejeros, dos de 18 
anys i dos menors d’edat, 
tots ells de nacionalitat mar·
roquina i veïns de la capital 
del Segrià, com a presumptes 
autors de quatre delictes de 
robatori amb violència i inti·
midació comesos a la capital 
del Segrià entre els dies 8 i 20 
de gener.
Les detencions són fruit d’una 
investigació iniciada pels 
Mossos a principis del mes 
de gener, després de tenir 
coneixement que un grup de 
joves es dedicava a intimidar, 
i en alguns casos agredir, d’al·
tres joves en diversos carrers 

Imatge de l’anterior detenció d’un dels membres de 
la banda Lobos Callejeros.

foto · Gerard Martínez

de Lleida. Les víctimes eren 
menors d’edat, a les quals 
robaven el telèfon mòbil, di·
ners i objectes de valor que 
portaven en aquell moment. 

Els Mossos d’Esquadra no 
descarten més detencions, 
així com la implicació dels 
arrestats en altres robatoris 
similars. 

L’home residia al centre as·
sistencial Sant Joan de Déu 
d’Almacelles, d’on el 22 de 
desembre va sortir de mati·

nada amb un altre intern que 
va ser localitzat poc després 
amb vida.
Tot i els diversos operatius 
de recerca de Mossos d’Es·
quadra i Bombers de la Ge·
neralitat, familiars i amics ha·
vien organitzat batudes per 
la zona d’Almacelles i també 
havien repartit multitud de 
cartells per tal de localitzar 
l’home, sobretot en diverses 
poblacions lleidatanes i de la 
Franja de Ponent, però també 
en altres punts de les comar·
ques de Barcelona, Tarragona 
i Aragó. 

Imatge d’un grup de vo-
luntaris mentre feien la 
recerca de Joan Altisent 
a Almacelles.

foto · Laura Cortés
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Jordi Ausàs

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

Dubtes amb la 
concessió del
tercer grau

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Fiscalia investiga si la 
concessió del tercer grau a 
l’exconseller de Governació 
Jordi Ausàs va ser un cas de 
prevaricació, segons infor-
ma El País. L’exconseller va 
ingressar a la presó el 25 de 
juny, però només tres mesos 

La Fiscalia manté l’acusació contra cinc 
dels encausats i retira els càrrecs a la resta
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Jutjat d’instrucció núme-
ro 2 de Lleida ha acollit el 
judici a catorze membres de 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) acusats 
d’ocupar al novembre l’ofici-
na que Catalunya Caixa té a 
la plaça Sant Joan de Lleida. 
Va ser l’ocupació més llarga 
que s’ha fet mai a la demarca-
ció de Lleida, ja que va durar 
gairebé tres dies.
Estan encausats per un de-
licte lleu i s’enfronten a una 
multa per usurpació de béns 
immobles. La defensa dema-
na l’absolució, ja que conside-
ra que no es va cometre cap 

Jutgen catorze membres de 
la PAH per ocupar un banc

L’exconseller Jordi Ausàs, declarant a l’Audiència 
de Lleida.

foto · Arxiu

després, el 25 de setembre, la 
Direcció General de Presons 
va concedir-li el tercer grau, 
que li permetia dormir a casa 
de divendres a diumenge, en 
contra de l’opinió del fiscal i 
del criteri de tractament de 
la presó de Ponent. Ausàs va 
ser condemnat per l’Audièn-
cia de Lleida el 19 de juny de 
2014 a quatre anys de presó 
i una multa de 195.000 euros 
pels delictes de contraban 
de tabac i de pertinença a un 
grup criminal. 

La Bruixa d’Or
Presumpta

estafa d’un fals 
guitarrista d’El 
Canto del Loco
 REDACCIÓ
 SORT

L’Audiència de Màlaga ha 
de jutjar pròximament un 
home i una dona acusats 
d’estafar 130.000 euros 
a diverses entitats sen-
se ànim de lucre fingint 
que demanaven dona-
cions per ajudar un nen 
malalt de leucèmia. Entre 
els afectats hi ha la fun-
dació de l’administració 
de loteria La Bruixa d’Or 
de Sort, que hauria donat 
fins a 102.500 euros per 
aquesta causa. Segons ha 
confirmat el propietari de 
l’administració, Xavier Ga-
briel, l’home es feia passar 
per guitarrista del grup El 
Canto del Loco. 

Hospital Arnau
Un auxiliar de 
l’Arnau deixa
en coma un

pacient
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Jutjat d’instrucció núme-
ro 1 de Lleida ha ordenat 
que s’investigui un auxiliar 
d’infermeria de l’Arnau de 
Vilanova de Lleida que el 
passat 4 de gener hauria 
injectat un líquid descone-
gut a un pacient d’Urgènci-
es. La víctima, de 75 anys, 
es trobava en un box per 
problemes digestius, va 
entrar en coma i va trigar 
uns dies a recuperar-se. 

Membres de la PAH, davant de l’oficina de CX de la 
plaça Sant Joan de Lleida que van ocupar.

foto · ACN

Estan acusats
 per l’ocupació 
més llarga que 

s’ha fet mai
a Lleida

delicte i que es tracta d’una 
acció reivindicativa, “com tan-
tes altres”, que s’emmarca en 
una protesta.
La Fiscalia, finalment, després 
d’haver escoltat durant el ju-

dici totes les parts, ha retirat 
l’acusació contra nou dels 
catorze encausats. Per a cinc 
d’ells però, segueix dema-
nant una multa de 150 euros 
per un delicte lleu, mante-

nir-se dins d’un establiment 
obert al públic en contra de la 
voluntat del titular. Entén que 
aquestes cinc persones van 
ser les que van iniciar l’ocupa-
ció a l’oficina de CX. 

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

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

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

Menú diari, carta, 
menús de grup 
i celebracions.

Cuina catalana,
tradicional, moderna 
i d’autor.
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El consell regulador de la DOP fa pinya a favor de l’ampliació mentre que
UP defensa davant del Departament d’Agricultura que no s’ampliï 

 GERARD
MARTÍNEZ

 LES BORGES BLANQUES
www.7accents.cat

 La 53a Fira de l’Oli Verge 
Extra de les Garrigues va ob-
tenir xifres rècord de vendes i 
visitants. Van passar pel certa-
men de les Borges Blanques 
més de 70.000 persones que 
es van endur a casa 66.000 
litres d’oli, 3.000 més que 
l’any passat. Tot i això, el sec-
tor de l’oli viu uns moments 
de moviment i inquietud pel 
debat de l’ampliació de la 
Denominació d’Origen Prote-
gida (DOP) Garrigues, ja que 
no tothom hi és favorable, 
sobretot els sindicats agra-
ris. De fet, el sector de l’oli 
debat la possibilitat d’ampli-
ar l’àrea de producció de la 
DOP Garrigues cap al nord, 
incloent-hi comarques com 
el Pla d’Urgell, la Segarra i la 
Noguera. Actualment disposa 
de 330.000 hectàrees i d’una 
producció de 4.300.000 qui-
los d’oli. Aquesta ampliació, 
promoguda des de la mateixa 
DOP, ha estat durament criti-
cada pels sindicats agrícoles i 
alguns productors, que consi-
deren que podria restar quali-
tat al producte.

La postura d’UP
Unió de Pagesos (UP) ja va 
defensar en una reunió amb 
el director general d’Alimen-
tació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries, Joan Giro-
na, la posició del sindicat per 
tal que no s’ampliï la DOP 
Garrigues, ja que “perjudicarà 
totes les plantacions tradicio-
nals, suposarà un retrocés de 
la qualitat d’aquest producte 
i només beneficiarà inversors 
i empreses alienes al sector”. 
UP  també ha demanat a Agri-
cultura “que defineixi la seva 
posició davant de la demanda 
de modificació de la DOP”.
En aquest sentit, el sindicat 

L’ampliació de la DOP Garrigues 
enfronta productors i sindicats

què en pensa...

Laura
Obea

enginyera
agrònoma

La setrillera
El 2014 es prohibien les setrille-
res que poguessin reomplir-se 
en l’hostaleria. La llei obliga a 
servir l’oli en envasos tancats, 
etiquetats i amb un sistema 
que n’impedeixi la reutilització. 
L’objectiu és millorar la imatge 
de l’oli d’oliva, concretament 
de les DO protegides, garan-
tint l’autenticitat del producte.
Però feta la llei, feta la trampa, ja 
que aquesta no contempla els 
condiments (barreges de amb 
all, romer, llorer...), i són molts 
els restauradors que han vist 

en aquest buit legal una sortida 
fàcil: afegint-hi una branqueta 
aromàtica, l’oli es converteix en 
un condiment, així es pot usar 
la setrillera. Una pràctica legal 
però molt perillosa. 
Incloure aquests ingredients i 
barrejar-los amb l’oli implica la 
modificació de les propietats 
del producte: s’afegeixen mi-
croorganismes que poden al-
terar l’oli i causar intoxicacions 
alimentàries. Com diuen les 
padrines, el remei pot resultar 
pitjor que la malaltia.

El consell
regulador

afirma que dins 
de l’organisme 

ja hi ha consens

 UP ho titlla
de “disbarat”
perquè és un 

“retrocés en la 
qualitat de l’oli”

Agricultura
aposta per

buscar el
consens abans 
de  l’ampliació

demana que no es produeixi 
cap ampliació territorial sen-
se haver incrementat, prèvi-
ament i de manera significa-
tiva, la superfície d’oliveres i 
molins inscrits a l’actual DOP 
Garrigues. Per això, insta el 
consell regulador de la DOP, 
“en lloc de proposar una am-
pliació de l’àmbit geogràfic, a 
treballar per establir les con-
dicions necessàries perquè 
els actuals productors de la 

zona i molins no inscrits tro-
bin interessant i important 
adherir-s’hi”. Per Unió de Pa-
gesos, “si la pagesia inscrita 
dins de la DOP percebés un 
preu superior per les seves 
olives respecte de la pagesia 
no inscrita, ràpidament s’in-
crementaria el nombre de pa-
gesos i molins interessats en 
adherir-s’hi”.

De Ciuraneta a Serret
Els membres del consell regu-
lador de la DOP Garrigues fan 
pinya a favor de l’ampliació, 
que preveu duplicar la zona 
geogràfica de producció, i 

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, a la Fira de l’Oli de les Garrigues.

foto · ACN
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El consell regulador de 
la DOP Garrigues i Unió 
de Pagesos han convo-
cats diverses rodes de 
premsa per enumerar 
els beneficis i els incon-
venients d’aquesta am-
pliació.

fotos · ACN

asseguren que dins de l’orga-
nisme ja hi ha el consens ne-
cessari per tirar-la endavant. 
Responen així l’exconseller 
d’Agricultura, Jordi Ciurane-
ta, que abans de ser substituït 
en el càrrec havia apostat per 
posposar l’ampliació fins que 
es trobés una posició consen-

suada al territori. El consell 
regulador ja ha demanat una 
reunió urgent amb la nova 
consellera, Meritxell Serret, a 
qui recorden que el projecte 
s’havia fet amb l’aval del De-
partament que dirigeix. Però 
no ho tindran fàcil davant dels 
elogis a Serret per part d’UP, 

que considera una ‘’virtut’’ 
que hagi treballat en un sin-
dicat, concretament en el seu.
La nova DOP
L’ampliació que ha dema-
nat el consell regulador de 
la DOP Garrigues suposaria 
sumar 163.000 hectàrees a la 
superfície actual, de les quals 

només hi ha plantacions d’oli-
veres en 1.700. El president 
de la DOP Garrigues, Joan 
Segura, remarca que les ana-
lítiques fetes per Agricultu-
ra constaten que l’oli que es 
produeix en aquestes finques 
on es projecta l’ampliació 
té exactament les mateixes 
característiques que el que 
s’elabora a la zona actual de 
la DOP; per tant, nega ro-
tundament que hi hagi el risc 
d’una rebaixa de la qualitat.
Segura insisteix que l’amplia-
ció de la superfície geogràfi-
ca de producció cap a zones 
del Segarra-Garrigues és una 
aposta de futur i beneficiarà 
pagesos que vulguin apostar 
pel cultiu de l’olivera, espe-
cialment a les ZEPA (zones 
d’especial protecció d’aus), 

on el reg està restringit i no 
rebran prou aigua com per fer 
altres conreus que en neces-
siten més. Així, afirma que els 
interessats seran agricultors 
que volen créixer i no grans 
inversors aliens al sector, com 
també 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- les que critiquen 
l’ampliació i volen condicio-
nar-los els plans. Un dels in-
tegrants de l’organisme i pre-
sident de la cooperativa de 
Cervià, Enric Dalmau, recalca 
que “nosaltres, el consens en-
tre tots els qui participem a la 
Denominació d’Origen, ja el 
tenim, i així es va acordar en 
una assemblea amb totes les 
cooperatives. Qui és qui no 
hi està d’acord? L’Ateneu de 
Borges, el Consell Comarcal o 
les cooperatives que no estan 
dins de la DOP”. Per això, s’hi 
ha dirigit directament amb 
l’objectiu d’apel·lar-los: “Si 
voleu consens, entreu dins 
de la Denominació d’Origen 
i parlem-ne entre tots, dei-
xem-nos de guerres de guer-
rilles que no porten enlloc”.
Finalment, també han vol-
gut rebatre les crítiques per 
l’abast que tindria la zona ge-
ogràfica de producció ampli-
ada mostrant mapes d’altres 
DOP com la Siurana, la DOP 
Catalunya del vi o les que hi 
ha a l’Aragó i el País Valencià, 
que abasten un territori molt 
ampli i variat, molt més -afir-
men- que no pas el que es re-
coneixeria amb l’ampliació de 
la DOP Garrigues. 

