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Ramon 
Royes

alcalde de
Cervera

 La Segarra ha demanat 
amb un toc reivindicatiu de 
les campanes de l’esglé-
sia de Cervera una solució 
immediata per als refugi-
ats sirians. Tal com va dir 
l’alcalde de Cervera, “els 
tempos dels polítics no són 

els mateixos que els de la 
ciutadania i cal actuar ja”.
També va instar la resta de 
comarques catalanes a to-
car per la pau i compartir el 
missatge a través de l’eti-
queta #BellsRingingForPe-
ace. 

Miquel À.
Cullerés

director dels Serveis
Territorials d’Ensenyament

 Concentracions a Lleida i 
Mollerussa per reclamar al 
Departament d’Ensenya-
ment que es mantinguin 
tots els grups de P3 si hi ha 
prou inscrits. I és que En-
senyament va anunciar fa 
unes setmanes que elimi-

naria un grup de P3 al CEIP 
Ignasi Peraire de Mollerus-
sa i tres a Lleida; a l’escola 
Ciutat Jardí, a Joan XXIII 
i al barri del Secà de Sant 
Pere a causa de la fusió de 
les escoles Terres de Po-
nent i Ginesta. 

Setmanari 
‘7accents’

del número 
45 al 48

 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 
€. Solsona, els bisbes de 
Lleida, els moviments 
feministes i Chiharu 
Shiota protagonitzen 
les últimes portades. 

L’ACCENT

Gerard
Martínez

director

N’hi ha que neixen amb la 
convicció que poden can-
viar el món fins convertir-lo 
en una partida perfecta de 
Tetris on les peces encaixin 
sense fissures les unes amb 
les altres. D’aquests, n’hi ha 
alguns que romanen a l’es-
pera que caiguin els blocs 
adequats sense intervenir-hi, 
com si l’atzar els fos favora-
ble per designi diví. En canvi, 
n’hi ha d’altres que, guaitant 
sempre amb un ull el marge 
dret, l’esquerre o el superior 

de la pantalla, depenent de 
la versió d’aquest famós vide-
ojoc que data de l’any 1985, 
per preveure el pròxim movi-
ment i obrar en conseqüèn-
cia, esdevenen agents actius 
d’una partida que no es gua-
nya ni es perd, sinó que es 
viu. Finalment, també n’hi ha 
que hi són però com si no hi 
fossin; formen part d’un mo-
viment predominant que no 
s’organitza en partits ni asso-
ciacions, que no articula cap 
discurs, que no fa campanya 
en favor ni en contra de res i 
que, en definitiva, no es mou 
cap enlloc. Aquest moviment 
tan paradoxalment quietista 
rep el nom de tantsemenfo-
tisme i, encara que paradoxal 
de nou, és el que mou el món 
per acabar-lo deixant al ma-
teix punt... Quina paradoxa!
Vivim dies de desafecció 
política, de desànim gene-

ral i d’injustícies socials. No 
tenim el que ens mereixem 
i el temps no ho posa tot al 
seu lloc. Ja no ens valen els 
finals feliços dels contes que 
ens llegien els nostres pares 
abans de caure rendits al llit 
després d’una jornada de 
molta acció i poca reflexió. 
Ens hem fet grans i ja no hi ha 
ningú que tingui cura de nos-
altres. Rajoy, Sánchez, Igle-
sias i Rivera, entre d’altres, 
personifiquen el fracàs del 
sistema democràtic espanyol, 
on s’ha demostrat que pre-
valen els privilegis de la clas-
se política per damunt dels 
drets de la ciutadania. Més 
de cent dies sense govern 
pesen més que quatre anys 
de desgovern, perquè és 
preferible acusar-los de fer-
ho malament que de no fer 
res, tessitura en la qual ens 
trobem ara mateix. Tinguem 

en compte que la democràcia 
és una forma d’organització 
social que atribueix la titula-
ritat del poder al conjunt de 
la ciutadania, que adopta de-
cisions col·lectives mitjançant 
mecanismes de participació 
que confereixen legitimitat 
als seus representants per, 
en primer terme, formar go-
vern. Una vegada disposades 
les peces d’aquest Tetris, cal 
buscar qui sigui capaç d’en-
caixar-les al marge del siste-
ma democràtic, que s’ha vist 
superat per la inutilitat dels 
jugadors. Ara ens toca a nos-
altres posar-nos als comanda-
ments d’aquella mítica mítica 
Game Boy en blanc i negre 
per resoldre una partida en 
què ens juguem “passar pan-
talla” o, dit d’una altra mane-
ra, el nostre futur. Tu de qui 
ets: dels que els fot o dels 
que tant se’ls en fot?

Tetris
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Demà
 Que El País anunciï un imminent 

abandó del paper per centrar tots els 
seus esforços en la digitalització de 
continguts informatius sorprèn, alhora 
que disgusta, un sector, el periodístic, 
que viu amb incertesa el present i albi-
ra amb temor el futur. No és el primer 
cas; en trobem aquí i a fora, com el bri-
tànic The Independent, que el 26 de 
març publicava el seu darrer número 
després de trenta anys de cita diària 
amb els lectors. Les publicacions en 
paper desapareixen progressivament 
sense que res ni ningú no puguin im-
pedir-ho en el marc d’un nou paradig-
ma on els editors són incapaços de 
descobrir la fórmula empresarial adi-
ent per garantir-ne la viabilitat, els pe-
riodistes es mostren impotents davant 
de la impossibilitat de treballar amb 
llibertat i els lectors perden l’interès 

per llegir al mateix temps que el tro-
ben per fullejar. En definitiva, un còctel 
explosiu de conseqüències indigestes 
per a totes aquelles persones que no 
només vivim del periodisme, sinó que 
ens desvivim per mantenir-lo en el seu 
punt més àlgid.
El vinil vam substituir-lo pel casset i 
aquest, pel CD. Com el betacam, que 
va desaparèixer en favor del VHS per 
desembocar en l’actual dictomia entre 
DVD i Blu-ray. De totes maneres, tant 
el mercat musical com l’audiovisual 
han vist com el suport digital guanya-
va terreny al format físic empès per la 
comoditat, la immediatesa i l’acces-
sibilitat d’Internet. La substancial re-
ducció de costos també n’ha facilitat 
el domini creixent. A pesar de les di-
ficultats inicials, però, ambdós sectors 
han après a convertir les seves debili-

tats en fortaleses; per tant, l’evolució 
tecnològica i, també, dels hàbits de 
consum han confluït en un nou model 
de negoci.
En canvi, la premsa, que va sobreviure 
a l’eclosió dels diaris gratuïts entre els 
anys vuitanta i noranta, navega sense 
rumb enmig de la proliferació de digi-
tals que, al seu torn, no han sabut ren-
dibilitzar els continguts ni explotar-los 
publicitàriament, la qual cosa ha con-
duït el periodisme a un carreró sense 
sortida en què tan sols es cola un bri 
de llum a través de la fina escletxa de 
la subvenció. Mentre el negoci de la 
música, d’una banda, i el del cinema, 
de l’altra, viuen immersos en ple pro-
cés  de reconversió, la premsa ha fra-
cassat en l’intent. O no. Potser no es 
tracta d’una qüestió de forma, sinó de 
fons. Escrivia Umberto Eco en la novel-

la Número zero que “els diaris tradici-
onals expliquen les notícies del vespre 
anterior. Ara les notícies del dia abans 
ja les sabem per la televisió a les vuit 
del vespre, de manera que els diaris 
sempre expliquen coses que ja sabem, 
i per això cada vegada  venen menys”. 
Un dels personatges de la novel·la pro-
posa Demà com a nom d’un nou dia-
ri “que parlarà del que podria passar 
demà, amb articles que aprofundeixen 
en els temes, suplements de la inves-
tigació, previsions insospitades...”. 
Perquè el que avui és una cançó o 
una pel·lícula, demà podria esdevenir 
un clàssic, una obra mestra que haurà 
perdurat en el temps. Però el que avui 
és notícia, demà ni tan sols no serà no-
ticiable. Us imagineu un demà en què 
l’avui no importés?  Doncs heus aquí el 
dilema del periodisme. 