La pizza napolitana a Lleida

Carrer del Sifó, 2 · 25001 Lleida

973 21 34 22

Pizzeria
iMOLA
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Infraestructures Línia de tren de la Pobla

Defensa com un fet objectiu que la Generalitat gestiona 
millor les infraestructures que el Govern espanyol

 ACN
 LLEIDA

El president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, ha fet la 
primera visita oficial a Lleida 
per donar la benvinguda al 
primer dels dos trens nous 
que circularan per la línia de 
la Pobla de Segur a partir 
d’aquesta primavera.
Amb l’arribada dels nous 
trens, Ferrocarrils de la Ge-
neralitat (FGC) substituirà 
Renfe com a operadora de la 
línia, que ja és propietat del 
Govern. Per tant, la gestió es 
farà íntegrament des de Cata-
lunya. Puigdemont ha aprofi-
tat per treure pit de la gestió 
que fa la Generalitat de les 
infraestructures de mobilitat 
respecte d’aquelles que de-
penen del Govern espanyol. 
“Gestionem millor i és un fet 
comprovable”, ha dit, i ha 
afegit que és “una diferència 

Puigdemont rep el nou tren de la 
línia de la Pobla de Segur

Indox
L’antiga Indox reprèn l’activitat a 

les naus d’Anglesola
 REDACCIÓ
 ANGLESOLA

L’antiga Indox ha començat 
a recuperar l’activitat a les 
naus d’Anglesola. Disset tre-
balladors han iniciat les tas-
ques de neteja i adequació 
de les instal·lacions per inici-
ar la fabricació de cisternes 

de transport de gasos crio-
gènics i de dipòsits d’em-
magatzematge per al repar-
timent de carburants. Una 
nova etapa, impulsada pels 
inversors Jorge Tornini i An-
gel Riudalbàs, que es posa 
en marxa amb la contracta-
ció de 25 treballadors. 

Centre Penitenciari Ponent
CCOO denuncia irregularitats en la 

contractació a la presó de Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

CCOO ha denunciat davant 
de les autoritats competents 
‘’irregularitats’’ en la contra-
ctació de personal al Centre 
Penitenciari Ponent de Llei-
da. Consideren que amb la 
cobertura d’una plaça sense 

haver informat prèviament 
als funcionaris s’han con-
travingut tots els acords i la 
legislació vigent amb una 
‘’greu afectació per als tre-
balladors públics’’. El sindi-
cat considera ‘’intolerables 
els tractes de favor’’ de l’ad-
ministració pública. 

objectiva i no ideològica”. El 
president també s’ha refe-
rit a la línia de la Pobla com 
una “estructura d’Estat que 
millora la vida de la gent” i 
que té clar que “les infraes-
tructures o ens les fem o no 

ens les faran”. El primer tren 
que ha arribat des de Suïssa, 
on s’ha fabricat, s’ha descar-
regat a l’estació de Vilanoveta 
de Lleida i començarà a fun-
cionar ara en període de pro-
ves. D’aquí a unes setmanes 

N-240 entre Lleida i les Borges

Foment iniciarà la segona rotonda 
de l’N-240 abans de finals d’any

 ACN
 TORREGROSSA

El Ministeri de Foment ha ini-
ciat la construcció de la roton-
da de Margalef, al terme mu-
nicipal de Torregrossa, una de 
les quatre rotondes previstes 
en el tram de l’N-240 entre 
Lleida i les Borges Blanques.
La subdelegada del Govern 
a Lleida, Inma Manso, ha vi-
sitat les obres acompanyada 
per l’alcalde de Torregros-
sa, Josep Maria Puig, i el de 
Puigverd de Lleida, Benjamí 
Bosch, i han escoltat les ex-
plicacions del cap de la Unitat 
de Carreteres a Lleida del Mi-
nisteri de Foment sobre com 
es desenvoluparan les obres, 
així com les interferències 
que implicaran en relació amb 
el trànsit diari.

La subdelegada del Govern espanyol, Inma Manso, 
visitant les obres de la rotonda de l’N-240 a Margalef.

foto · Salvador Miret

La subdelegada ha explicat 
que “aquesta rotonda, junta-
ment amb tres rotondes més 
a l’N-240, han estat pactades 
amb el territori. Assistim ara 

a l’inici de les obres d’una 
d’elles amb la confiança que 
aportarà seguretat viària en 
aquest punt i que respon una 
reivindicació de fa anys”. 

arribarà la segona unitat i a la 
primavera començaran a cir-
cular. Es recuperaran les tres 
freqüències diàries entre Llei-
da i la Pobla, retallades a no-
més una des de 2012, i també 
hi haurà parades a demanda 

en set estacions. A més, les 
emissions contaminants es re-
duiran un 60%.
Així, doncs, la posada en mar-
xa dels nous trens triplicarà 
les freqüències actuals (es 
recuperaran els tres viatges 
diaris entre Lleida i la Pobla i 
deu entre Lleida i Balaguer) i, 
segons la Generalitat, perme-
trà també guanyar velocitat 
comercial i comoditat per als 
passatgers. Les freqüències 
es van reduir el 2012 per es-
talviar 1 milió d’euros anuals 
i retallar el dèficit. En aquests 
moments, FGC és qui gestio-
na la línia, però els combois 
que hi circulen són llogats a 
Renfe. 

Imatge de les autoritats 
en el moment que es des-
carrega el nou tren.

foto · Estela Bussoms
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La Llotja de 
Lleida acull un 

16% més de
congressos que 

l’any anterior

Turisme

Els equipaments culturals públics sumen 
389.498 usuaris, un 1% més que el 2014

 REDACCIÓ
 MADRID

L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, ha fet balanç a Madrid, 
en el marc del saló Fitur, de 
les principals dades turísti-
ques de la ciutat de Lleida, 
que es concreten en un aug-
ment de visitants del 12,7% 
durant l’any 2015. L’Oficina 
de Turisme de la Paeria va re-
gistrar 30.695 visitants al llarg 
del 2015.
Aquest creixement turístic 
es va començar a percebre 
durant el primer semestre 
de l’any, amb un increment 
del 3,11% respecte de l’any 
2014, un augment, per cert, 
que en el segon semestre va 
arribar al 20,11%, respecte 
del 2014. D’altra banda, els 
equipaments culturals públics 
de la capital del Segrià van 
sumar 389.498 usuaris durant 
l’any passat, un 1% més que 
el 2014, i la Llotja va aplegar 
104.114 persones, un 9% més 
respecte de l’any anterior. 

El turisme a la ciutat de 
Lleida augmenta un 12,7%

 Creixement turístic
L’Oficina de
Turisme de

l’Urgell rep un 3% 
més de consultes 
que l’any anterior

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

L’any 2015 l’Oficina Co-
marcal de Turisme de l’Ur-
gell va atendre un total de 
3.299 consultes, la qual 
cosa suposa un increment 
del 2,97% respecte de 
2014, que van ser 3.204 
consultes. La informació 
més sol·licitada va ser so-
bre Tàrrega, la comarca en 
general i la Ruta del Cister. 
Concretament, sobre gas-
tronomia, llocs d’interès, 
senderisme, rutes per fer 
en BTT i informació del 
camí de Sant Jaume ca-
talà i el camí Ignasià, que 
travessen l’Urgell per dife-
rents poblacions. La pro-
cedència dels visitants va 
ser majoritàriament de Ca-
talunya, amb un 77%, de 
l’Estat espanyol, amb un 
23%, i europeus i d’altres 
països, el restant. 

El bus turístic de la ciutat de Lleida, amb el castell de 
Gardeny al fons.

foto · Arxiu

Precisament, La Llotja de Llei-
da va acollir 234 congressos, 
esdeveniments i reunions, un 
16% més que l’any anterior.
Àngel Ros ha destacat aquest 
creixement de visitants regis-
trat a la ciutat de Lleida, tant 
pel que fa a visites de l’interi-
or com estrangeres, així com 
l’increment d’usos dels equi-
paments culturals de la ciutat. 

L’alcalde ha assenyalat que la 
imatge de Lleida i el seu po-
sicionament s’ha de basar en 
el reconeixement de la Seu 
Vella i el seu avenç per ser de-
clarada Patrimoni Mundial, ja 
que “estem en vies d’assolir 
aquest reconeixement”, ha 
afirmat. 
També ha remarcat que Llei-
da ha de situar la Seu Vella 

i el seu entorn natural, que 
configuren el riu i l’Horta, “i 
a partir d’aquí posicionar la 
seva gastronomia, l’art, la cul-
tura i, a més, els seus espais 
naturals; aquest és el pack 
turístic que ofereix Lleida”, 
ha dit. Ros també ha recordat 
que, en potenciar l’eix Lleida-
Pirineus, “Lleida és la porta 
d’entrada al Pirineu i disposa 
d’un turisme descentralitzat 
tant d’estiu com d’hivern que 
afavoreix clarament les dues 
zones”. 

Gastronomia
Una nova iniciativa 
turística combina 
degustacions de 
vi amb una ruta 

cultural
 SARA BLANCO
 CERVERA

A Cervera s’ha realitzat 
una nova iniciativa per 
fomentar el turisme a la 
ciutat creant innovadores 
maneres de captar nous 
turistes que gaudeixin 
durant la seva estada a la 
zona. Es tracta de nous pa-
quets que agrupen com a 
màxim deu persones amb 
l’objectiu de combinar la 
gastronomia de la ciutat i 
el turisme cultural.
Els responsables d’aquest 
nou projecte són Juanjo 
Ceresuela i Eva Segura, 
dos empresaris de Cervera 
que, amb la col·laboració 
de la Paeria, han dut a 
terme aquesta iniciativa. 
Els turistes que estiguin 
interessats a visitar la zona 
podran comparar ofertes 
de viatges d’Expedia per 
escollir l’oferta que més 
els interessa. 

‘Trips’

120 bloguers, periodistes i ‘tour’ 
operadors visiten les terres de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Una de les principals línies de 
treball del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida 
per donar a conèixer l’àmplia 
oferta turística que ofereixen 
les comarques lleidatanes és 
aproximar els agents precep-
tors a la realitat del territori a 
través de viatges de familiarit-
zació en els quals poden viu-
re directament l’experiència. 
Aquesta filosofia de treball 
s’ha concretat l’any 2015 amb 
l’organització o col·laboració 
en una quarantena d’accions 
(24 press trips, 9 fam trips i 
5 blog trips) desenvolupades 

Les accions
van adreçades 

bàsicament
a Europa,

Amèrica i Àsia

a totes les comarques de la 
demarcació i adreçades bàsi-
cament als mercats europeu, 
americà i asiàtic. En total, una 
vuitantena de periodistes i 

bloguers, i una quarantena de 
tour operadors, han conegut 
sobre el terreny els principals 
recursos turístics del Pirineu i 
la plana de Lleida.
Aquestes iniciatives. endega-
des pel Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida, 
amb el suport de la Genera-
litat de Catalunya, han tingut 
com a eixos vertebradors la 
incidència sobre els mercats 
d’origen considerats priorita-
ris per l’interès dels seus ha-
bitants en la demarcació de 
Lleida i l’impuls d’activitats o 
indrets que es consideren ac-
tualment d’interès molt espe-
cial. 

Aeroport de Lleida
Aterra a Alguaire 

el primer vol
entre Lleida i

Tel-Aviv

 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

El primer avió de la com-
panyia Arkia de la tempo-
rada d’hivern va aterrar 
el divendres 15 de gener 
a l’aeroport de Lleida-
Alguaire a dos quarts de 
dotze del matí, és a dir, 
amb vint minuts de retard. 
De l’aparell, amb capaci-
tat per a un centenar de 
persones, en van baixar 89 
passatgers. Tots ells havi-
en contractat paquets tan-
cats a través de l’agència 
israeliana Issta-Ski per pas-
sar una setmana d’esquí i 
compres a Andorra. 
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Atur Guia de fires
La demarcació 

de Lleida
guanya més de
quaranta fires 
en tres anys

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’activitat firal a la demar-
cació de Lleida no ha dei-
xat d’augmentar els dar-
rers tres anys. Segons la 
Diputació de Lleida, s’ha 
passat dels 144 certàmens 
firals de 2013 als 192 que 
s’han programat aquest 
2016 en 103 municipis 
lleidatans. Un total de 48 
fires més que, asseguren 
des de l’ens, contribuei-
xen a consolidar i enfortir 
l’activitat econòmica de 
les comarques lleidatanes, 
així com esdevenir un punt 
de trobada i de reconeixe-
ment dels productes. Tota 
la informació de les 192 fi-
res es concentra en la Guia 
de fires de les comarques 
de Lleida 2016, que un any 
més ha editat la Diputació 
a través del Patronat de 
Promoció Econòmica. 

L’any 2016 s’inicia amb més atur arran del 
final de la campanya de Nadal

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

S’inicia l’any 2016 amb més 
atur, menys contractació i pèr-
dues de persones afiliades a 
la seguretat social. A Catalu-
nya 2.412 persones més estan 
en situació de desocupació i 
a Lleida també augmenta en 
179 persones més al gener.
La província de Lleida ha 
tancat el mes de gener amb 
26.557 persones inscrites a 
les llistes del Servei Català 
d’Ocupació (SOC), fet que su-
posa un augment de 179 per-
sones desocupades en relació 
amb el desembre passat, un 
0,68% més segons les dades 
del Ministeri d’Ocupació i Se-

Lleida és la província amb 
més contractació

guretat Social. Però en relació 
amb el mateix mes de l’any 
passat, l’atur a Lleida s’ha 
reduït en un 10,54%, la qual 
cosa suposa 3.130 persones 
aturades menys.

Menys contractació excepte 
a Lleida
Les autoritats asseguren que 
estem davant de xifres nor-
mals, ja que al gener acaba la 
campanya de Nadal, fet que 
suposa, també, la finalització 
de molts contractes tempo-
rals que es realitzen en aques-
ta campanya.
Aquest primer mes de l’any 
a Catalunya s’han signat un 
total de 202.894 contractes, 

12.753 menys que el mes 
anterior i 2.858 menys que 
ara fa un any. Així doncs, la 
contractació ha caigut a to-
tes les províncies a excepció 
de Lleida, on s’ha incremen-
tat en 233 contractes. Entre 
aquests, el 86,42%, però, són 
contractes temporals.