SE7PEUSALGAT

Qui és l’autor 
d’aquesta cartell de la 

Festa Major de
Lleida?

 El Museu d’Art Jaume Morera de 
Lleida ha publicitat una peculiar pe-
tició a la ciutadania: ajudar a trobar 
l’autor d’un cartell de l’any 1916 edi-
tat per la impremta Sol i Benet. Des 
del Museu s’assegura que, tot i la res-
tauració que es va fer de la imatge 
el 2008, no hi ha constància del seu 
autor. Així, s’ha compartit la imatge 
amb l’objectiu de trobar el nom de 
l’artista que va crear el cartell, dedi-
cat a les Festes de Sant Anastasi del 
10 al 14 de maig de 1916. 

#RefugiatsBenvinguts
@lecturina

Ningú posa al 
seu fill/a en un 

vaixell a no ser 
que l’aigua 
sigui més 
segura que la 
terra. #refu-
geeswelcome 

#Refugiats-
Benvinguts

@cescesteve_1999
No em sento gens, però gens 
representat per les instituci-

ons europees #RefugiatsBen-
vinguts
 
 @EBataller
#RefugiatsBenvinguts, la 
UE se suïcida en negar-se 
a obrir portes a les víctimes 
fugitives d’Orient. On és  la 
solidaritat? Prou d’egoïsme.

@einsamorales
#RefugiatsBenvinguts Euro-
pa perd els valors del trian-
gle, sense Llibertat, Igualtat, 
Fraternitat, tornem a retro-

cedir a abans de 1789

#CorredorMediterrani

@mikepoch
TanT criticarÉ que BCN vul-
gui JJOO d’hivern sense pis-
tes d’esquí adients com que 
#Lleida vulgui #CorredorMe-
diterrani sense Mediterrani...

@JordiVanderwaal
Un estat federal (67% vots) 
és tan factible com que es 
comenci el #corredorme-

diterrani abans del 2020 si 
seguim a Espanya

@Rachila
Bueno, ara que @Pablo_
Iglesias_ ja té clar lo del 
català, és hora que algú li 
expliqui lo del #corredor-
mediterrani

#CapTancamentP3

@sara_trs
Educació pública maltrac-
tada equival a perpetuar la 

fractura social del sistema 
capitalista-patriarcal #Cap-
TancamentP3

@edualter
“És la pitjor retallada a l’es-
cola pública i és una mesura 
que afavoreix la concertada” 
#CapTancamentP3

@eduard_requena
Els anuncis anticipats de 
tancament de la Generalitat 
sempre afecten a escoles 
públiques #CapTancamentP3

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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Bilingüisme Senyalística i identitat

Informació o 
autoafirmació?
 Llengües i senyalització 

urbana
 LUIS ÁNGEL PÉREZ

DE LA PINTA
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Com per tantes d’altres 
qüestions, pels senyals hi ha 
una disciplina. Es tracta de 
la senyalística, i de senyalís-
tica hi ha  articles i tractats 
on s’explica com actuar per-
què un senyal sigui eficaç. 
Ser eficaç és la capacitat que 
alguna cosa –el que sigui– té 
de generar un efecte i l’efec-
te que s’espera dels senyals 
és que serveixin per guiar o 
advertir la gent. Tot i això, a 
Lleida sembla que hi ha gent 
que considera que els senyals 
serveixen per a d’altres co-
ses, una circumstància que ha 
convertit els senyals en objec-
te de discussió. De la discus-
sió política, en concret.

Així, d’un costat estan els qui 
–com ara els grups municipals 
de CiU, CUP i ERC– conside-
ren que la senyalització urba-
na ha d’estar exclusivament 
en català i de l’altre, els qui 
–PSC, C’s i PP– la prefereixen 
en dos idiomes –almenys– i 
plantegen que un sigui el cas-
tellà. Pels qui només la volen 
en català, la instal·lació de 
senyalització bilingüe a Llei-
da és “un incompliment del 
Reglament d’Usos Lingüístics 
de la Paeria” i “un inici” de la 
“implantació del bilingüisme” 
que s’efectua “de manera dis-
creta per evitar la confronta-
ció amb partits polítics i ciu-
tadans”. És la postura d’uns 
grups polítics que argumen-
ten també que la modificació 
del Reglament citat hauria 
de “realitzar-se en el Ple”, 
comparen –cas de CDC– Ros 
amb Felip V, neguen com ara 

ERC en articles l’existència de 
conflictes lingüístics a Lleida 
i igualen la defensa del bilin-
güisme amb la “postergació 
del català”. Així, pel conver-
gent Toni Postius tot plegat 
és “un atac greu contra la llen-
gua” dins del qual l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, introdu-
eix el bilingüisme “per la por-
ta del darrera i de la mateixa 
manera que Felip V va donar 
instruccions fa 300 anys per 
acabar amb el català d’una 
manera subtil”. Rere tot ple-
gat, creu el regidor i diputat 
convergent, hi ha l’acord que 
mantenen a l’Ajuntament de 
Lleida PSC i C’s: “Podríem dir 
que Ros du a la pràctica allò 
de que surja el efecto sin que 
se note el cuidado”, diu. A 
ERC argumenten que la qües-
tió idiomàtica ha esdevingut 
“moneda de canvi”: “Ribes 
i els seus regidors han donat 
carta blanca a Ros a canvi de 
crear un problema on no n’hi 
havia cap”. Carles Vega, por-
taveu d’ERC, considera que 
res no hauria de canviar per-
què fins ara “l’administració 
es comunica amb la ciutada-
nia amb normalitat emprant 
el català com a llengua vehi-
cular”. A la CUP diuen que el 
català “és la llengua dèbil” i 
ha de rebre “alguna mena de 
suport”. Aquest suport és, 
en part, mantenir la senyalit-
zació de la ciutat en un únic 
idioma tot i que la Llei sobre 
tràfic, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial de 2015 
fixa en l’article 56 l’obligació 
de retolar “com a mínim” en 
castellà. Per això, i com tot va 
per barris, des de C’s conside-
ren que darrere d’una postura 
que implica un “clar incom-
pliment de la Llei”, s’amaga 
“una gens vetllada voluntat 

d’expulsar el castellà de l’es-
pai públic”. Així ho indica al-
menys Ángeles Ribes, la por-
taveu de C’s a la Paeria: “Aquí 
hi ha dues llengües oficials i, 
per això, tots els reglaments 
lingüístics que fixaven algun 
tipus de preferència per una 
de les dues llengües oficials, 
com ara el de la Paeria de 
1997, decauen en el moment 
que algú els recorre. Jo no ho 
sé, però de vegades tinc la 
impressió que l’objectiu final 
de determinades persones és 
eradicar tot allò que no en-
tra en la seva particular idea 
de paradís. Nosaltres només 
volem igualtat per a les dues 
llengües i en la qüestió de la 
senyalització urbana a molts 
se’ls està anant la mà. Hi ha 
un cert tuf a totalitarisme en 
tot això”, apunta. 
Des del Partit Popular consi-

deren que la polèmica forma 
part de la “dèria independen-
tista” que marca la manera de 
procedir d’ERC, CUP i CDC. 
Una dèria, malgrat tot, gens 
exempta de contradiccions: 
“Ara qüestionen el bilingüis-
me, però la veritat és que du-
rant l’última campanya elec-
toral cap dels tres partits que 
ara volen la senyalització ur-
bana exclusivament en català 
no tenia problemes en la cam-
panya del 27-S per emprar el 
castellà a l’hora de demanar el 
vot. Si el castellà és bo per a 
una cosa, imagino que també 
ha de ser-ho per a la resta. De 
totes maneres, nosaltres no 
admetem lliçons, perquè en 
el seu moment vam plantejar 
que la senyalització turística 
de Lleida inclogués el castellà, 
el català i l’anglès. Jo no veig 
on rau el problema. De fet, 

La senyalització 
urbana i turística 

s’ha convertit a  
la ciutat de Lleida 

en objecte d’un 
debat de caire 

polític-identitari 
dins del qual els 

experts en la ma-
tèria consideren 

que no s’estan  
tenint en compte 
les necessitats de 
la ciutadania i els 

visitants.

foto· L.Á.P. de la Pinta
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Què en penseu de la doble senyalització?

Juanjo 
Garcia

Estic d’acord que esti-
gui en castellà també. 
Tot i així, perquè ho 
poguessin entendre 
bé tots els nouvin-
guts seria necessari 
incloure també idi-
omes com el roma-
nès, el rus i l’àrab. 
Aleshores sí que em 
semblaria perfecte, 
perquè d’aquesta 
manera també es po-
drien guanyar millor 
la vida els que fan la 
retolació.

65 ANYS

Jubilat

Maria Lluïsa 
Sánchez

Sincerament, no em 
sembla gens mala-
ment que es faci en 
les dues llengües ofi-
cials. D’aquesta ma-
nera, donem la visió 
que aquí, a Catalunya, 
tant podem parlar en 
català com en caste-
llà i que, per tant, tot 
allò que fa referència 
a qüestions de senya-
lització, també està 
bé que es trobin en 
l’altra llengua oficial, 
el castellà.

42 ANYS

Estudiant de Dret 

Jordi 
Andreu

La veritat és que no 
em sembla bé, per-
què la senyalització 
ha d’estar en l’idioma 
del lloc on es troba. Si 
fos pel turisme, tam-
bé hauria d’estar en 
altres idiomes; per 
tant, aquesta no és 
la qüestió. En aquest 
sentit, fa temps que 
s’estan fent coses ma-
lament i sembla que 
tornin tics del passat 
que no m’agraden 
gens.

25 ANYS

Il·lustrador

en monuments com el Castell 
de Miravet –que és un símbol 
del nacionalisme, perquè allí 
es va presentar l’Estatut de 
2006– tota la informació està 
en castellà, català i anglès i no 
passa res. A veure si, al final, 
perdrem oportunitats en ma-
tèria turística per determinats 
capricis d’alguns”, explica 
Joan Vilella, portaveu del PP 
a la Paeria. En el si del PSC 
s’escuden en la normativa 
perquè no sembli ni una cosa 
ni l’altra i argumenten que l’ús 
del català “no experimentarà 
cap retrocés” i que des de 
l’Ajuntament “es treballa amb 
el màxim respecte als tres idi-
omes oficials de Catalunya, 
que són el castellà, l’aranès i 
el català”. Els senyals, expli-
ca Ros, se substitueixen per 
altres bilingües cada vegada 
que es fa necessari reempla-
çar-los per complir la norma-
tiva en vigor. En alguns llocs 
puntuals de la ciutat, com ara 
l’ascensor que puja des del 
Canyeret fins la Seu Vella i 
tot el recinte monumental del 
turó, també els cartells infor-
matius estan redactats en ca-
talà, castellà, anglès i francès.

Els experts, la gent i el que 
succeeix a d’altres llocs
Més enllà dels posiciona-
ments dels uns i dels altres, 
el conflicte en curs a Lleida 
a propòsit de la senyalització 
urbana té miralls per reflec-
tir-se. Miralls en els quals, a 
més, s’endevinen solucions 
d’índole diversa que  demos-
tren amb quina facilitat s’obli-
da moltes vegades perquè 
serveixen les coses en gene-
ral i els senyals en concret. 
Així, per exemple, mentre a 
la Bretanya francesa o a Irlan-
da conviuen sense problemes 
en la senyalització el bretó i 
el francès i el gaèlic i l’anglès, 
a d’altres  territoris més pro-
pers com ara Astúries i el País 
Basc –en els quals, com aquí i 
a Irlanda o la Bretanya, hi ha 
més d’una llengua que es pot 
considerar pròpia– la situació 
és més complicada. A Astúri-
es, el bable no gaudeix d’un 
règim de cooficialitat, però 
s’ha iniciat la renovació de la 
senyalització juntament a un 
anomenat procés de norma-
lització toponímica segons el 
qual Oviedo és Uviéu i Lan-
greo, Llangréu: “A la regió 
conviuen fins a onze dialectes 
i des que es va aprovar la Ley 
de uso y promoción del asturi-
ano s’ha plantejat una norma-

lització toponímica de vega-
des sense fonament històric. 
Allò més habitual és la senya-
lització doble i tècnicament 
considero que és el més ade-
quat, però a les zones rurals 
són més donats a utilitzar el 
bable en exclusiva. La senya-
lització deixa de ser una eina 
d’orientació i esdevé eina ide-
ològica”, explica el consultor 
asturià en assumptes públics 
Alejandro Arias. Al País Basc 
la situació és diferent: “De-
terminades maneres de fer 
són una trava per als qui ens 
visiten. A Getxo hi ha el barri 
de Las Arenas, però la parada 
de metro es diu Areeta. Si no 
ho coneixes, acabes passant 
de llarg i fent cap a Plència. 
Si et fixes en la senyalització 
vertical, et pots trobar coses 
com que, de vegades, els se-
nyals que impedeixen l’apar-
cament en zones de càrrega 
i descàrrega estan només en 
basc, així que si no saps què 
vol dir zamalanak izan ezik ja 
estàs ben fotut. Si vosaltres 
veniu a Bilbao i veieu un rètol 
en el qual posa udaletxe i jo 
vaig a Lleida i en veig un on hi 
fica jutjat, ni vosaltres sabreu 
on és l’ajuntament ni jo sabré 
a què us referiu al que en cas-
tellà es diu juzgado”, explica 
el consultor polític bilbaí Luis 
Hermosa. Més al sud, en lo-
calitats turístiques andaluses 
com ara Almuñécar, han triat 
el castellà i l’anglès: “Del que 
es tracta, crec, és de fer la 
vida més còmoda als visitants, 
perquè la senyalització, no ho 
oblidem, presta servei més als 
visitants que als qui residei-
xen en una localitat”, explica 
el soci de la consultora Tercer 
Atril i articulista a l’e-notícies 
Francisco Sánchez-Alaminos 

Amb tot, el més assenyat 
que hem pogut trobar sobre 
senyalística durant l’elabora-
ció del present reportatge és 
la frase amb la qual José C. 
Pozo, especialista en la matè-
ria i director d’art i disseny de 
l’agència madrilenya Waka, 
tanca l’article amb el qual ex-
plica què és exactament la se-
nyalística. Per Pozo, normes 
com la que consta en el re-
glament d’ús del català que la 
Paeria va aprovar el 1997 i que 
fixen l’obligació de redactar 
la retolació pública únicament 
en català es redacten des del 
“desconeixement absolut” 
de la funció per a la qual la 
senyalística va ser concebu-
da: “La funció de la senyalís-

tica és ajudar a l’usuari i segur 
que la senyalització a Lleida 
té aquesta finalitat, com a la 
de la resta del territori cata-
là, però normes com aquesta 
no sembla que pretenguin 
ajudar les persones que usen 
diàriament la senyalització. 
Segur que es pot interpretar 
que tots els que viviu a Lleida 
compreneu el català, però els 
castellans, els bascos i els an-
dalusos que visitem Lleida per 
vacances o per feina, potser 
no. Cal senyalització en català 

i castellà, perquè el castellà és 
l’altra llengua amb la qual la 
majoria dels usuaris de la via 
pública de Lleida que no par-
len català podrà comprendre 
l’ajuda que els proporciona la 
senyalització urbana. Tal com 
es planteja, em sembla que 
el que estan posant damunt 
de la taula determinats grups 
a Lleida transita més per un 
rumb polític que cívic”, ex-
plica. Pel director d’art de 
Waka, la funció de la senya-
lística –i així finalitza l’article 

del qual abans parlàvem– és 
“ajudar els individus a identi-
ficar, regular i facilitar l’accés 
als serveis requerits en un en-
torn definit”. Queda ara pen-
dent saber quina es la funció 
d’aquesta tècnica –la senya-
lística– pels regidors d’ERC, 
CUP i CiU i aquells qui, com  
la Plataforma per la Llengua, 
consideren el bilingüisme 
efectiu una “línia vermella” 
que mai no s’ha d’ultrapassar. 
Informació o autoafirmació? 
Ells ho diran... 
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Ajuntament de Lleida Economia