Valoració de la UGT
UGT denuncia que aquestes 
dades són conseqüència di-
recta de les polítiques d’aus-
teritat i retallades adoptades 
pels governs i de les darreres 
reformes laborals imposades. 
També reconeix que les xifres 
interanuals augmenten però 
encara són molt elevades. 

Un aturat surt de l’Oficina 
de Treball.

foto · Arxiu
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El principal referent de l’handbol lleidatà 
celebra les noces de plata en un context 

d’austeritat, però amb la il·lusió de reviure 
les seves pàgines més brillants

 MARC
RETAMERO

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Vint-i-cinc anys d’esforç i 
dedicació. I de treball, molt 
treball, per consolidar un club 
i un esport a les terres de Llei-
da. L’Associació Lleidatana 
d’handbol compleix les se-
ves particulars noces de plata 
amb la il·lusió del primer dia, 
però amb el bagatge i l’expe-
riència que només et donen 
els anys. Moltes temporades 
de trajectòria, en les quals 
l’entitat va viure una ascensió 
meteòrica fins forjar-se un lloc 
entre les elits de l’handbol fe-
mení estatal. La situació actu-
al de l’Associació, tant a nivell 
esportiu com econòmic, dista 
molt de la seva època daura-
da. Tanmateix, el club manté 
ferms els seus trets identita-
ris, amb una aposta decidida 
per la base i les jugadores de 
casa. Un equip que sempre 
ho dóna tot, independent-
ment que acompanyin o no 
els resultats.
Ja ha plogut molt d’ençà 
d’aquell llunyà 15 de novem-
bre de 1990, la data funda-
cional del club. Un grup de 
pares i mares, amb Gerard 
Lasierra i Lluís Segarra al 
capdavant, van plantar la lla-
vor de l’Associació que tots 
coneixem avui en dia i van 
iniciar el creixement en les 
nostres contrades d’un esport 
que fins aleshores havia tin-
gut molt poca presència. Les 
seves filles havien començat a 
practicar l’handbol uns mesos 
enrere de forma embrionària 
i van decidir crear una entitat 
on totes elles hi poguessin 
tenir cabuda. Així, el club va 
anar progressant a poc a poc 
i bona lletra fins arribar a la 
màxima categoria, una fita de 
ben segur impensable en els 
primers batecs de la dècada 
dels noranta. A més, els èxits 
no eren exclusius del primer 
equip, doncs els diversos 
conjunts de base no van tri-
gar a consolidar-se entre els 
millors equips de Catalunya. 

HANDBOL Femení

què en pensa...

Jugo a handbol. A què? 
çar. És cert que jo fins fa 
sis anys tampoc sabia com 
era aquest esport. Bé, sa-
bia de què es tractava, però 
després d’endinsar-me en 
aquest món puc dir que sé 
què és l’handbol. És per-
severança, garra i esforç. 
És no tenir por als cops ni 
a les caigudes. És ser fort i 
valent a l’hora d’iniciar un 
atac. Rígid en la defensa. 
Competent, competitiva i 
cooperativa amb la resta de 
l’equip. És muntar un tren-
caclosques on cada peça 
és essencial, on la unió és 
imprescindible per aconse-
guir l’èxit. Són valors. Però 
no només valors esportius, 

sinó valors de la vida apli-
cats a l’esport. Per això, 
quan algú no sap què és 
l’handbol, em tremolen les 
celles, inclús les pestanyes, 
i repeteixo el mateix gest 
inútil de sempre. No és l’es-
port més conegut, ni aquell 
que tots els ajuntaments i 
associacions donen suport i 
sostenen, com el futbol o el 
bàsquet. Però ja m’és igual. 
Perquè ara he descobert el 
significat d’aquella frase de 
Nikola Karabatic que em 
van dir només iniciar-me en 
aquest esport: “Els nens ju-
guen a futbol, els homes a 
rugbi... i els déus juguen a 
handbol”.

Judit
Gómez

periodista i jugadora de 
l’Handbol Pardinyes 

Ja he perdut el compte... 
El compte de vegades que, 
quan he dit que jugava a 
handbol, m’han respost 
amb un: a què? I la meva 
resposta, d’allò més primi-
tiva, era: això que es juga 
amb una pilota a les mans 
-fent el típic gest de llan-

25
anys

Els campionats de Catalunya 
aconseguits pel quadre juve-
nil durant vàries temporades 
(92-93, 93-94, 95-96 i 96-97) 
són una bona mostra del po-
tencial que va adquirir el plan-
ter de l’Associació.
La temporada 1997-1998, en 
la qual el primer equip sènior 
militava a la Primera Estatal, 
l’actual Divisió d’Honor Plata, 
esdevindria inoblidable. I és 
que les lleidatanes van liderar 
la classificació del seu grup 
fins assolir l’ascens a la Divi-
sió d’Honor. Segurament la 
pàgina més brillant d’aquests 
25 anys d’història, tal com ens 
reconeix el Guillem Puertas, 
delegat i segon entrenador 
del primer equip durant molts 
anys i encara en l’actualitat. 
“Em quedaria amb aquest 
moment i també amb l’as-
cens del segon equip sènior 
a Primera Estatal la tempora-
da 2003-2004, tot i que crec 
que podríem destacar tots 
els ascensos a categoria na-
cional que han aconseguit els 
equips sèniors”, matisa. L’any 
del debut a la màxima divisió 
espanyola va ser molt positiu 
i l’equip no va passar angúni-
es per mantenir la categoria. 
Tampoc en el curs següent, 
en el qual l’Associació fins i 
tot acabaria el primer any del 
segle XXI en la primera posi-
ció del grup de permanència. 
I millor encara seria la campa-

2001
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Associació 
Lleidatana Foto d’equip his-

tòrica del Plusfresc 
Lleida de principis 

del segle XXI. Al 
costat, la plantilla 

actual, lluint mitge-
tes roses en suport 
a la lluita contra el 

càncer de mama.

foto · Associació Lleidatana

d’handbol 
femení a Lleida

nya 2000-
2001, quan 
lluint ja el pa-
trocini de la desapareguda 
Unió Esportiva Lleida l’equip 
aconseguiria classificar-se per 
a la Copa de la Reina.
El Plusfresc Lleida, que és 
com s’anomenava el primer 
equip en el tram final de la 
seva època d’esplendor, va 
durar sis cursos més a Divisió 
d’Honor, de manera que es 
va consolidar com un clàssic 
de l’handbol femení estatal. 
“Per si fos poc, l’ascens del 
segon equip al que avui co-
neixem com a Divisió d’Ho-
nor Plata va fer que el nostre 
club tingués representació en 
les dues màximes categories 
a nivell nacional, un fet que 
es va mantenir durant tres 
temporades, en les quals vam 
ser els únics en tenir els seus 

dos sèniors femenins a l’elit”, 
apunta Puertas. El temut des-
cens va arribar el 2007, des-
prés de diverses temporades 
flirtejant amb els llocs perillo-
sos de la classificació. Una fa-
tídica campanya de l’alesho-
res Fermafix Lleida va posar 
fi a nou anys consecutius en 
la màxima categoria i va inici-
ar un període de decadència 
que va tenir el seu punt culmi-
nant en la renúncia a compe-
tir a la Divisió d’Honor Plata 
per qüestions econòmiques. 
Això va ocórrer el 2012, tot 
just una temporada després 
d’estar a punt de retornar a 
la Divisió d’Honor en una fase 
d’ascens en què els resultats 
no van somriure a les noies 
entrenades per Miroslav Vuja-
sinovic, malgrat partir com a 
principals favorites.
Amb un equip de caire ama-

teur, format exclusivament 
per jugadores de la casa, el 
periple pel desert de la Lli-
ga Catalana només va durar 
un any ja que les lleidatanes 
van signar una gran tempo-
rada que les va catapultar de 
nou a la Divisió d’Honor Pla-
ta. I així fins a l’actualitat, en 
la qual l’Associació cercarà 
la permanència per la via es-
portiva després de dos cursos 
salvant-se als despatxos. Gui-
llem Puertas reconeix que el 
context d’austeritat que viu 
el club dificulta pensar en un 
ascens a la Divisió d’Honor, 
tot i que admet que des del 
club no es descarta aquesta 
possibilitat en un futur. “Ja fa 
temps que estem treballant 
en aquesta línia, buscant una 
consolidació en la categoria 
que faci que, a mesura que 
anem incorporant jugadores 

al primer equip provinents 
dels conjunts de base, el 
grup de treball sigui el sufici-
entment sòlid i fiable per tal 
d’intentar aconseguir aquesta 
fita”.
Al llarg dels seus 25 anys 
d’existència, l’Associació ha 
comptat en tots els seus es-
taments amb personatges 
que n’han marcat la història. 
Un d’ells, sens dubte, és l’en-
trenador croat Miroslav Vuja-
sinovic, tota una institució a 
Lleida, que ha ocupat la ban-
queta del primer equip du-
rant moltes temporades i avui 
en dia encara continua diri-
gint les lleidatanes. Pel que 
fa a les jugadores, són moltes 
les destacades i algunes, com 
Emma Precup o la romanesa 
Irina Pop, segueixen defen-
sant la samarreta blava en 
l’actualitat. Tampoc podem 

obviar les quatre internacio-
nals absolutes amb la selecció 
espanyola que han passat pel 
club: Goretti Castañeda, Isa-
bel Bastero, Dolores Martín i 
Anna Manaut. 
L’amateurisme que impera 
actualment en l’entitat de 
vegades provoca situacions 
curioses, com que vàries ju-
gadores hagin d’absentar-se 
dels partits per motius labo-
rals. El que ningú pot negar, 
però, és que es tracta d’un 
club molt familiar, tant que 
no resulta estrany trobar-se 
diverses generacions d’una 
mateixa família entrenant a 
l’Onze de Setembre. La juga-
dora Yula Tyahlyay, ja retirada, 
el propi Vujasinovic i les seves 
respectives filles, Katy i Dora, 
que juguen en les categories 
de base, en són un bon exem-
ple. A més, es tracta d’un club 
solidari i compromès amb les 
causes socials, com ho de-
mostren les iniciatives que 
van emprendre les jugadores 
del primer equip per donar 
suport a les lluites contra el 
càncer de mama i la violència 
de gènere. També es realitza-
ran diversos actes per com-
memorar el 25è aniversari, 
tot i que aquests no es cele-
braran fins el proper curs per 
raons d’organització interna.
El futur de l’handbol femení 
a les terres de Lleida s’enca-
ra amb optimisme gràcies als 
diversos clubs de la demar-
cació que estan apostant fort 
per aquest esport, no només 
l’Associació. En aquest sentit, 
l’Handbol Pardinyes també 
està realitzant una bona feina 
des de les categories inferi-
ors, que enguany ha volgut 
potenciar amb la inscripció 
del primer equip femení a 
la Lliga Catalana. Les “Lleo-
nes”, sobrenom amb el qual 
es coneix a les jugadores del 
conjunt groc-i-negre, estan 
acusant la duresa de la com-
petició, però de ben segur 
que esmerçaran tots els seus 
esforços en mantenir la cate-
goria. Tanmateix, Guillem Pu-
ertas confessa que l’handbol 
encara té un gran marge de 
millora en les nostres contra-
des. “Tot i ser el tercer esport 
d’equip pel que fa al número 
de llicències, continua sent 
un gran desconegut i això fa 
que sigui molt complicat cap-
tar noves jugadores. Es trac-
ta d’una qüestió quantitativa 
que, a la vegada, suposa un 
problema qualitatiu”, senten-
cia. 

2015
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FUTBOL Lleida Esportiu

El conjunt d’Imanol Idiakez cau per 2-1 al Rico Pérez i
surt dels llocs de play-off

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

La ratxa de partits invicte del 
Lleida Esportiu, que va enlai-
rar els blaus fins al tercer lloc 
de la classificació, ha arribat 
al seu final. Han estat 99 dies 
sense perdre, en els quals es 
van sumar 26 punts de 36 
possibles (7 victòries i 5 em-
pats) i tan sols es van encaixar 
3 gols. Tanmateix, la desfeta 
(2-1) patida al camp de l’Hér-
cules, un dels principals rivals 
directes en la lluita per les po-
sicions capdavanteres, a més 
de trencar la bona dinàmica, 
ha fet fora els d’Imanol Idi-
akez de les places de play-off. 
El Lleida és ara cinquè, tot i 
que disposa dels mateixos 
punts, 38, que el quart, l’Al-
coyano.
En el matx disputat a l’Estadi 
Rico Pérez el Lleida Esportiu 
mai va acabar de trobar-se 
còmode, malgrat poder 
comptar amb els seus ex-

L’Hércules frena la ratxa positiva del Lleida

Violència

Agressió a un àrbitre a 
Quarta Catalana

 JOAN ROSINACH
 RIBERA D’ONDARA/LLEIDA

La violència ha tornat aquest 
cap de setmana als modestos 
camps de futbol de les catego-
ries regionals lleidatanes. Dos 
àrbitres han patit agressions 
en els partits disputats entre el 
Ribera d’Ondara i el Barbens, 
del Grup 22 de la Quarta Cata-
lana, i entre el Magraners-Sol-
sona de la Segona Catalana.
L’incident més greu va tenir 
lloc en el matx disputat al mu-
nicipal de Ribera d’Ondara, on 
l’àrbitre David Franch Cabreri-
zo va ser agredit per un juga-
dor local quan transcorria el 
minut 35 de la segona part del 
partit i el marcador reflectia 
un clar 1-5 a favor de l’equip 
visitant. Segons ha pogut sa-
ber el SE7, l’àrbitre va reque-
rir la presència dels Mossos 
d’Esquadra després de rebre 
un fort cop a la zona abdomi-
nal que va provocar-li lesions 

de caràcter lleu. Davant de la 
situació, el col·legiat va de-
cretar la suspensió del partit i 
posteriorment va presentar la 
denúncia a la comissaria de la 
policia catalana, que va identi-
ficar l’agressor.
Segons el Comitè Tècnic d’Àr-
bitres de la delegació de Llei-
da, el Comitè de Competició 
serà ara qui, després d’estu-
diar l’acta, s’encarregui de de-
cidir la sanció que se li conce-
deix al jugador. 
L’altra trifulga arbitral es va 
produir en el partit Magraners-
Solsona. L’equip local, cuer de 
la Segona Catalana, va rebre 
el gol de l’empat en l’afegit. 
Aquest fet va provocar l’enuig 
dels locals en entendre que 
havia allargat massa el cronò-
metre. Quan el trio arbitral se 
n’anava camí dels vestidors, 
un grup d’aficionats del Ma-
graners es va dirigir als àrbitres 
amb intenció d’agredir-los. 

trems titulars, Julen Colinas i 
Urko Arroyo, que havien estat 
dubte fins a l’últim moment. 
Tot i que els del Segrià es van 

poder avançar amb ocasions 
aïllades d’Albístegui i Arroyo, 
era l’Hércules qui havia iniciat 
el partit amb més intensitat. 

Femení

AEM i Pardinyes guanyen amb    
solvència

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Els dos principals referents 
del futbol femení lleidatà, 
l’AEM de la Segona Divisió 
i el Pardinyes de Preferent, 
van vèncer amb relativa co-
moditat en la darrera jornada 
disputada. Ambdós es van 
imposar als seus feus per 4-1, 
un resultat que els serveix per 
allunyar-se de la zona baixa 
de la taula. Les del Recasens, 
que rebien el Son Sardina ba-
lear, van començar l’enfron-
tament molt concentrades, 
un fet que els va permetre 
situar en el marcador un 2-0 
al seu favor. Les visitants van 
retallar distàncies després del 
descans en una jugada aïlla-
da, però dos gols de Pixu en 
el tram final van sentenciar. El 
Pardinyes, per la seva banda, 
va basar el triomf enfront del 
Tortosa-Ebre, un rival direc-
te, en una sòlida defensa i 

Les jugadores del Pardinyes celebren un gol.
foto · José Luis Calvo

Els alacantins van obtenir el 
premi en el minut 25 gràcies 
a un potent tret de Yeray des 
de la frontal de l’àrea, impara-

ble per Iván Crespo. El Lleida 
va acusar el cop i, tan sols nou 
minuts després, encaixava el 
segon en una greu indecisió 
entre el porter i Toño Vázquez 
que permetia a Espinosa esta-
blir el 2-0 a plaer.
Els lleidatans van fer un pas 
endavant després del des-
cans. Això els va dur a tenir 
més la pilota, tot i que sense 
gaudir d’ocasions clares. No 
obstant això, els locals hauri-
en pogut sentenciar en diver-
sos contraatacs, especialment 
en un que Álvaro va enviar la 
pilota fora. No ho van fer i van 
acabar patint, doncs Óscar 
Vega va escurçar distàncies 
amb una gran jugada perso-
nal a uns cinc minuts del final. 
Massa tard.  

Arnau Tobella refusa una 
pilota amb el cap.

foto · Jordi Echevarria

un efectiu joc de contraatac. 
Rebeca Peinado, Anna Oriach 
i Alexandra Taberner per par-

tida doble van signar les dia-
nes del conjunt que entrena 
Edgar Farran. 
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HOQUEI

La derrota per 4-1 al Palau condemna els 
d’Albert Folguera a no jugar el torneig

 MARC RETAMERO
 BARCELONA

El Lleida Llista Blava no va 
poder complir el somni de 
classificar-se per a la Copa 
del Rei de Reus. Tot i depen-
dre d’ell mateix per aconse-
guir-ho en la darrera jornada 
de la primera volta, tothom 
era conscient de l’enorme di-
ficultat que suposava obtenir 
quelcom positiu en la visita al 
Palau Blaugrana. Malgrat ofe-
rir una gran imatge durant tot 
l’encontre, el FC Barcelona va 
acabar imposant la seva lògi-
ca superioritat (4-1) per pro-
clamar-se campió d’hivern. 
Llavors, els llistats depenien 
d’una carambola de resultats 
que no es va produir, de ma-
nera que van quedar fora del 
torneig del KO per només un 
punt, el que els separa del 
vuitè classificat, l’Igualada.
El conjunt lleidatà va sortir a 
la pista del Palau Blaugrana 
sense complexos, disposat a 
donar la sorpresa amb el su-
port dels 150 aficionats que 
es van desplaçar per donar 
suport a l’equip i fer-lo sentir 
com a casa. La magnífica ac-
tuació del porter Lluís Tomàs 
va complicar molt les coses al 

L’ICG Software planta
 cara al Barça, però 

queda fora de la Copa

Acció del partit disputat al Palau Blaugrana.
foto · FC Barcelona

HANDBOL

Cara i creu per als equips de    
l’Handbol Pardinyes

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’Handbol Pardinyes masculí 
no va poder donar continu-
ïtat als resultats positius de 
les últimes setmanes, una 
victòria i un empat, doncs 
va caure a la difícil pista del 
Joventut Mataró per un in-
contestable 40-22. Els nois 
de Txema del Rosal afronta-
ven el compromís amb mol-
tes baixes i no van poder fer 
res per evitar la desfeta en 
un encontre que al descans, 
amb un marcador de 21-11, 

ja estava pràcticament sen-
tenciat. En canvi, el conjunt 
femení va aconseguir una 
important victòria per 23-21 
contra el Vilamajor, un dels 
equips capdavanters de la 
classificació. Les “Lleones” 
van saber patir per acabar 
superant en un matx molt 
disputat un rival que a la pri-
mera volta s’havia imposat 
amb força solvència (35-22). 
Una mostra més de la mi-
llora experimentada per les 
lleidatanes en les darreres 
jornades. 

Tir a porteria d’un jugador groc-i-negre.

foto · Handbol Pardinyes

HANDBOL
L’Associació trenca la mala
dinàmica a Sant Joan Despí

 REDACCIÓ
 SANT JOAN DESPÍ

L’Associació Lleidatana va 
aconseguir una magnífica 
victòria (24-30) a la pista 
d’un rival directe, el Sant 
Joan Despí. El triomf permet 
a les noies de Miroslav Vuja-
sinovic abandonar les posici-
ons de descens, situar-se a 
un sol punt de les barceloni-

nes i deixar enrere una mala 
ratxa de resultats que ja du-
rava sis jornades. El partit no 
va començar gaire bé per 
a les blaves, però gràcies a 
una gran defensa van capgi-
rar el marcador i al descans 
ja guanyaven per 13-15. En 
la segona part la inspiració 
de jugadores com Pop o 
Precup va sentenciar. 

Barça, que no va poder res-
pirar tranquil fins al tram final 
del partit. Després d’un penal 
i una falta directa que no van 
acabar en gol gràcies a la in-
tervenció del porter trempolí, 
fins i tot va arribar a empatar 
(1-1) mitjançant una diana de 
Ballestero. No obstant això, 
els locals van restablir l’avan-
tatge abans del descans i 

amb el pas dels minuts es van 
anar trobant més còmodes. El 
Llista, però, mai va baixar els 
braços i el definitiu 4-1 no va 
arribar fins als últims segons 
de l’encontre.
Els vuit equips que disputaran 
la Copa del Rei a finals del 
mes de febrer són Barça, Li-
ceo, Vic, Reus, Noia, Caldes, 
Voltregà i Igualada. 

C/ Llibertat, 17
25005 Lleida

Tel. 657 985 119
facebook.com/bargenesis

Avenida de Balafia, 11 bajos · 25005 Lleida (Spain)
0034 616 868894 · carlos@bill-bikes.com
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Els resultats d’aquest mes marcaran les aspiracions
del conjunt de Joaquín Prado 

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’Actel Força Lleida es ju-
garà gran part del seu destí 
en la lliga LEB Or durant un 
mes de febrer que es preveu 
apassionant. Els deixebles 
de Joaquín Prado, després 
de guanyar el Palma (65-71) 
i el Burgos (91-84) i perdre a 
Castelló (85-65), ocupen la 
catorzena posició de la taula, 
és a dir, l’última que assegura 
la permanència. Per tant, se-
gueixen plenament immersos 
en la lluita per fugir de la zona 
perillosa. En aquest sentit, 
els  duels directes que aquest 
mes hauran d’afrontar els llei-
datans contra els dos equips 
que actualment es troben en 
places de descens, Cocinas.
com i CB Prat Joventut, seran 
decisius.
L’Actel obrirà el mes rebent 
al Barris Nord el Peñas Hues-
ca, conjunt revelació del curs, 
que arribarà al feu lleidatà en 
una sorprenent tercera posi-
ció. Malgrat el gran moment 
de forma que travessen els 
aragonesos, no es tracta ni 
molt menys d’un partit im-
possible per als del Segrià, 
que després hauran de des-
plaçar-se a la pista del cuer. 
S’enfrontaran al Prat en un 
dels derbis catalans de la ca-

L’Actel Força Lleida afronta un     
febrer determinant

tegoria, en el qual la victòria 
serà pràcticament una obliga-
ció. El següent encontre serà 
contra el Cocinas.com, penúl-
tim amb un triomf menys que 
el conjunt de negre. Contra 
els de Logroño, una de les 
principals decepcions de la 
temporada, caldrà tenir molt 
en compte també el bàsquet 
average, doncs cal recordar 
que en l’anada els de Joaqu-
ín Prado van cedir per només 
tres punts. El Força Lleida tan-
carà el mes de febrer a la pis-
ta de l’Oviedo, Pumarín, una 
de les més dures de la LEB Or. 
Tanmateix, el quadre asturià 

ha baixat les seves prestaci-
ons d’ençà de la marxa de la 
seva estrella, Jordan Swing, a 
la lliga ACB. Guanyar almenys 

Lliga Femenina

El Cadí obté un triomf vital a Gernika
 MARC RETAMERO
 GERNIKA

El Cadí La Seu va aconseguir 
una victòria de gran impor-
tància en la seva visita al Ger-
nika Bizkaia (60-71), un dels 
seus rivals més directes en 
la lluita per les posicions que 
donen dret a disputar el play-
off pel títol. A més, el triomf 
va tenir un valor doble, i és 
que les noies de Joan Carles 
Pié van imposar-se per onze 

Laura Gil defensa davant 
d’una jugadora del Gernika.

foto · Gernika Bizkaia

tres d’aquests quatre partits 
serviria per donar un impor-
tant cop d’efecte i deixar la 
permanència molt encarrila-
da. Això permetria encarar els 
dos darrers mesos de compe-
tició amb certa tranquil·litat 
i, fins i tot, somiar en dispu-
tar un play-off d’ascens que 
ara mateix es troba a quatre 
victòries de distància. És un 
objectiu que sembla molt llu-
nyà quan només resten onze 
jornades per cloure la fase re-
gular del campionat, però la 
igualtat de la lliga i el marge 
de millora que encara s’entre-
veu als lleidatans no permet 

descartar res.
L’Actel Força Lleida podrà 
disposar d’un actiu més en la 
seva plantilla en aquests com-
promisos tan importants. Es 
tracta de l’escorta tinerfeny 
Jaime Heras, l’últim fitxatge 
del club. El jugador canari, 
de 33 anys i 1.92 metres d’al-
çada, arriba a la capital del 
Segrià per apuntalar el joc 
exterior de l’equip i tancar la 
plantilla, sempre que no es 
produeixi cap baixa, situació 
que no està prevista. S’espe-
ra que aporti experiència, tir 
exterior i sacrifici defensiu. 
Heras es trobava actualment 
sense equip, després de jugar 
dotze temporades consecuti-
ves a l’Iberostar Tenerife, les 
tres últimes en la lliga ACB. 
Era el capità de l’equip i un ju-
gador emblemàtic en el club 
de la seva ciutat, amb el qual 
va aconseguir dos ascensos 
de categoria i un títol de la 
Copa Príncep, però el passat 
estiu va decidir canviar d’aires 
per tal de cercar més minuts. 
A Lleida, si acredita un bon 
estat físic, els tindrà. 

Instantània del duel con-
tra el Burgos, resolt des-
prés de dues pròrrogues.

foto · Santiago&Enjuanes

BÀSQUET

L’escorta Jaime 
Heras ha 

reforçat el joc 
exterior de 

l’equip

punts, just la diferència míni-
ma que necessitaven per ar-
rabassar l’average particular 
a les basques, gràcies a un 
triple d’Andrea Vilaró en els 
darrers segons. Així doncs, 
les urgellenques ocupen ara 
la cinquena posició de la clas-
sificació i el Gernika cau a la 
sisena. El Cadí va basar l’èxit 
en la seva habitual defensa 
pressionant, que va ofegar les 
locals des de l’inici. 

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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TENNIS TAULA

Els conjunts lleidatans no van poder superar els quarts de final

 MARC RETAMERO
 LES BORGES/BALAGUER

El DKV Borges Vall i el Villart 
Logístic Balaguer van veure 
frenat el seu somni europeu 
en caure en les seves respec-
tives eliminatòries de quarts 
de final a l’Ettu Cup. Ambdós 
s’enfrontaven a adversaris de 
gran dificultat, procedents de 
la Champions, i amb prou fei-
nes van poder plantar cara. 
Tanmateix, això no ha d’ama-
gar l’excel·lent trajectòria de 
tots dos equips en la segona 
competició del tennis taula 
europeu. Especialment pel 
que fa a les de la Noguera, 
doncs cal recordar que van 
fer història assolint per prime-
ra vegada aquesta ronda del 
torneig continental.
El DKV Borges va caure en-
front del Vaillante Sports An-
gers francès, que va acon-
seguir imposar-se tant en 
l’anada com en la tornada. En 
terres lleidatanes van guanyar 

Borges i Balaguer finalitzen el 
seu periple europeu

BÀSQUET
El Flor de

Vimbodí jugarà 
la fase de

permanència
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Flor de Vimbodí Par-
dinyes haurà de confor-
mar-se en lluitar per la 
permanència en la segona 
fase de la lliga EBA. Els 
cinc primers de cada grup 
es classificaven per la fase 
d’ascens i els cinc últims 
ho feien per la lligueta 
de permanència, que és 
la que jugaran els nois de 
Jorge Serna. I és que les 
últimes dues derrotes, al 
Barris Nord contra el Sant-
feliuenc (69-80) i a la pis-
ta del Collblanc (72-57), 
han esvaït virtualment les 
seves opcions d’entrar al 
grup capdavanter. El partit 
contra el conjunt de Sant 
Feliu va estar marcat pel 
pèssim arbitratge de Pos-
se Benítez, que va xiular 
quatre faltes tècniques als 
groc-i-negres, una d’elles 
desqualificant sobre un 
dels seus jugadors més im-
portants, Edu Villacampa. 
El col·legiat va fer cons-
tar en l’acta que el pivot 
l’havia insultat greument, 
de manera que li va caure 
una sanció que li va im-
pedir ajudar l’equip en el 
desplaçament a Collblanc. 
Contra els del barri hospi-
talenc tampoc van poder 
comptar amb el base Pau 
López i sempre van anar a 
remolc. Els de Jorge Serna 
tancaran la primera fase 
visitant el filial del Mora-
Banc Andorra i rebent el 
CB L’Hospitalet, intracta-
ble líder català de la lliga 
EBA. 