Mínguez
defensa la

“legalitat” del
reconeixement 

de crèdit

L’oposició, a excepció de C’s, s’alinea contra el PSC
 ACN
 LLEIDA

Els grups de l’oposició a 
l’Ajuntament de Lleida (CiU, 
ERC-Avancem, PP, Crida per 
Lleida-CUP i el Comú de Llei-
da), a excepció de Ciutadans, 
han consensuat una moció per 
reprovar la gestió econòmi-
ca de l’equip de govern, que 
ha prosperat ja que aquestes 
formacions sumen 15 dels 27 
regidors de la Paeria. 
Acusen el PSC de vulnerar el 
cartipàs municipal per haver 
autoritzat el 2015 factures 
sense partida pressupostària 
per un import d’1,6 milions 
d’euros i denuncien que el 
reconeixement de crèdit ha 
esdevingut una “pràctica rei-
terada” en els comptes de la 
institució.
Els grups de l’oposició a la 
Paeria –exceptuant C’s– criti-
quen que s’incloguin en l’ex-
pedient de reconeixement 
de crèdit del 2015 factures 
de serveis com ara la llum i el 

Reproven la gestió econòmica de 
l’equip de govern de la Paeria

La tinent d’alcalde de la Paeria Montse Mínguez, 
acompanyada per altres representants del PSC.

foto · ACN

Finances municipals
La Paeria defensa “la solidesa i 

estabilitat” de les seves finances
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La primera tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Lleida 
i regidora de Gestió dels 
Recursos Municipals, la Hi-
senda Municipal i Polítiques 
de Transparència, Montse 
Mínguez, ha respost a les 
crítiques que han fet aquest 
els grups municipals de CiU, 
el Comú i la Crida-CUP tot 
remarcant que la liquidació 
del pressupost de la Paeria 
del 2015 “reflecteix unes fi-
nances sòlides i estables on 
baixa l’endeutament i on 
el reconeixement de crèdit 
s’aplicarà al pressupost de 
l’any 2016”. També mostra 
“que tot és transparent i 
que es fa amb el màxim ri-
gor pressupostari dins de la 
dificultat que patim els ajun-
taments”, ha defensat.

Mínguez ha destacat que 
“la Paeria liquida el 2015 
amb un resultat positiu, amb 
un superàvit de 425.000 
euros, i això és una bona 
dada”. També ha ressaltat 
que l’Ajuntament de Lleida 
ha reduït el seu deute en els 
darrers anys fixant la ràtio 
del deute al 62% dels seus 
ingressos, 27,7 punts menys 
que el 2012. Pel que fa a les 
factures que van quedar fora 
del pressupost del 2015, 
Mínguez ha recordat que 
l’import de l’expedient ha 
estat la meitat del de l’any 
2014. “1,6 milions d’euros 
són les factures que van 
quedar fora del pressupost 
del 2015, però si es posa en 
relació amb la despesa cor-
rent de la Paeria només re-
presenta un 2,9% del total, 
lluny del 6,3% del 2014”. 

gas o vinculades amb festes 
majors de la ciutat, entre d’al-
tres. El portaveu del Comú de 
Lleida, Sergi Talamonte, ha 
recordat que en el reconei-
xement de crèdit només s’hi 
poden incorporar conceptes 
“extraordinaris”. Per la seva 
banda, el president del grup 
d’ERC, Carles Vega, ha re-
marcat que “no es pot culpar 
l’oposició de no poder pagar 
les factures a proveïdors si no 
s’aprova el reconeixement 
crèdit”, perquè “és l’equip 
de govern qui fa les coses 

Denúncia del Comú

Els ingressos per venda de solars van
ser un 96% inferiors als pressupostats

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Comú de Lleida ha de-
nunciat que l’Ajuntament de 
Lleida va acabar ingressant 
l’any passat 141.863 euros en 
concepte de venda de solars 
dels 3.727.010 euros que ha-
via previst l’equip de govern 
municipal en el pressupost 
municipal del 2015. L’agru-
pació d’electors lamenta que 
“lluny de rectificar, l’equip de 
govern perpetua aquesta ma-
nera de procedir i per al 2016 
gairebé dobla la previsió 
pressupostària –per la venda 
de solars– situant-la per sobre 
dels 6 milions”. Per la seva 
banda, el grup municipal de 
CiU considera que l’equip de 
govern d’Àngel Ros “segueix 
estirant més el braç que la 

Els representants del grup municipal del Comú a 
l’Ajuntament de Lleida.

foto · Arxiu

màniga”, ja que “ha vulnerat 
de nou el cartipàs autoritzant 
factures sense partida pressu-
postària per un import d’1,3 
milions d’euros”.

Des del Comú de Lleida as-
seguren que “la Paeria ha 
inflat les previsions d’ingres-
sos per venda de solars en 
27.335.726 euros”. 

La regidora
reclama els 12 
M€ que deu la 

Generalitat a
la Paeria

malament”. També ha deixat 
clar que “les factures s’han de 
pagar i és responsabilitat del 
govern municipal buscar la 
manera de fer-ho”.
La primera tinent d’alcalde i 

regidora d’Hisenda, Montse 
Mínguez, ha defensat que el 
reconeixement de crèdit és 
un mecanisme previst en la 
Llei d’hisendes locals i que 
“no és motiu de mala gestió”, 

ja que si fos així “els 8.000 
ajuntaments i les 52 diputa-
cions que existeixen al país 
també es veurien abocades 
a aquesta mala gestió”. Així 
mateix, ha remarcat que les 
factures per valor d’1,6 mili-
ons d’euros incloses en l’ex-
pedient de reconeixement de 
crèdit tan sols representen un 
1% del total del pressupost. 
Així mateix, ha tornat a recla-
mar a la Generalitat el paga-
ment dels 12 milions d’euros 
que deu a la Paeria. 



ABRIL 2016 7política

Adéu a Joan Miquel Ballesté

Amb una coordinadora formada per
Sara Vilà, Laia Martí i Sònia Sanz

 REDACCIÓ
 LLEIDA

ICV Lleida estrena nova di-
recció amb una coordinadora 
formada per tres dones: la se-
nadora Sara Vilà, la regidora 
d’Almacelles Lliure Laia Martí 
i la secretària d’Organització, 
Sònia Sanz. La candidatura 
ha rebut una cinquantena de 
vots a favor i cap en contra en 
la desena assemblea que la 
formació ha fet al Centre Cívic 
del Centre Històric de la ca-
pital del Segrià. L’assemblea 
també ha servit per acomia-
dar el fins ara president, Joan 
Miquel Ballesté. També hi han 
assistit la candidata a la nova 
coordinació nacional d’ICV, 
Marta Ribas, i la coordinadora 
sortint, Dolors Camats.