Acció del partit d’anada jugat a les Borges.
foto · RFETM

per un ajustat 2-3 que deixa-
va l’eliminatòria oberta, però 
en la tornada no van donar 
cap opció als de les Garri-
gues, als quals van derrotar 
per un inapel·lable 3-0. Per la 
seva banda, el Villart Logístic 
també va tancar la seva parti-

cipació a l’Ettu Cup amb una 
doble derrota. En aquest cas, 
contra el Bursa turc. L’elimi-
natòria ja va quedar pràctica-
ment sentenciada en l’anada, 
disputada a Balaguer, doncs 
la formació otomana va vèn-
cer per un clar 0-3. En canvi, 

en el matx de tornada les ba-
laguerines van caure amb or-
gull per 3-2, malgrat no poder 
comptar amb la participació 
de la seva capitana, Anna Bis-
carri, absent per motius labo-
rals. El seu lloc el va ocupar la 
romanesa Loredana Dorca. 

VOLEIBOL
El Balàfia Vòlei planta cara al líder, però cau

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Balàfia Vòlei no va poder 
superar l’indiscutible líder de 
la Primera Nacional, el CV 
Sant Pere i Sant Pau, i va aca-
bar perdent per un clar 0-3. 
No obstant això, els jugadors 

de Mario Martínez van plan-
tar cara en tot moment i els 
tarragonins van haver de suar 
per continuar comptant els 
seus partits per victòries. Els 
del barri lleidatà van oferir un 
bon joc durant els tres sets al 
públic que es va donar cita al 

pavelló Juanjo Garra, però la 
falta d’encert en el bloqueig 
va ser un dèficit insalvable 
davant d’un rival tan solvent. 
Fins i tot van arribar a manar 
en el marcador en algunes 
fases de l’encontre, tot i els 
parcials finals de 22-25, 19-

25 i 21-25 en uns sets amb 
un guió molt similar. Després 
d’aquesta derrota, el Balà-
fia queda ancorat a la zona 
mitjana de la classificació de 
Primera Nacional, sense aspi-
racions d’ascens ni patiments 
per la salvació. 

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

menjar típic català
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La cultura

(Música) La commemoració de l’Any Granados portarà a la ca-
pital del Segrià diversos actes musicals que s’estendran al llarg 
d’aquest 2016. Destaca l’estrena, el 13 de febrer, de la recupe-
ració del drama líric Follet, d’Enric Granados i Apel·les Mestres. 
Altres concerts previstos són Granados en conversa, el recital 
de cant i piano Granados i la seva generació i Granados-Llobet: 
100 anys d’un viatge, un concert amb Carles Trepat a la guitarra 
que repassarà la trajectòria que els dos músics van fer rumb a 
Nova York. Tampoc hi faltaran actuacions de la  soprano Marta 
Mathéu amb Albert Guinovart i El petit piano, una obra on tres 
músics i dos actors-titellaires permetran al públic més jove en-
dinsar-se en l’obra del compositor i pianista lleidatà.

ANY
GRANADOS  

(Cinema) La Mostra de Cinema Internacional d’Animació 
de Catalunya aterra a Lleida en la seva desena edició. Sota 
el lema “Futurs Femenins”, la programació d’enguany 
-centrada en el talent femení- incorpora professionals 
d’àmbit internacional, amb la regidora portuguesa Regina 
Pessoa com a convidada especial; el cocreador i la direc-
tora de producció de la sèrie Chico Ostra, Fabien Limousin 
i Violette Teyssier; Shamik Majumdar, de The Whalt Dis-
ney Company, o Yolanda Alonso, de Cartoon Media, entre 
d’altres. Així, la ciutat acollirà del 25 al 28 de febrer quatre 
jornades intenses de projeccions, conferències, tallers i al-
tres activitats especials que tindran lloc a les seus habituals 
del festival, la Llotja i CaixaForum Lleida, i a l’espai Magical 
Media (Centre de Producció Audiovisual), on s’hi fan tallers 
educatius. Un certamen que situa Lleida al capdamunt del 
panorama internacional del cinema d’animació. 

ANIMAC

(Literatura) Una bonica iniciativa del lleidatà 
Jordi Villacampa. El llibre La nena que volia ser 

la lluna es va presentar el passat divendres i ha 
estat escrit per 96 nens i nenes de 4 a 13 anys de 

diferents escoles de Lleida que feien una activitat 
extraescolar relacionada amb el teatre. El conte es 

va anar passant durant tres mesos de grup en grup i 
d’escola en escola. Explica la història de la Laura, una nena 

que des de ben petita ha somiat en ser la Lluna i visitar-la. A la 
Lluna hi coneix un amic molt especial, el Pep Piplot. Un dia, però, la Laura cau i 
l’han de dur a l’hospital, on li comenten que hi haurà d’estar durant uns mesos. 
Allà hi farà molts amics, com el Pep, un nen malalt de càncer amb qui juga moltes 
estones i acompanya sempre.

LA NENA QUE 
VOLIA SER 
LA LLUNA 

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Iniciàvem el 2016 amb set 
referències culturals que, al 
nostre parer, havien marcat 
el 2015 a Lleida. Ara ens atre-
vim a fer set recomanacions 
respecte d’algunes propostes 
culturals que caldrà tenir en 

compte al llarg d’aquest any 
que acaba de començar. Mú-
sica, literatura, cinema i gas-
tronomia no falten a la cita. 
Probablement no serà una 
llista al gust de tothom. Amb 
tot, mai no està de menys 
(re)conèixer part de l’oferta 
cultural disponible a prop de 
casa nostra. Encara que, algu-
nes vegades, només sigui per 
fer una mica de postureig.  
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que es portarà 
a Lleida 
aquest 2016

(Teatre musical) Al Teatre de la 
Llotja es representarà aquest es-
pectacle del 5 al 8 de maig. Amb 
un repartiment encapçalat per la 
coneguda Nina, el musical Mam-
ma Mia arriba a Lleida després 
de ser representat davant de 
més de 54 milions d’espectadors 
i passar per teatres de 440 ciu-
tats d’arreu del món. Construït 
al voltant de les conegudes i en-
ganxoses cançons d’ABBA, l’es-
pectacle és una de les actuacions 
més destacades en la programa-

MAMMA
MIA 

(Espai) Situat al bell mig de la plaça Paeria, la Impremta s’ha convertit 
en poc temps en un local conegut i visitat per molts lleidatans. L’es-
pai que va ocupar en el seu dia la mítica i “revolucionària” Impremta 
i Llibreria Guimet, ja d’entrada, sorprèn per la cura de l’estil vinta-
ge de la decoració amb peces artesanals dels anys 1930-60. Però 
la Impremta no és només un bar-restaurant de l’Eix Comercial de 
Lleida que destaca pel seu encant decoratiu i l’ambientació. I és que 
cada divendres i dissabte al vespre es pot gaudir d’actuacions en 
viu, transformant-se així en un lloc imprescindible per a tots aquells 
amants de combinar gastronomia i bona música.

LA IMPREMTA

BAR 
A LLEIDA 
(Blog) Es podria definir 
com una guia de bars i res-
taurants de la nostra ciutat 
amb cert valor afegit. Tot i que 
pugui tractar-se d’una web poc co-
neguda per a molts lleidatans, els seus 
continguts i la forma de presentar-se estan a 
l’alçada d’altres guies molt més (re)conegudes. Partint d’una posada en escena poc 
complexa i per mitjà de les opinions -sempre subjectives- i del llenguatge amb tocs 
irònics del seu autor, aquest espai web ofereix una visió particular d’establiments gas-
tronòmics coneguts -i desconeguts!- de la capital del Segrià. Tant per a cites planifi-
cades com per a trobades improvisades, baralleida.cat ofereix solucions per a tots els 
gustos. Us recomanem que hi feu un cop d’ull. És més que probable que no us deixi 
indiferents. Al mateix temps, us permetrà descobrir nous indrets de la nostra ciutat on 
passar una bona estona. També a Twitter: @baralleida.

ció d’aquest espai. Sens dubte, 
una oportunitat per als lleidatans 
i lleidatanes de poder contem-
plar i gaudir una d’actuació que, 
a dia d’avui, encara es continua 
representant amb gran èxit al 
West End londinenc després de 
més de setze anys en cartell.

MUD 
(Música) Aquest festival arriba 
a la seva desena edició amb 
un cartell ple d’artistes in-
ternacionals com Sieben, 
Vieux Farka Touré, The 
Optic Nerve i BaBa ZuLa, 
que compartiran escena-
ri amb el tarragoní Xarim 
Aresté i El Conjunt Del Mi-
racle. El MUD és un festival 
pioner de neo-folk al nostre 
país que arriba a Lleida orga-
nitzat per Guerssen i la Paeria. 
Tindrà lloc del 10 al 13 de març 
i tots els concerts es podran gau-
dir al Café del Teatre de l’Escorxador 
de la capital lleidatana. Una cita inelu-
dible per a tots els amants de la mú-
sica folk tractada amb sensibilitat i de 
forma oberta, amb múltiples variants 
que caminen entre la tradició i la 
modernitat.
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Animac’16 “Futurs Femenins”

La portuguesa Regina Pessoa serà la convidada especial i 
la catalana Pepita Pardell rebrà el Premi a la Trajectòria

 ACN
 LLEIDA

La vintena edició de la Mos-
tra de Cinema d’Animació de 
Catalunya, Animac, que tin-
drà lloc a Lleida del 25 al 28 
de febrer, posa la mirada en el 
talent femení i en la figura de 
la dona en l’art i la indústria 
de l’animació. L’autora por-
tuguesa Regina Pessoa, jun-
tament amb Anca Damian i 
An Vrombaut, seran les convi-
dades especials i l’animadora 
catalana Pepita Pardell rebrà 
el Premi a la Trajectòria.
Amb el lema “Futurs Feme-
nins”, la Mostra exposa la in-
corporació de les dones rea-
litzadores, amb nous temes i 
sensibilitats en el panorama 
independent, alhora que es 

Animac celebra vint anys amb la 
vista posada en el talent femení

posa de manifest el camí per 
recórrer per a la igualtat en 
l’àmbit comercial de llargme-
tratges, sèries de televisió o 
videojocs.
La sessió inaugural recollirà 
el títol “Future is Female!”, 
amb alguns dels millors curt-
metratges internacionals de 
joves i talentoses animado-
res, com Haircut de Virginia 
Mori o Limbo Limbo Travel de 
Zsuzsanna Kreif i Borbála Ze-
tényi. Les entrades per assistir 
a la inauguració del certamen 
són gratuïtes. 

Diverses noies participen
en un dels tallers de 
l’Animac.

foto · Animac

Plataforma d’Entitats Culturals
Proposen la creació d’un Consell

Municipal de la Cultura
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Plataforma d’Entitats Cul-
turals de Lleida, que agrupa 
dotze entitats i associacions, 
proposa l’activació o creació 
del Consell Municipal de la 
Cultura aprofitant la mo-
dificació del reglament de 

participació ciutadana que 
prepara la Paeria. Aquest 
nou ens hauria de permetre 
als diferents agents culturals 
participar en el disseny de 
les polítiques culturals a la 
ciutat, així com potenciar el 
treball en xarxa entre l’àmbit 
públic i privat. 

Programació del Teatre de la Llotja

Velasco i Latre, caps de cartell
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Després de la inauguració de 
la nova temporada del Teatre 
de la Llotja amb El llac dels 
cignes, al febrer recomença 
el teatre amb l’obra Olivia y 
Eugenio, protagonitzada per 
Concha Velasco. Al març des-

taca la producció Ser-ho o no, 
amb Josep Maria Flotats. Car-
los Latre serà l’encarregat de 
portar el toc d’humor amb el 
seu xou 15 años no son nada. 
La música serà protagonista 
amb Vanesa Martín, que arri-
ba per oferir un concert en el 
marc de la seva nova gira. 

A l’abril se seguirà amb més 
música i l’artista revelació 
Rozalén i els amants de Pink 
Floyd podran gaudir de l’es-
pectacle simfònic Pink Floyd 
Symphonic, que tindrà lloc 
el dia 10. L’obra Terra baixa, 
amb Lluís Homar, es podrà 
veure el dia 16. 