ICV Lleida estrena nova
direcció compartida

La senadora de Catalunya Sí 
que es Pot i una de les coor-
dinadores, Sara Vilà, ha afir-
mat que aquest mandat vol 
adaptar-se als nous contextos 
polítics “que a Iniciativa ja 
van endegar fa temps i estan 
en el nostre ADN”. Entre les 
novetats hi ha la reducció de 
quatre a dos anys de man-
dat, “amb direccions corals 
i evitant la verticalitat en la 
presa de decisions”. Per Vilà, 
un dels objectius d’aques-
ta nova etapa és “recuperar 
Lleida, continuant el camí de 
les eleccions generals gràci-
es a les confluències amb els 
“comuns” o Podemos, per 
retornar les institucions a les 
persones”. Vilà ha afegit que 
aquest ha de ser un primer 

pas perquè Lleida tingui més 
pes en els òrgans nacionals.
Per la seva banda, Joan Mi-
quel Ballesté posa fi a quatre 
anys de direcció. Un mandat 
que va acceptar “malgrat el 
moment especialment difícil 
que hi havia. Durant aquests 
anys hem viscut situacions 
de tots colors, amb més vic-
tòries que derrotes, tot i que 
aquestes han estat dures i 
han intentat, sense èxit, des-
merèixer la nostra línia de fer 
les coses, la nostra mentalitat 
d’esquerres”. Ballesté s’ha 
mostrat agraït a tota la mili-
tància i especialment a Anto-
nio Cantano i Antonio Cha-
cón, militants del PSUC que 
el van introduir en el món de 
les lluites socials. 

La família d’ICV Lleida, en 
la desena assemblea de 
l’organització.

foto · icv

Trobada de “comuns”
Primer pas per 
estructurar un 

partit d’esquerres 
nacional

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’objectiu de crear un nou 
partit que aglutini les es-
querres va ser present en 
la trobada municipalista 
de “comuns” que va re-
unir a Lleida una desena 
de grups de tot Catalu-
nya, com ara Barcelona en 
Comú, Terrassa en Comú 
o el Comú de Lleida. As-
seguren que és un primer 
pas per crear una xarxa 
d’intercanvi d’experièn-
cies que serveixi de base 
per estructurar la nova 
formació d’àmbit nacio-
nal. La jornada, que porta 
per nom Municipalisme en 
comú, aborda qüestions 
claus per a aquestes for-
macions com la transpa-
rència, la participació o les 
polítiques socials. Al llarg 
de tota la jornada hi van 
participar una setantena 
de persones.
Des del Comú de Lleida, 
Sergi Talamonte va incidir 
que la trobada s’emmar-
cava en un procés de co-
neixement mutu amb la 
voluntat d’”enxarxar” els 
diferents “comuns” que hi 
ha al país. “Entenem que 
s’ha de fer des de la feina 
del dia a dia als municipis, 
que és on estem instau-
rats”, ha dit. Talamonte ha 
destacat que la coopera-
ció i l’intercanvi d’experi-
ències és molt útil per als 
qui “acabem d’aterrar a 
les institucions i estem al-
lucinant amb les dinàmi-
ques que hi ha instal·lades 
als ajuntaments”. 

Any Germans Badia
Torregrossa ha donat el tret de sortida als actes de commemoració

que tindran lloc en el marc de l’Any Germans Badia
 GERARD MARTÍNEZ
 TORREGROSSA

La seva ciutat natal, Torre-
grossa, va acollir el primer 
acte de commemoració de 
l’Any Germans Badia, en el 
80è aniversari del seu assas-
sinat. L’esdeveniment va tenir 
lloc el dissabte 12 de març al 
migdia a la sala multifuncional 

del Centre Cívic del municipi.
En l’acte hi van intervenir la 
directora general de Joventut 
de la Generalitat, Marta Vilal-
ta, l’alcalde de Torregrossa, 
Josep Maria Puig, i l’historia-
dor Lluís Duran.
Els germans Badia formaven 
part d’una família pagesa 
d’aquest poble de la comarca 

del Pla d’Urgell que, a prin-
cipis dels anys vint del segle 
passat, va decidir traslladar-se 
a la capital catalana.
Un dels germans, Miquel Ba-
dia, va ser nomenat en plena 
República cap de les joven-
tuts d’Estat Català, secretari 
del conseller de la Generalitat 
Josep Dencàs, entre d’altres 

càrrecs que va ocupar abans 
d’esclatar la Guerra Civil es-
panyola. Josep Badia també 
es va afiliar a les joventuts 
d’Estat Català i va ser nome-
nat cap dels Serveis d’Ordre 
Públic. Els dos van participar 
en els fets del Sis d’Octubre 
i el 28 d’abril de 1936 van ser 
assassinats per la FAI. 

DES-

APADES-TAPA  
·  casual food ·

DES-TAPA  
·  casual food ·

Pl. Paeria, 13 i Av. Blondel, 6 
Lleida

973 98 68 67
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És personal que treballa a la Universitat de Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Comissió de Carrers de 
l’Ajuntament de Lleida ha de-
cidit nomenar una comissió 
d’experts que ha de revisar 
els noms dels espais públics 
dedicats a persones vincula-
des a la dictadura franquista 
o que van donar suport al 
cop d’estat de 1936. Aquesta 
comissió estarà formada per 
vuit membres. Gairebé tots 
ells, historiadors i experts de 
la Universitat de Lleida, a més 
d’un representant de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns.
Quatre dels membres han 
estat proposats per l’equip 
de govern: Manel Lladonosa, 
que actuarà com a president 
de la comissió, Conxita Mir, 
Jaume Barrull i Joan Segués. 
Els altres tres membres han 
estat suggerits pels grups de 
l’oposició: Josep Varela (CiU), 
Fernando Arnó (PP) i Manuel 
López (CUP).
La feina d’aquesta comissió 

Una comissió d’experts revisarà 
els noms dels carrers de Lleida

Franquisme

Diverses persones demanant l’eliminació dels carrers franquistes durant un Ple.
foto · Arxiu

serà la d’analitzar els noms 
dels vuit carrers que són ob-
jecte de revisió a petició 
de diferents grups polítics: 
Alcalde Sangenís, Alcalde 
Montaña, Alcalde Recasens, 

Carmelo Fenech, Lluís Besa, 
Alcalde Areny, Germans Re-
casens i Juan Manuel Nadal 
Gaya.
El grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-

Avancem s’ha negat a partici-
par en la constitució del comi-
tè d’experts que ha de valorar 
els noms dels carrers que fan 
referència al franquisme i per 
això no ha proposat cap nom 

a la Comissió Especial de Car-
rers d’aquest divendres.
La Crida per Lleida-CUP ce-
lebra que finalment s’hagi 
fet la proposta d’experts que 
hauran d’emetre un informe 
sobre els carrers de la ciu-
tat. Tanmateix, a proposta 
de la Crida per Lleida-CUP 
formarà part de la comissió 
l’historiador Manel López Es-
teve, doctor en Història per 
la Universitat Pompeu Fabra 
i actualment professor de la 
Universitat de Lleida. 

Analitzarà els 
espais dedicats a 

persones lligades
 a la dictadura 

franquista

Vecinos Humanos e Inhumanos
què en pensa...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i 
diputada provincial

Me pasa mi tocaya Ángeles, concejal en el 
Ayuntamiento de Montornés, una moción 
que ha presentado el grupo municipal de 
Esquerra Republicana de Catalunya para 
reconocer a los animales de compañía el 
estatus de “vecinos no humanos”.  La ini-
ciativa no es original, ya que el que prime-
ro se lanzó con esto fue el Ayuntamiento 
de Trigueros del Valle, en Valladolid. A los 
chicos de ERC les ha encantado la idea y 
la han llevado al pleno municipal para su 
votación.
Lo cierto es que la iniciativa no tiene des-
perdicio. Leída la moción, no solamente 
sorprende la absoluta ignorancia de lo que 
significa ser vecino, sujeto por tanto a de-
rechos y obligaciones, sino, además, a la 
definición jurídica de crimen o quién es po-
seedor de derechos.
Pero no sólo eso. Lo mejor de todo es que 
ya puestos a meterse en fregados de con-
cesiones de estatus vecinal, lo limitan a los 
animales de compañía… Es decir, los pe-

riquitos enjaulados, vecinos, los gorriones 
libres no. Los perros que van con correa y 
bozal y duermen en una vivienda, vecinos. 
Los perros silvestres, no. Los gatos caseros, 
vecinos de pleno derecho, los gatos calle-
jeros no. Y así hasta el absurdo que ustedes 
quieran.
Y es que lo de meter mociones absurdas en 
los plenos no es ninguna novedad. Nuestro 
ayuntamiento no se libra de ellas, y tampo-
co de las escenas grotescas. Seguro que 
se acuerdan del espectáculo del “fulano” 
disfrazado de cigüeña en el pleno del mes 
de noviembre. No es por dar ideas, pero 
si la moción del estatus vecinal a las mas-
cotas la tuviéramos en Paería seguro que 
habría más de uno que vendría disfrazado 
de perro, gato, cotorra o incluso de burrito 
o poni. Claro que más de uno se apuntaría 
al chiste fácil acerca de la población habi-
tual del ecosistema plenario en el Ayunta-
miento.
La cuestión es que al final, en los nueve me-

ses que llevamos con la nueva corporación 
constituida, las mociones que tienen que 
ver con asuntos de competencia municipal 
son escasas en comparación con las que di-
rectamente son posicionamientos políticos 
o declaraciones de intenciones, con las que 
apelan a competencias de otras administra-
ciones que luego harán lo que les venga en 
gana, o directamente las que son postureo.
Por fin, y tras nueve meses de preñez y 
consiguiente engorde de las sesiones del 
pleno, que conllevaban duraciones de diez, 
doce y catorce horas de alumbramiento 
en los mismos, la junta de portavoces del 
pasado día 29 acordó usar el método de 
mociones “interruptus” como control. Así, 
sólo entrarán cuatro por entidades y una 
por grupo, que tampoco es moco de pavo.
De lo que no nos librará nadie es de las 
mociones ridículas o chorras, directamente. 
Eso requiere un grado de formalidad y res-
peto a los vecinos (humanos) de nuestros 
municipios que no parece que abunde.

Ciutadans
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Generalitat de Catalunya FEDER 2014-2020
Borràs presenta la nova convocatòria 

d’ajuts FEDER a l’Alt Urgell
 ACN
 MONTFERRER I CASTELLBÓ

La consellera de Governa-
ció, Administracions Públi-
ques i Habitatge, Meritxell 
Borràs, ha participat en la 
presentació de la nova con-
vocatòria del FEDER 2014-
2020 als ens locals de l’Alt 
Pirineu i Aran que s’ha fet a 
la Seu d’Urgell.
La consellera ha remarcat 
que “hi ha un termini de tres 
mesos per presentar pro-
jectes per tal d’obtenir fons 
europeus, projectes econò-
micament sostenibles i que 
donin resposta a una oferta 
en l’àmbit del patrimoni cul-
tural o medi ambiental i que 
això tingui un vessant turís-

tic o de les energies renova-
bles”.
Borràs ha senyalat que 
“hem volgut presentar-los 
directament al territori, per 
explicar-ho als que han de 
presentar projectes i que 
finalment els gestionen”. 
En relació amb els FEDER, 
la consellera ha dit que “és 
una possibilitat real de mi-
llorar la vida dels ciutadans i 
ciutadanes, esperem es pre-
sentin projectes i es pugui 
optar a aquests 45 milions”.
La consellera ha aprofitat la 
visita a l’Alt Urgell per pre-
sidir el consell d’alcaldes 
que s’ha celebrat a la sala 
de Plens de l’Ajuntament de 
Montferrer i Castellbó. 

Proposició no de llei

DiL reclama una sortida directa a 
Lleida a la rotonda de l’A-2 i l’A-14

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La dip Nimag nie ndem qui-
busda esti tecabor elecea-
rum, offici atecabore m ex-
cepuditis estia  isoloris dolut 
exero quia volorpore vquia 
vooreecabor elecearum, 
offici atecabore m excepu-

ditis estia  isoecabor ele-
cearum, offici atecabore m 
excepuditis estia  isoecabor 
elecearum, offici atecabore 
m excepuditis estia  isoe-
cabor elecearum, offici ate-
cabore m excepuditis estia  
iso esequame labore quo es 
exero corque odipsam. 

El diputat de Democràcia i Llibertat al Congrés, 
Toni Postius, a l’esquerra de la imatge.

foto · DiL
Ho ha anunciat el president

Puigdemont a Rialp, al Pallars Sobirà
 ACN
 SORT

El Consell de Govern del 
dia 15 de març ha aprovat 
la creació de la nova Direc-
ció General de Polítiques de 
Muntanya. Ho ha anunciat el 
president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, des de 
Rialp, on ha acabat un peri-
ple de dos dies pel Pirineu. 
Segons Puigdemont, “això és 
important perquè som consci-

Es crearà una nova
Direcció General de

Polítiques de Muntanya

ent que hi ha algunes reivindi-
cacions que es poden satisfer 
millor si existeix un canal qua-
litatiu de diàleg que flueixi 
bé” i ha afegit que, “a part 
de la Delegació territorial i de 
la presència dels consellers al 
territori, és rellevant que pu-
gui existir una Direcció Ge-
neral que ausculti de manera 
molt sensible els problemes i 
les demandes que té aquest 
territori”.

D’altra banda, el president 
de la Generalitat també ha 
refermat la intenció de tirar 
endavant una nova Llei de 
muntanya, que substitueixi la 
de 1983, perquè “som cons-
cients que ha quedat petita, 
sobretot han fet que es quedi 
petita els esforços del territo-
ri, que ha lluitat contra el de-
terminisme que assenyalava 
el mapa; la gent ja ha superat 
alguns marcs. 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre l’alcalde de Sort, Raimon 
Monterde, i la delegada del Govern al Pirineu, Rosa Amorós, a Sort.

foto · ACN

Polítics “de bon rotllo”

Trenta polítics lleidatans expliquen les seves anècdotes a ‘de Bon 
Rotllo’, el primer llibre de l’editorial Apostroph

 ACN
 ALCOLETGE

Trenta polítics lleidatans ex-
pliquen anècdotes a de Bon 
Rotllo, el primer llibre editat 
per la nova editorial lleidata-
na Apostroph edicions, d’Al-
coletge. L’Alexandra Cuadrat 
i l’Annabel Encontra en són 
les responsables i han expli-
cat que fer el llibre no els ha 

resultat gens difícil, sobretot 
per la predisposició que han 
trobat en els protagonistes 
que han explicat amb ‘’tota 
franquesa’’ les coses que els 
han passat fins al punt d’ar-
ribar a ser ‘’crítics amb ells 
mateixos’’. Així, polítics com 
Àngel Ros, Joan Reñé, Antoni 
Siurana, Josep Grau, Jaume 
Gilabert, Teresa Cunillera o 