Av. De les Garrigues, 94
21001 Lleida

T. 658 308 031

Taller 
aquarel·la
Creativa

622 53 80 79
blanccreatiu@gmail.com
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Músiques Disperses

Se celebrarà a Lleida del 10 al 13 del març
 ACN
 LLEIDA

El Festival de Músiques Dis-
perses (MUD) arriba a la de-
sena edició concentrant les 
actuacions en un sol cap de 
setmana. Els concerts tindran 
lloc al Cafè del Teatre del 10 
al 13 de març. El director del 
MUD, Antoni Gorgues, està 
particularment il·lusionat per 
haver aconseguit tornar a 
reunir el grup de folk-rock 
novaiorquès The Optic Ner-
ve, un retrobament que fa 
tres anys intenta. El concert 
d’aquest grup de culte que es 
va separar l’any 1989 tindrà 
lloc divendres 11 de març a 
dos quarts de deu de la nit. 
A més de The Optic Nerve, el 
MUD portarà a Lleida quatre 
grups més. Dijous s’inaugura-
rà el festival amb el tarragoní 
Xarim Aresté i El Conjunt del 

El MUD ressuscita a la 
banda The Optic Nerve

Gorgues i Parra, amb el cartell del MUD.
foto · ACN

7CULTURAL

Carnaval de 
Cervera
DIA: 13 de febrer
LLOC: Cervera
HORA: 18.00 h
El Carnestoltes de Cerve-
ra comença a la plaça Pius 
XII, amb rua i batucada a 
càrrec dels Bombollers de 
Cervera i la participació 
del grup Alea Teatre.

Carnestoltes 
de Balaguer
DIA: 13 de febrer
LLOC: Balaguer
HORA: 16.30 h
El Carnaval concentrarà 
carrosses, comparses i dis-
fresses davant de l’estació 
de trens, al carrer Nogue-
ra Pallaresa, per iniciar la 
gran rua fins a la plaça del 
Mercadal, acompanyats 
del grup de percussió ba-
laguerí Bandelpal.

Companyia 
Campi qui 
Pugui,   amb 
‘La Blanca-
neus’
DIA: 14 de febrer
LLOC: Teatre Ateneu de 
Tàrrega
HORA: 18.15 h
Fugint de la malvada reina 
que intenta desfer-se de la 
bonica princesa, la Blanca-
neus trobarà noves aven-
tures al bosc i haurà de 
cercar una nova casa lluny 
del seu regne.

Miracle. Divendres serà l’únic 
dia amb concert doble, ja que 
pujaran a l’escenari el violinis-
ta britànic Matt Howden, que 
s’amaga darrera del nom de 
Sieben i que Gorgues qua-
lifica com l’aposta més ar-
riscada, i el guitarrista malià 

Música ‘indie’
‘Magritte’ és el primer disc d’Eira, 
el projecte íntim de Miquel Allué
 POL ISHANDA
 LLEIDA

Magritte és l’àlbum de de-
but d’Eira, Miquel Allué, 
cantant i guitarrista dels 
aclamats Pull My Strings. El 
disc forma un equilibri per-
fecte entre l’espectre sonor i 
una lírica que gira al voltant 

de situacions i experiències 
personals que consoliden 
Magritte com el treball més 
íntim del músic lleidatà. El 
llarga durada ha estat cre-
at, gravat, produït, mesclat 
i editat pel propi Allué, to-
cant ell tots els instruments 
de l’àlbum. 

Enric Granados
La suite ‘Goyescas’ dóna el tret

de sortida a l’Any Granados
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La suite Goyescas ha donat el 
tret de sortida a la commemo-
ració de l’Any Granados, amb 
motiu del centenari, aquest 
2016, de la mort del compo-
sitor lleidatà Enric Granados i 
del 150 aniversari, el 2017, del 

seu naixement. El concert in-
augural ha tingut lloc a l’Audi-
tori Enric Granados de Lleida, 
que duu el nom del pianista i 
compositor, a càrrec de José 
Menor, pianista resident del 
mateix Auditori. Aquest reci-
tal inicia els actes que se cele-
braran el 2016 i el 2017. 

Vieux Farka Touré. BaBa ZuLa 
tancarà el MUD diumenge. 
És l’única actuació a l’Estat 
d’aquest grup de música al-
ternativa turc.
El MUD és el festival de músi-
ca folk organitzat per l’Ajunta-
ment de Lleida i Guerssen, té 

un format petit-mitjà i busca 
l’essència, la proximitat i, so-
bretot, l’autenticitat, tal com 
ha explicat Gorgues. Ofereix 
l’oportunitat de veure artistes 
de renom, artistes que no han 
actuat a Espanya i, en alguns 
casos, tampoc a Europa.
El Cafè del Teatre de l’Escor-
xador serà l’escenari del Fes-
tival MUD, que oferirà una 
visió general actualitzada de 
l’estatus de la música folk ac-
tual, amb múltiples i variats 
mestissatges entre tradició i 
modernitat. 
Multitud de noms han passat 
ja pel MUD, alguns més co-
neguts, com ara Omar Sou-
leyman, Fairport Convention, 
Magna Carta o Vashti Bunyan, 
i molts d’altres autèntics des-
coneguts, com ara Lisa o Piu, 
Circulus, Ashwin Batish o Lo-
vely Luna. 

Av. Garrigues, 101 · 25001 Lleida (La Bordeta)
T. 973 206 353 / 973 203 450 · Fax 973 212 524

www.euroreclams.com · comercial@eororeclams.com C/ Enric Pubill, 13 · 25005 Lleida · 606 85 39 91 · 
info@thecakelab.es ·      thecakelab.lleida ·      @the_CakeLab
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Animac’16
DIES: Del 25 al 28 de fe-
brer
LLOC: Lleida
HORA: 18.00 h
Lleida es convertirà, un any 
més, en el centre neuràlgic 
del món de l’animació. 

Pocacosa 
Teatre, amb 
‘La Vaca 
que canta’
DIA: 28 de febrer
LLOC: Teatre Foment de 
Juneda
HORA: 18.00 h
Una actriu i una cantant 
d’òpera s’ajunten per 
combinar el món del tea-
tre i de l’òpera.

Cicle de 
conferèn-
cies: Música 
al so de les 
matemàti-
ques
DIA: De l’1 al 15 de març
LLOC: CaixaForum Lleida
De la mà de músics i mate-
màtics es podrà descobrir 
que existeix una gran re-
lació entre aquestes dues 
disciplines, aparentment 
tan allunyades.

Exposició 
“Les cons-
truccions 
amb coberta
de Palla a 
l’Alt Pirineu”
DIA: A partir de l’1 de 
març
LLOC: Centre d’Interpre-
tació dels Parcs dels Piri-
neus de la Seu d’Urgell
Com a molts altres indrets 
del món, antigament a l’Alt 
Pirineu es feien les cober-
tes de cases i bordes amb 
palla, ja que era un recurs 
econòmic i abundant. 
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Arqueologia
Descobertes 

restes romanes 
en un solar de 
la Diputació de 

Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els treballs d’excavació 
arqueològica que porta 
a terme la Diputació de 
Lleida a un solar de la cor-
poració provincial han tret 
a la llum restes romanes, 
medievals i d’altres èpo-
ques al centre de Lleida. 
Les excavacions, que es 
realitzen al solar situat a 
la rambla de Ferran, nú-
mero 17-19, de Lleida, 
permetran documentar la 
llarga vida de les adoberi-
es en aquest sector de la 
ciutat i com s’adaptaven 
a les necessitats de cada 
moment, fins i tot després 
d’haver-se enderrocat la 
muralla. Actualment, res-
ta aproximadament un 
30% de la intervenció per 
conèixer amb més detall 
l’evolució del solar i de les 
adoberies que el van ocu-
par al llarg del temps com 
a activitat principal.
Els elements trobats perta-
nyen a diverses èpoques, 
com les restes ceràmiques 
de l’època romana, la mu-
ralla medieval o la sínia 
d’origen andalusí. 

Patrimoni
Puigverd i

Juneda
recuperen els 

antics safarejos
 REDACCIÓ
 PUIGVERD/JUNEDA

Puigverd d’Agramunt i 
Juneda han recuperat els 
antics safarejos públics i, 
a més, els han elevat a ca-
tegoria de patrimoni etno-
gràfic. Es tracta d’un dels 
projectes més complexos 
i integradors que porten 
a terme alguns municipis 
de les comarques de Llei-
da, amb la recuperació de 
béns integrants del patri-
moni històric amb l’objec-
tiu de posar-los en valor i 
difondre’ls. Tanmateix, a 
partir d’ara s’hi podran de-
senvolupar activitats poli-
valents. 

Va rebre premis com el Joan Fuster i 
els Jocs Florals

 REDACCIÓ
 SANT FELIU DE GUÍXOLS

El poeta i artista lleidatà Car-
les Hac-Mor ha mort als 75 
anys. Més conegut pel seu 
nom artístic, Carles Fernán-
dez i Mor va destacar per ser 
una de les veus destacades de 
l’inconformisme dels setan-
ta. De fet, va arribar a crear 
autèntics gèneres propis com 
l’escalaborn, la paraparèmia i 
l’hiposeptimí. Deixa un llegat 
de prop d’una quarantena de 
llibres que li han valgut premis 

Mor el poeta lleidatà i 
símbol de l’inconformisme

 Carles Hac-Mor

Carles Hac Mor, presentant el poemari ‘Dietari del pic de l’estiu’.
foto · Margalida Amengual

Carles Fernández i Mor

Al llarg de la 
seva vida va

publicar una
quarantena de 

llibres

com el Joan Fuster d’assaig, 
el Cadaqués-Rosa Leveroni 
de poesia i els Jocs Florals 
de Barcelona, aquest darrer 
per l’obra Dietari del pic de 
l’estiu. La directora de la Ins-
titució de les Lletres Catala-
nes, Laura Borràs, ha destacat 
que l’obra d’Hac-Mor “ens fa 
més rics com a filòlegs, com a 
lectors, com a catalans, com 
a poble -i no convé, en els 
temps que vivim, menystenir 
aquest fet-, alhora que també 
ens fa més savis”. 

Av. Blondel
29
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 “Creiem en la unió de la 
medicina tradicional i les 

teràpies naturals alternatives”
 JUDIT

GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Aura Lleida és un centre de 
benestar i salut on la Montse 
Prats Gispert, psicopedagoga 
de professió i treballadora de 
la llum de vocació, és al cap-
davant d’aquest projecte que 
fa tres anys que està en marxa. 
Un centre holístic que treballa 
amb nombrosos professio-
nals com Chelo Gas, Maurichi 
Díez, Dani Serra, Marga, etc., 
complementant-se també 
amb una formació pionera a 
Lleida com els cursos de co-
aching essential, kabbala o 
xamanisme, entre d’altres.

JUDIT GÓMEZ
Per què decideixes fundar 
aquest centre?

MONTSE PRATS
Vaig començar el març de 
2013, ara farà tres anys. 
Sempre havia fet moltes for-
macions en teràpies natu-
rals i energies. Aquest món 
m’agrada molt, perquè són 
mètodes alternatius que fun-
cionen i crec que la gent els 
ha de conèixer. Per això vaig 
crear aquest centre.

J. G.
I aquestes són més efectives 
que les tradicionals? 

M. P.
Doncs nosaltres portem al-
guns casos de persones amb 
càncer que combinant la qui-
mioteràpia amb el reiki han 
aconseguit que les seves de-
fenses augmentin i que les 
analítiques tinguin millors 
resultats. Aquest n’és un 
exemple. No rebutgem les 
tècniques tradicionals, però 
creiem que la unió d’aques-
tes amb les teràpies alterna-
tives naturals obtenen millors 
resultats. Avui en dia, alguns 
metges també han començat 

a utilitzar el reiki com un exer-
cici més de preoperació amb 
un èxit absolut.

J. G.
Per a quin perfil de pacient 
van dirigides aquestes terà-
pies?

M. P.
Tenim un client molt variat, tant 
de sexe com d’edat, i cada cop 
atenem més adolescents amb 
mindfulness. Treballem també 
les dificultats d’aprenentatge 
i de parla dels més menuts i, 
entre d’altres, el que més ens 
trobem són indicacions com 
ansietats i depressió.

J. G
En què es diferencia Aura 
Lleida de la resta?

M. P.
Gràcies al Dani Serra, realit-
zem teràpies amb tècniques 
hipopressives que ens ajuden 
a tenir un públic encara més 
ampli. Ell n’és el dinamitzador. 
A part, som un centre innova-
dor i pioner, ja que disposen 

“No curo  
ningú, sinó que 

l’acompanyo 
en el seu camí”

de teràpies úniques a Lleida 
com el Fit Natural Move, la 
màquina GDB BIOWELL i el 
Mètode Tomatis.

J. G.
Me’n podries fer cinc cèn-
tims?

M. P.
El Fit Move és un programa 
d’entrenament holístic cos-
ment on es fan sessions d’ac-
tivitats dirigides amb suport 
musical. Fusiona les noves 
tendències d’entrenament 
funcional i les tècniques més 
exitoses del sector del fitnes 
com ioga, pilates, tonificació, 
exercicis funcionals, etc. D’al-
tra banda, la màquina GDV 
permet fer una anàlisi de l’es-
tat de l’energia  humana i està 
dirigida a tota aquella perso-
na que vol prevenir, recupe-
rar i mantenir un bon estat 
de salut a nivell físic, mental i 
emocional, avaluant i tractant 
el pacient de forma natural i 
holística. I, per últim, el Mè-
tode Tomatis és el mètode 
d’estimulació neurosensioral. 

Aquest ens permet treballar 
el dèficit d’atenció, les dificul-
tats d’aprenentatge i de par-
la en els més menuts i, entre 
d’altres, trastorns i indicacions 
com l’ansietat i la depressió.

J. G. 
Abans em comentaves que 
alguns hospitals també feien 
reiki. És una moda o funcio-
na de veritat?

M. P.
Últimament s’ha posat molt 
de moda i, a més, actualment 
fent una formació d’un cap 
de setmana ja pots obtenir 
un certificat per practicar-lo. 
Jo vaig estar anys estudiant 
i crec que és un món on ne-
cessites aprofundir-hi més. 
Per mi és la base de qualsevol 
tractament, és molt especial i 
dóna molts bons resultats.

J.G.
I en què es basa?