Conxita Tarruella narren vi-
vències que passen pels reis 
d’Espanya, Fidel Castro o Bill 
Clinton.
Alexandra Cuadrat, que va 
ser alcaldessa d’Alcoletge 
pel PSC, explica que quan 
era diputada a la Diputació 
de Lleida sempre comentava 
amb l’aleshores alcalde de 
Balaguer, el també socialis-

ta Miquel Aguilà, que de les 
anècdotes que sovint explica-
va se n’hauria de fer un llibre. 
Finalment, després de trobar 
l’Annabel sí que s’ha fet el lli-
bre, però amb la participació 
de 29 polítics lleidatans més.
En aquest sentit, Cuadrat des-
taca que Lleida ha comptat 
‘’històricament’’ amb polítics 
reconeguts però que el for-

mat amb què es presenten en 
aquest llibre és ‘’novedós’’, ja 
que expliquen ‘’coses inèdi-
tes que són fora de l’activitat 
estrictament política’’, pas-
sant des de situacions d’hu-
mor a personatges històrics. 
Un d’ells és Fidel Castro, qui 
surt amb una foto amb l’ex-
diputada al Congrés Teresa 
Cunillera. 
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 “Promovem la igualtat 
d’oportunitats entre les per-
sones amb diferents capaci-
tats, una equiparació real des 
de la solidaritat i el respecte 
en el si d’una societat tole-
rant i plural, l’objectiu de la 
qual és la normalització i la 
inclusió de les persones amb 
síndrome de Down i d’altres 
discapacitats intel·lectuals en 
els diferents àmbits de la so-
cietat”. Amb aquesta carta de 
presentació, l’Associació Llei-
datana Síndrome de Down 
(Down Lleida) mostra una 
línia de treball en la qual ha 
estat lluitant durant vint anys, 
des que es va constituir el 22 
d’abril de 1995 com a entitat 
sense ànim de lucre, fruit de 
la iniciativa d’un grup de pa-
res i mares que tenien com a 
objectiu millorar la qualitat de 
vida de les persones amb sín-
drome de Down i ajudar-les a 
incorporar-se de manera acti-
va en la societat.
“Tothom amb discapacitat 
intel·lectual o síndrome de 
Down ha de tenir una opor-
tunitat en una vida inclusiva 
i fer les mateixes coses que 
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Down Lleida Identitat

El treball per la         igualtat

“La salut i la 
qualitat de vida 
representen un 

pas més per a  
la igualtat”

la resta de persones”, mani-
festa la coordinadora tècnica 
de Down Lleida, Carme Per-
pinyà. En aquest sentit, la filo-
sofia està molt clara: treballar 
intensament perquè tinguin 
un accés a l’escola o als habi-
tatges, “acompanyant-los en 
el projecte de vida que volen 
fer. La planificació realitzada 
està centrada en la persona, 
per tal que pugui seguir el 
seu camí, promovent les se-
ves capacitats”, afegeix.
A més, Down Lleida s’ha con-
vertit en una associació refe-
rent dins de la demarcació 
lleidatana gràcies a l’esforç 
i la dedicació per afavorir un 
canvi de mentalitat en la so-
cietat actual en la manera de 
veure i considerar les perso-
nes amb síndrome de Down 
i d’altres discapacitats intel-
lectuals. “D’ençà que va néi-
xer el 1995, hem fet molt de 
treball i sense gaires recursos. 
Però tot aquest esforç està te-
nint les seves recompenses, ja 
que estem aconseguint cobrir 
unes necessitats, un fet que 
fa anys era impensable”, i 
això s’ha aconseguit gràcies a 
uns projectes esperançadors i 
plens de vitalitat, puntualitza 
Perpinyà. És per aquesta raó 
que els premis i els reconeixe-
ments s’han anat succeint any 

rere any, fent una divulgació i 
difusió de la seva tasca. Cu-
riosament, “la nostra finalitat 
seria desaparèixer, perquè 
això significaria que la socie-
tat està preparada per comp-
tar amb les persones amb 
síndrome de Down o d’altres 
discapacitats. Però fins que 
això no es produeixi, continu-
arem fent difusió, activitats i 
projectes”, argumenta.

Uns valors identificadors
Valors com el protagonisme 
de les persones amb síndro-
me de Down; compromís amb 
les persones amb síndrome 
de Down i les seves respec-
tives famílies; millora conti-
nuada del programa; eficàcia 
mitjançant el treball en xarxa 
que asseguri un aprenentatge 
conjunt i enriquidor dels pro-
fessionals, i transparència en 
informar a la societat sobre el 
destí final i el resultat de la in-
versió en els diferents progra-
mes estan més presents que 
mai a Down Lleida. “Són el 
motor que ens mou”, comen-
ta la coordinadora tècnica. A 
més, aquests estan tan mar-

cats i tothom els té tan interi-
oritzats que són les mateixes 
persones amb discapacitats 
les que els recorden quan 
aquests es podrien veure di-
fuminats per tal que estiguin 
més presents que mai.
D’altra banda, el paraigua de 
Down Lleida aixopluga a més 
de 100 famílies, el que es tra-
dueix en unes 400 persones 
per les quals es vetlla. Precisa-
ment, amb les famílies també 
es fa un treball molt específic. 
Cal pensar que quan arriben a 

Les persones amb síndro-
me de Down i d’altres dis-
capacitats, protagonistes.

fotos · Down Lleida
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El treball per la         igualtat
donem
veu

l’associació per primera vega-
da es troben en una situació 
en la qual no saben què fer ni 
cap a on anar. Per això, acom-
panyar-lo, orientar-lo i donar-li 
tot el suport que necessita és 
quelcom fonamental. “La nos-
tra missió és acollir la família i 
que s’adoni que no està sola 
per afrontar qualsevol situa-
ció ni adversitat, a més que 
pot tirar endavant. Tot i que 
cada família és diferent i ca-
dascuna va marcant el seu 
camí a recórrer, totes tenim 

l’objectiu de donar esperan-
ça”, reconeix la coordinadora 
Carme Perpinyà, conscient 
de tots els problemes que es 
troben moltes famílies al llarg 
del seu dia a dia.
Els convenis establerts per 
Down Lleida s’han convertit 
en quelcom fonamental per a 
tots aquells que formen part 
d’aquesta associació sense 
ànim de lucre convertida en 
un referent. Així, s’han arri-
bat a acords amb entitats que 
afavoreixen les famílies, en 

el sentit que intenten reduir 
les seves despeses, ja que en 
molts casos acostumen a ser 
elevades. S’ha de dir que els 
membres d’una família, en 
moltes ocasions, necessiten 
suport per fer front a l’estrès i 
d’altres repercussions associ-
ades a les discapacitats.  
Carme Perpinyà recorda com 
aquell 1995 les famílies que 
ho van fundar van creure que 
era important que estigués 
aquesta associació, ja que fins 
al moment no s’estava pro-

Down Lleida lluita 
perquè persones 
amb síndrome de 

Down tinguin 
les mateixes  

OPORTUNITATS 

movent la integració de les 
persones amb discapacitats 
intel·lectuals. 
És per aquesta raó que l’en-
titat lleidatana, conscient de 
la importància que té, està 
federada a Down España (Fe-
deración Española de Institu-
ciones para el Síndrome de 
Down) i està integrada dins 
de la Red Nacional de Vida 
Independiente (RNVI), Red 
Integra (Trabajo), Red Naci-
onal de Hermanos (RNHER) 
i Red Nacional de Educación 

de Down España. Així, doncs, 
Down Lleida és un exemple 
de la lluita per la integració 
de les persones amb síndro-
me de Down i discapacitat 
intel·lectual. “Fa anys, a les 
persones amb síndrome de 
Down i d’altres discapacitats 
intel·lectuals no se les tenia 
en compte. S’ha demostrat 
que tenen molt a dir i són 
elles mateixes les que mar-
quen el camí que volen se-
guir, ja que tenen molt a dir”, 
conclou Perpinyà. 
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Ensenyament Tancament de línies de P3

La Marea Groga tem que l’anunci del Departament de
recuperar les línies si hi ha infants és una “cortina de fum”
 REDACCIÓ
 LLEIDA/MOLLERUSSA