M. P.
És una fusió d’energies, les 
del pacient amb les meves. 
Connectem les nostres ener-
gies i les canalitzem, desblo-
quegem les xacres i treballem 
amb set punts d’energia del 
nostre cos. De vegades em 
vénen pacients amb qui no 
puc connectar i no els puc 
tractar… És com quan conei-
xes una persona i hi tens una 
relació estreta o quan la co-
neixes i no la pots mirar a la 
cara. (riu) Són connexions de 
cor a cor i d’ànima a ànima. I 
si aquesta connexió funciona, 
fins i tot pots fer sanacions a 
distància sense tenir la perso-
na al davant.

J. G.
Podries curar alguna malal-
tia?

M. P.
La gent està molt equivoca-
da. Avui en dia hi ha molts 
il·luminats que asseguren que  

“Busquem 
solucions en 

els altres però 
primer ens hem 

d’escoltar”
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Montse 
Prats

Fundadora del 
centre holístic 

AURA LLEIDA
 Cada mes l’entrevistat del SE7 confecciona una llista 

a Spotify amb set cançons més un bis. Avui és el torn 
de  Montse Prats, que presenta un llistat marcat pels 
sentiments, alhora que eclèctic, on destaca “Magia”de 
Rosana com a vuitena peça. Per què? Doncs ens ex-
plica que: “Rosana és una persona que sap transme-
tre tota l’emoció de les seves cançons. La segueixo 
d’ençà que va treure el seu primer disc. Té unes lle-
tres precioses i plenes de, com el títol de la cançó,   
‘màgia’ especial”. Us convidem, doncs, a llegir aquest 
codi QR amb el vostre dispositiu mòbil per acompanyar 
l’entrevista amb la banda sonora de l’entrevistada. “Hi ha hospitals 

que combinen  
quimioteràpia 
i reiki en gent 

amb càncer”

“Totes les 
persones som 

energia i ens 
movem a través 

d’ella”

poden curar la gent amb el 
reiki, però no és així. Jo no 
curo ningú, sinó que l’acom-
panyo en el seu camí. Millo-
ren? Sí, però no fem miracles 
divins.

J. G. 
Pel que dius, creus que tots 
hauríem de fer reiki?

M. P.
Potser sí, encara que moltes 
vegades busquem solucions 
als nostres problemes en 
els altres i no sabem escol-
tar-nos a nosaltres mateixos. 
Per això, incideixo molt en la 
meditació, en dedicar cinc mi-
nuts al dia a meditar, ja que és 
molt important per no arribar 
a grans nivells d’estrès.

J. G. 
També fas tarot?

M. P.
Sí, faig tarot coaching i fun-
ciona molt bé. Jo li tiro les 
cartes al pacient i les llegeixo. 
Aquestes, segons la pregunta 
del pacient i segons les car-
tes que l’acompanyen, poden 
tenir un significat o un altre. 
Però jo només li transmeto 
aquesta informació al pacient. 
En cap moment aconsello o li 
dic què ha de fer, perquè ha 
de decidir la persona. Malau-
radament, hi ha molta gent 
que està enganxada al tarot 
perquè necessiten que algú 
els digui el que vol sentir.

J. G.
Vull una anècdota... Per què 
el nom “Aura”?

M. P.
Me’l va dir el meu germà. 
Quan ens vam instal·lar aquí, 
hi havia una “A” dissenyada a 
la paret que pertanyia a l’an-
tic nom d’aquest centre. Vam 
pensar que el nostre nom ha-
via de començar per la matei-
xa lletra, així ho podíem apro-
fitar. El meu germà va pensar 
en “aura”, ja que l’aura és 
l’energia que ens envolta i el 
que nosaltres tractem primer 
en totes les teràpies. Com 
veus, ràpidament li vaig tro-
bar el vincle i vaig apostar per 
aquesta idea.  

reiki 
tallers 

xecs regal 
flors de bach
fons d’armari  
assessoria 
registres 
akashics 

 tarot coaching 
magnified 

healing 
creixement 

personal  
shiatsu zen

 dietes i 
nutrició  

massatge 
hawuaià 
lomi-lomi

bio-
descodificació

tècnica 
metamòrfica    
dress code 

rutes de 
compres 
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Estat de conserva-
ció: bo

 Divendres va ser un dia molt 
trist per als rossellonesos, el 
nostre campanar va ser notícia 
arreu per haver-se desplomat 
en qüestió de segons. 254 anys 
d’història impulsats pel bisbe 
Galindo i els arquitectes Jo-
sep Burria i Miquel Batiste per 
reemplaçar l’antic temple de 
1637 s’ensorraven davant la mi-
rada de milers de persones que 
n’han vist les imatges virals. A 
hores d’ara ja en deuen ser mi-
lions. Sento tristesa, ràbia i un 
cert deshonor i és que ens ha 
caigut el campanar, collons!
No sé si els campanars simbo-
litzen el poder religiós o pel fet 
de ser més luxosos o menys 
potser donen pistes sobre el 
poder econòmic d’un poble, 
potser només representen un 
fàl·lic poder masculí i mola més 
el que el té més llarg i més ufa-
nós. El que si sé és que men-
tre veia com s’anaven despre-
nent les runes del campanar se 
m’anava desprenent l’endome-
tri i així, com si res, el campanar 
ens deia adéu. I adéu també 
ens deia l’únic patrimoni cultu-
ral històric que teníem a Ros-
selló juntament amb el conjunt 
d’Al-Kanís.
Així d’entrada vaig pensar que 
era un càstig diví perquè he de-
cidit no casar-me per l’església 
però poc hi crec en divinitats 
encara que es faci difícil d’as-
sumir, d’entendre i d’admetre, 
no penso caure en superstici-
ons. Em vaig passar ben bé una 
hora davant les runes poques 
hores després dels fets, mirant-
me-les com qui vetlla un mort, 
resseguint amb els ulls la retro 
com aixecava les campanes 
enlaire i al vespre hi vaig tornar 
a passar per comprovar que 
no eren imaginacions i hi vaig 
sorprendre gent que s’enduia 
pedres. Em va recordar a les 
imatges dels saquejos dels su-
permercats quan hi ha hagut al-
gun tipus de catàstrofe natural 
tot i que l’arquitectura poc en 
té d’arbitrària i casual.
De debò que no s’hi podia fer 
res? El primer que he fet és 
anar a la fitxa de patrimoni que 
té la Generalitat al seu portal 
i el que m’hi trobo és un cínic 
“estat de conservació: bo”. Em 
pregunto què passaria si això 
hagués succeït al bell mig de 
Barcelona o s’hagués desplo-
mat qualsevol altre monument 

de capital, segurament no seria 
una anècdota per comentar pel 
WhatsApp, molt probablement 
veuríem com els experts sorti-
rien traient foc pels queixals i 
els polítics de l’oposició dema-
narien dimissions, per tot arreu 
rodarien caps. Possiblement 
també seria excessiu l’espec-
tacle però tampoc ens podem 
quedar de braços plegats i do-
nar-nos un copet a l’espatlla: 
“Ara ja no s’hi pot fer res, noa”, 
em deia un veí.
Una cosa és certa, el primer 
cap a qui cal demanar respon-
sabilitats és al Bisbat, que n’és 
el propietari. Que gran part 
del nostre patrimoni cultural 
estigui a les seves mans ha dut 
una quantitat molt important 
de problemes i ara en veiem les 
conseqüències. En territori pro-
fund hi tenen nombrosos béns 
culturals força descuidats i sen-
se manteniment, no sé pas de 
què els serveix no pagar IBI si el 
que estalvien no ho inverteixen 
adequadament.
Malgrat tot, la Llei de Patrimo-
ni és prou clara en el seu article 
67 en cas que hi hagi incompli-
ment de conservació per part 
del propietari pel que fa als 
béns catalogats. L’església de 
Rosselló de Sant Pere Ad Vin-

cula és un bé catalogat des de 
l’any 2011 (BCIL), fet que li hem 
d’agrair a l’alcalde Jaume Fer-
nández, que va demostrar ser 
el dirigent municipal més sen-
sible en les qüestions culturals 
i històriques de Rosselló, i no 
és pas que amb en Fernández 
tinguéssim una entesa política 
fluïda, però al pa pa i al vi vi. 
Rosselló no és un municipi que 
destaqui per la seva autoestima 
cap a la seva pròpia història i 
patrimoni i si hi ha alguna lliçó 
moral a aprendre en aquesta 
desgràcia és que Rosselló me-
reix molta més cura del seu 
propi relat i cultura.
Què diu també l’article 67? 
Que “en cas de perill imminent 
per a l’immoble, l’administra-
ció competent pot executar 
les obres imprescindibles per 
a salvaguardar el bé sense ne-
cessitat de requeriment pre-
vi” o fins i tot que té “efectes 
d’expropiació, l’incompliment 
dels deures de conservació, 
preservació, manteniment i 
protecció... i la situació de perill 
o ruïna imminent d’un immo-
ble”. El nostre Ajuntament és 
i era competent per no haver 
d’esperar l’actuació del Bisbat 
si així ho volia, i en cas de perill 
imminent, que hi era des de fa 

gairebé un mes, podia actuar 
apuntalant d’urgència el nos-
tre campanar sense necessitat 
de demanar permís a ningú ni 
esperar la resolució del requeri-
ment del Bisbat.
Si fóssim una capital ara faríem 
una comissió d’estudi per sa-
ber què ha passat, per depu-
rar responsabilitats si n’hi ha, 
i si no n’hi ha doncs tots més 
tranquils, fora conflicte, que no 
agrada a ningú haver de passar 
comptes. En aquesta comissió 
i treballant tota la informació 
adequadament podríem evitar 
futurs imprevistos, saber si l’en-
fonsament del nostre símbol 
més preuat al poble va ser per-
què no va superar l’escapça-
ment durant la guerra, es deu a 
l’obra que s’hi va fer l’any 1965, 
a l’afegitó de l’any 1990 o bé a 
l’enderrocament de la Casa del 
Mossèn. Pel que fa a la Genera-
litat, podria elaborar un proto-
col que serveixi també d’exem-
ple per a altres municipis que 
pateixin situacions semblants 
amb el seu patrimoni cultural 
gestionat pel Bisbat i de passa-
da també podria actualitzar la 
fitxa per no continuar ferint la 
sensibilitat dels rossellonesos. 
Suggerim canviar-la per ”estat 
de conservació: ruïna.”

Finalment i no menys impor-
tant, aquesta comissió també 
podria estudiar si s’escau l’ex-
propiació del que queda de 
la nostra menyscabada esglé-
sia. Però és clar, no som cap ca-
pital, som el que som. 

SARA VILÀ
SENADORA PER CSQEP

Indox i Condes, 
dues maneres de 
fer...

 Començàvem l’any amb la 
bona notícia de la represa de 
l’activitat a les instal·lacions 
d’Anglesola de l’antiga Indox, 
ara amb el nom Indox Spain 
Energy, SLL, amb la contracta-
ció de 25 persones, la majoria 
extreballadors, i amb la previsió 
de poder arribar al centenar en 
funció de les comandes. És, per 
tant, una bona notícia que es 
recuperi l’activitat i que, a més, 
es confiï en les persones que 
ja hi havien treballat. No obli-
dem el nefast llarg any que tot 
el personal va viure i les nom-
broses reunions i assemblees 
que es van fer, així com les ma-
nifestacions i les declaracions 
institucionals, tot encaminat a 
mostrar el suport a la plantilla i 
intentar trobar la millor solució 
per impedir el tancament total, 
fet que, malauradament, no es 
va poder evitar. Però ara ens 
n’hem d’alegrar, perquè co-
mença una nova etapa, amb un 
nou projecte i noves il·lusions, i 
cal desitjar a totes les persones 
implicades tot l’encert del món.
I el darrer trimestre de l’any 
2015 també es feia realitat la 
reobertura de l’Hotel Con-
des de Lleida, amb el nom de 
Senator Condes, després de 
més d’un any tancat i barrat. I 
tothom feliç i content. És una 
bona notícia per a Lleida, però 
sembla que ràpidament —ja ho 
diuen, que la memòria és molts 
cops fugissera— s’han oblidat 
dels onze treballadors acomia-
dats el juliol del 2014, després 
de cinc mesos sense cobrar la 
nòmina, amb els quals no s’ha 
tingut cap mena de conside-
ració. Suposem que es deu al 
simple fet que han estat valents 
quan tocava i han reclamat 
allò que era seu. Recordem les 
pressions rebudes per ells i, per 

què opina...

Òscar 
Buetas

periodista

Equip i afició enormes

La Copa del Rei d’hoquei 
ja té tots els seus equips. 
El FC Barcelona Lassa va 
deixar fora de la competi-
ció del KO l’ICG Software 
Lleida. Els homes d’Albert 
Folguera van caure derro-
tats al sempre difícil Palau 
Blaugrana per 4-1. Tot i així, 
el club lleidatà s’ha de sen-
tir molt orgullós tant del pri-
mer equip com de tota l’afi-
ció que té aquesta modesta 
però, alhora, gran entitat 
esportiva.
Pel que fa a l’equip, és el 
bon reflex de què ha de ser 
l’esport. Tots els seus juga-
dors representen a la per-
fecció els valors de l’entre-
ga, el sacrifici, la dedicació, 
la humanitat i l’amor per 
un club i uns colors. És per 
això perquè els nens que 

els agrada l’hoquei a Lleida 
tenen tots els integrants de 
l’ICG Software Lleida com 
un bon referent. I raons no 
els falten. Cal pensar que 
estem davant d’un esport 
mal anomenat minoritari. I 
dic mal anomenat perquè 
potser no té els seguidors 
que té el futbol o el bàs-
quet, però sí que és tot un 
exemple de què ha de ser 
l’esport. A més, els juga-
dors compaginen les seves 
professions amb l’esport, 
una nova mostra de per què 
se’ls ha de reconèixer tots 
els mèrits que guanyen jor-
nada rere jornada.
Per la seva part, l’afició tam-
bé és de les grans. L’enveja 
d’altres esports de la ciutat 
de Lleida i de la província 
i dels grans clubs de l’OK 
Lliga. Només cal anar a un 
dels partits que es disputen 
al pavelló Onze de Setem-
bre per adonar-se que estan 
en tot moment al costat de 

l’equip. El respecte cap als 
rivals i l’afició contrària és 
fonamental i per aquesta 
raó es habitual veure famí-
lies senceres a les grades. 
El suport cap al seu equip, 
en cada moment i en cada 
jugada, és bàsic perquè 
l’equip vagi pel bon camí, 
i això és el que està pas-
sant. A més, el fet d’anar al 
Palau Blaugrana perquè el 
seu conjunt se sentís com 
a casa, sempre animant, els 
va dignificar encara més.
Hi haurà aficionats i segui-
dors que s’hauran desil-
lusionat perquè l’ICG 
Software Lleida no esta a 
la Copa del Rei. Però han 
de mirar més enllà. Aquest 
modest equip s’ha fet gran, 
ha madurat i és capaç de 
plantar cara els equips 
més grans si de pressupost 
parlem. Així, tots fan que 
l’equip i l’afició es mereixi 
estar sempre en les grans 
cites esportives.
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extensió, per la UGT Terres de 
Lleida, sindicat que els repre-
senta, perquè, primerament, 
no fessin vaga i, posteriorment, 
no emprenguessin les accions 
legals contra el seu acomiada-
ment, és a dir, perquè no exer-
cissin els seus drets.
Recordem també les decla-
racions de suport per part de 
les diferents administracions, 
després de reunions molt frus-
trants en què reconeixien que 
poca cosa es podia fer! I en què 
ha quedat tota aquesta mostra 
de solidaritat? En res. NINGÚ 
s’ha interessat per la seva situa-
ció actual, ningú ha fet ni un pas 
per mediar perquè poguessin 
tornar al lloc al qual el treba-
llador amb més trajectòria pro-
fessional hi ha dedicat quaranta 
anys i el que menys, deu, o pot 
ser és més exacte dir que hi han 
dedicat la seva vida. Com deia 
abans, tots contents i feliços 
perquè l’hotel torna a funcionar 
a ple rendiment, amb personal 
nou, la majoria de fora, i si, de 
passada, escarmentem aquells 
que s’atreveixen a enfrontar-se 
a qui mana, doncs molt millor.
Aquesta és la realitat, malgrat 
que, de les demandes interpo-
sades pel personal a través de 
la UGT, sis sentències ja han 
reconegut la improcedència 
dels acomiadaments. La situa-
ció a què s’ha conduït aques-
tes persones, embrancades en 
judicis amb set empreses, per 
l’especulació i l’entramat fi-
nancer, amb l’únic objectiu de 
desfer-se d’elles amb el menor 
cost possible, hauria de ser una 
pràctica sancionable.
Em sap greu no poder acabar 
aquest escrit en positiu, tal com 
l’he començat, però la frustra-
ció que genera una situació tan 
injusta m’ho impedeix. 

 NÚRIA SOLÉ
SECRETÀRIA GENERAL DE LA 

UGT-TERRES DE LLEIDA

La retirada dels 
noms franquistes 
a Lleida, una altra 
causa perduda

 Alguna cosa s’intuïa quan la 
regidora de cultura, la senyora 
Montse Parra, fa pocs dies en 
una tertúlia radiofònica, ja avan-

çava que en el canvi de nom 
de carrers els experts diuen 
que s’ha de ser molt prudent. 
Malgrat les meues preguntes 
al Twitter sobre qui són els ex-
perts, experts en què, si els ex-
perts tenen ideologia, no vaig 
tindre cap resposta. Està clar 
que hi ha regidors/es que estan 
entrenats/des per emetre glo-
bus sonda i per donar suport al 
cap, però no pas per a debatre. 
La veu, com deia la Lloll Bertran 
en aquell graciós programa de 
TV3, és qui diu el que es fa i el 
que no es fa a Lleida. I la veu a 
Lleida és la d’Àngel Ros.
I està be que hi hagi una veu de 
referència en una capital; per a 
be i per a mal. Però seria millor 
que n’hi hagués alguna altra 
que capitalitzés l’alternativa a 
les decisions de Ros, i no hi és. 
A més a més, el nostre paer en 
cap s’ho ha pres a consciència; 
ell és l’alcalde, i no està dispo-
sat a que ningú –llegeixi’s, cap 
partit– li segui l’herba. I per això 
continua amb la mateixa actitud 
de quan tenia majoria absoluta, 
on l’oposició no comptava per 
a res (ara l’ha de torejar) i el 
propi grup només per a dir “sí, 
senyor Ros”. Ara, amb minoria, 
continua fent el mateix. Estaria 
bé que la majoria de l’oposició 
(CDC, Avancem-ERC, Comú 
de Lleida, PP i Crida-CUP) es 
posés d’acord en alguns punts 
i anessin tots a una, en contra 
d’aquesta actitud de l’alcalde, i 
potser d’aquesta manera acon-
seguir alguna cosa. Perquè 

si no, a ell no li cal aplicar allò 
de divideix i venceràs, doncs 
l’oposició ja està prou dividida 
per sí sola, i ell ho sap.
En el tema dels carrers amb 
denominació de personatges 
franquistes, està clar que la veu 
ha decidit que aquí no es toca 
res. I ha aplicat la vella norma 
(franquista?): si una cosa no vols 
que es faci, nomena una comis-
sió, i millor si no te una data 
per presentar les conclusions. 
I aquí s’ha de reconèixer que 
l’únic que sap on va és l’alcal-
de. Mentre, alguna oposició, 
abans d’aprovar la retirada de 
noms i acordar quins noms s’ha 
de substituir, ja ha estat propo-
sant els noms alternatius, amb 
valoracions absolutament sub-
jectives. Algun grup, més que 
retirar plaques amb noms de-
claradament franquistes –cosa 
que hauria d’estar feta des de 
la transició–, sembla que pensa 
més en posar els seus noms, 
sense haver fet una valoració 
acurada d’alguns dels noms 
que proposa ni haver pensat 
en el consens. Perquè una cosa 
com aquesta, ara que s’inten-
ta abordar, hauria de comptar 
amb un ampli consens ciutadà; 
és a dir, de la majoria, sinó tota, 
la representació municipal. Al-
trament, l’alternativa que que-
da és la que irònicament pro-
posava l’ínclit Ton Sirera, que 
no era altra que, en lloc de can-
viar noms de carrers cada vega-
da que hi ha un canvi de règim, 
es posés directament “carrer 

dels que manen”. 
No ajuda gens a pacificar els 
ànims si el que es proposa per 
substituir el nom d’un fran-
quista o d’un feixista és posar 
el nom d’un lluitador anarquis-
ta que anava amb la pistola al 
cinto al seu lloc. Gent amb pis-
toles –del bàndol que fossin–l, 
en aquests moments, més val 
deixar-la de banda. Si el que 
es pretén és pacificar-nos, com 
deia, caldria arribar al consens 
sobre els noms a proposar; 
consens entre l’oposició i àd-
huc el PSC.
Perquè és evident que, si no, 
quedaran les coses com estan. 
Es nomenarà (qui ho farà?) una 
comissió d’experts (als meus 60 
anys passats m’assabento que 
hi ha gent experta en canvis de 
nom de carrers, ves per on!), 
que segurament recomanarà 
algun canvi de nom per cobrir 
l’expedient. Però cal recordar 
que el PSC –que es dóna el bec 
amb Ciudadanos– ha votat en 
contra del canvi de noms (enca-
ra està la tinta humida dels elo-
gis que va escriure Àngel Ros 
sobre l’alcalde franquista Víc-
tor Hellín i la decisió presa pel 
mateix alcalde de dedicar un 
carrer a un altre franquista com 
Juan Manuel Nadal Gaya); Ciu-
dadanos i PP, ja em direu quin 
canvi volen. Serà bastant inte-
ressant de veure l’actitud de 
l’ara independentista Conver-
gència Democràtica en aquest 
tema. La resta, Avancem-ERC, 
Crida-CUP i Comú, cadascú pel 

seu compte... Així, ja em direu 
quins canvis podem esperar.
No es pot negar que Àngel 
Ros és hàbil. I CDC fent-li el 
joc i la resta de l’oposició com 
a babaus, haurà cremat la pól-
vora en salves. Vist el resultat, 
no sabem si el que pretenia la 
proposta de canvi de noms era 
retirar d’una vegada per to-
tes las plaques amb noms de 
representants de la dictadura 
franquista o be sortir als diaris 
un parell de dies (#postureig). 

XAVIER PORTA

 

Paris, Lleida, Tor-
re Salses

 Segurament va ser difícil ar-
ribar a l’acord de Paris contra 
el canvi climàtic, però la Paeria 
sembla decidida a sabotejar-lo 
des de ja i ens vol endossar un 
nou centre comercial a les afo-
res. Més sòls destrossats i 75 
tones menys de capacitat de 
segrestar carboni al sòl cada 
any (i és que la culpa del canvi 
climàtic és dels xinesos perquè 
s’entesten en fabricar tot el que 
nosaltres volem comprar a preu 
de ganga per a més benefici de 
la multinacional de torn). Més 
terra impermeabilitzada, i si 
torna una tempesta com la del 
novembre, 30.000 m3 d’aigua 
que aniran ràpidament al riu a 
inundar algun altre lloc aigües 
avall (i després preguntarem el 
perquè de les inundacions). 
I tot això, per no res, perquè al 
final es una equació de suma 
zero. Perquè els diners que 
s’inverteixin i els llocs de treball 
que apareguin a Torre Salses 
senzillament es “desinvertiran” 
en botigues i supers d’altres 
llocs. El que sí tindrem és un 
bonic emplaçament per haver 
d’anar en cotxe (ah, sí, el canvi 
climàtic) a passar el Black Fri-
day, el Cyber Monday .... (que 
serà el següent? El Boina Tues-
day?) i també un altre lloc on 
anar a manifestar-nos contra la 
venda de aliments per sota del 
preu de cost.
I compte.... l’olor a ciment fresc 
ha fet revifar els zombis Carre-
four, Vallrufea.... De centre co-
mercial en centre comercial fins 
a la bombolla final!!! 

JOSÉ RAMÓN OLARIETA

què opina...

Ares
Valdés

periodista

Sóc dona

La passada setmana, en una 
visita al Parc Científic i Tec-
nològic Agroalimentari de 
Lleida (PCiTAL), a banda del 
gran nombre d’empreses 
instal·lades i la innovació i 
diversitat que ofereixen, em 
va sorprendre el gran volum 
d’hormones masculines que 
circulaven. Crec que durant 
les cinc hores que hi vaig 
ser només vaig comptar 
sis dones. Malauradament, 
aquesta és una realitat. Les 
dones continuen sent una 
minoritat en els camps de la 
tecnologia, la mecànica o la 

informàtica.
Les dones també podem ser 
llestes. Podem portar vestit 
i tanga i ser capaces de ti-
rar endavant una empresa, 
formar part d’un equip in-
formàtic o dirigir un partit 
polític. Tot i els avenços, la 
inclusió de la dona en molts 
àmbits és relativament re-
cent i la igualtat de sexes, 
una lluita pendent. 
Tant en la vida privada com 
pública, s’ha considerat la 
dona com un ésser amb 
unes capacitats mentals in-
suficients per opinar sobre 
assumptes polítics i, molt 
menys, per debatre sobre 
ells i extreure’n unes con-
clusions. Per sort, la societat 
s’equivoca. Cada vegada hi 
ha més dones que lideren 

projectes empresarials i 
polítics; en concret, el 40% 
de les cadires del Congrés 
dels Diputats l’ocupen do-
nes. Però, tot i així, destaca 
més la seva vestimenta que 
el seu discurs. L’últim cas, 
els comentaris de la cap de 
l’oposició al Parlament de 
Catalunya, Inés Arrimadas, 
durant el discurs del Ple 
d’investidura. En un tuit Ar-
rimadas mostrava com tots 
els peus de foto dels diaris 
de tirada nacional destaca-
ven el tipus de vestimenta 
que portava, mentre que als 
peus de foto dels diputats 
es comentava part del dis-
curs. Per sort, al Congrés hi 
ha un diputat de Podemos 
amb rastes que ha copsat 
tota l’atenció.
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PASSATEMPS
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Busqueu una paraula de 10 lletres oculta dins de
lʼenigma. La imatge conté la inicial de la paraula

buscada. Sʼinclouen 9 de les 10 lletres.

criptograma 

solucions

els 8 errors sudoku difícil

encreuats

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

3 9
6 3 2 9

7 4 3
7 3 8 2 1

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

2 9

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

754639182
638421579
129587463
573948621
862175934
941362758
296713845
317854296
485296317

CONGRATULAM
RIERESNARRA
ERTESCARRER
AIGATAUIC
RAMARUBRICA
AICAASUR

COLOMBIAEE
MALLSAXIAL
ALAIALSLL
NARERROCAL
EMINENTALLO
SASACALAT

Heu de buscar els dos directors i els actors de la pel·lícula: “FOCUS” (2015):
Glenn Ficarra, John Requa, Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro,

Gerald McRaney, BD Wong i Adrian Martinez.

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

WKNTNHNHNREKHSXHHW
KSHHKHNXHOHHNEHNHS
NHUVXDKZRBDNAXENAG
HMEKHCHKSBHSFKHNHH
XSHUDMARTINEZHTKHS
HBMVXBKHSENOTOEBSC
HHGIRFERTGUMRHXHKS
HRHKTFZNCYKOSPHNDH
HHGVBHFDBRUNKXACSB
PHFSHXNMXNHKHMRAHS
HBSFKCKZRAHEFPHUSG
FSUGKBSBRHXFVEXQHZ
HRHYENARCAMDXRHESH
SDOCSPAXSHXHNSHRHB
HSSXNCHSNBSKXHNPKR
SHRSIOUHNBRSNOCHGH
HGDFCKURGHWONGKNSG
WHDRSCSZSUHNGRDNHW

Sopa de cinema by FILOENIGMES enigma 10

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

petir-los de manera que el total de
cada cercle sigui igual a la suma de
les quatre caselles que lʼenvolten. 
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La paraula
és MODER-
NISMEi la
lletra que hi
falta és la M
de la ma de
la imatge.
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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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