Més d’un centenar de per-
sones han fet una cassolada 
reivindicativa a la plaça de 
l’Ajuntament de Mollerus-
sa per rebutjar el tancament 
d’una línia de P3 a l’escola 
pública Mestre Ignasi Peraire 
de la ciutat. 
Tot i que l’anunci que en els 
darrers dies ha estat matisat 
pel Departament d’Ensenya-
ment, que assegura que no-
més es tancarà la línia si no hi 
ha prou alumnes, la comuni-
tat educativa del centre creu 
que els situa en una posició 
‘’desfavorable’’ davant de la 
resta d’escoles. Així ho ha as-
senyalat una mare del centre, 
Meritxell Bosch, que ha la-
mentat que tot plegat s’hagi 
fet públic quinze dies abans 
de les preinscripcions per al 
curs 2016-2017. En la pro-
testa, que ha comptat amb la 
lectura d’un manifest, hi havia 
famílies de l’escola en qüestió 

Concentracions per reclamar que 
es mantinguin tots els grups de P3 

Solidaritat
Toc de campanes en favor dels

refugiats sirians
 ACN
 CERVERA

Alcaldes de la Segarra s’han 
reunit a Cervera per instar 
els governs europeus a do-
nar una solució “immediata” 
a la situació dels refugiats si-
rians. Tal com ha dit l’alcalde 

de Cervera, Ramon Royes, 
“els tempos dels polítics no 
són els mateixos que els de 
la ciutadania i cal actuar ja”. 
Durant l’acte, que s’ha dut a 
terme a l’església de la ciu-
tat, s’ha fet un toc de cam-
panes. 

Universitat de Lleida
En contra de l’acord entre la UE i 

Turquia sobre refugiats
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Consell de Govern de 
la Universitat de Lleida ha 
aprovat un manifest de re-
buig contra l’acord entre la 
UE i Turquia sobre refugiats. 

El manifest considera que la 
declaració “consolida una 
Europa que es mostra insen-
sible davant del patiment de 
les persones que arrisquen 
les seves vides fugint dels 
horrors de la guerra. 

però també d’altres centres 
públics de la ciutat.
Uns dies abans famílies sence-
res s’havien concentrat per se-
gona vegada a la plaça Ricard 
Vinyes de Lleida per defensar 
que es mantinguin els grups 
de P3 a totes les escoles de 

la demarcació de Lleida. El di-
rector dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament, Miquel Àn-
gel Cullerés, però, s’ha com-
promès a través d’un comu-
nicat a mantenir els grups de 
P3 si es compta amb inscrits 
suficients. Des de la FAPAC i 

Cèrcol a Mercadona

JARC “tocarà la moral” a Mercadona 
mentre ofegui pagesos i ramaders

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’organització agrària JARC 
ha fet diferents d’actes de 
protesta simultanis a establi-
ments de Mercadona a Llei-
da per denunciar la situació 
d’abús que estan patint les 
explotacions agràries catala-
nes. En l’acte diversos mem-
bres de l’entitat van carregar 
els seus carros de la compra 
amb tot tipus de productes i 
els van deixar aparcats davant 
de les caixes registradores 
davant de la “impossibilitat” 
de pagar-los. 
L’acció respon a les recents 
declaracions del president 
de Mercadona, Juan Roig, en 

Carros aparcats per JARC 
davant de les caixes sen-
se pagar.

foto · JARC

la Marea Groga demanen que 
aquest compromís es forma-
litzi i que s’aprofiti el descens 
de la natalitat per baixar les 
ràtios. Segons el portaveu 
de la Marea Groga, Macià 
Pelegrí, no hi ha cap ordre 
administrativa perquè es pu-

guin admetre els grups de P3 
que hi havia el curs passat i 
que, per tant, desconfien de 
l’anunci d’Ensenyament. Cre-
uen que el comunicat és una 
“cortina de fum” per desmo-
bilitzar-los. En aquest sentit, 
Pelegrí ha assegurat que ad-
ministrativament no s’ha or-
denat que es puguin admetre 
els grups que aquests centres 
tenien prèviament. “A Ciutat 
Jardí, per exemple, si tru-
ques, et diran que ofereixen 
25 places de P3 i no 50 com 
el curs passat”.
Ensenyament fa dues setma-
nes que va anunciar que eli-
minaria un grup de P3 al CEIP 
Ignasi Peraire de Mollerussa i 
tres a Lleida; a l’escola Ciutat 
Jardí, a Joan XXIII i una altra 
línia al Secà de Sant Pere. 

Alguns nens i adults, en 
la protesta al CEIP Ignasi 
Peraire de Mollerussa.

foto · ACN

les quals va assegurar que no 
tots els agricultors que venen 
a Mercadona es guanyen la 
vida i que l’objectiu és que 
tots tinguin beneficis el 2020 
si fan el que faci falta.
Els productors de JARC van 
lliurar un manifest a l’encarre-
gat de l’establiment exposant 
la situació crítica dels produc-
tors, denunciant les conduc-
tes abusives de la distribució.
Per l’organització, les mani-
festacions de Juan Roig, no-
més mostren “la punta d’un 
problema”, que no es limita a 
Mercadona, ja que la resta de 
presidents amaguen l’única 
premissa que els mou: “Bene-
ficis a qualsevol preu”. 
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Concentracions silencioses

Suport a les víctimes de 
Brussel·les i Freginals

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Més d’un centenar de per-
sones es van concentrar a la 
plaça de la Paeria de Lleida 
per rebutjar els atemptats de 
Brussel·les. Van fer un minut 
de silenci en suport i solidari-
tat amb les víctimes de l’atac 
a l’aeroport de Zaventem i a 
l’estació de metro de Malen-
beek, que va deixat 26 vícti-
mes mortals i més de 130 fe-
rits. La Paeria es va sumar així 
a la petició que feta per la Fe-
deració Espanyola de Munici-
pis i Províncies (FEMP) a tots 

els ajuntaments de l’Estat.
D’altra banda, una setantena 
de persones van participar 
en la concentració silenciosa 
que l’Ajuntament de Lleida va 
convocar en memòria de les 
víctimes de l’accident d’auto-
car que va tenir lloc a l’AP-7, a 
Freginals (Montsià), en el qual 
tretze estudiants d’Erasmus 
van resultar mortes i diversos 
dels ocupants també van re-
sultar ferits. Els assistents van 
guardat cinc minuts de silenci 
per expressar el seu condol i 
el suport a les famílies de les 
víctimes de l’accident. 

Obús de la Guerra Civil
200 veïns confinats
a Cervera per una 

detonació

 ACN
 CERVERA

Els Tècnics Especialistes en 
Desactivació d’Artefactes Ex-
plosius (Tedax) dels Mossos 
d’Esquadra van fer explotar, 
de manera controlada, l’obús 
d’artilleria de la Guerra Civil 
localitzat al quilòmetre 517,5 
de la N-II, a Cervera. Els Mos-
sos van procedir a desallotjar 
els clients i els cinc treballa-
dors de l’actual supermercat 
proper i van confinar més de 
200 veïns d’un centenar d’ha-
bitatges del voltant. 

Imatge del moment que els Tedax han fet esclatar 
l’obús localitzat a Cervera.

foto · ACN

Homicidi familiar

El sogre li va
disparar un tret

després de discutir
 ACN
 BELLPUIG

L’empresari jubilat de Bell-
puig de 84 anys que va dis-
parar i matar amb una pistola 
el seu gendre, de 60 anys, 
ha passat a disposició judici-
al als jutjats de Cervera. Els 
fets van tenir lloc a les instal-
lacions  de la fàbrica que 
havia regentat durant anys, 
Pretensats Gabernet, i que 
ara estava al càrrec de la seva 
filla i del seu gendre però 
sense activitat laboral des 
de feia més d’un any i mig a 
causa de la crisi econòmica. 
Va ser el mateix detingut qui 
va avisar a la policia del que 

Un empresari 
jubilat de

Bellpuig mata 
el seu gendre

Moment de l’entrada del vehicle de la funerària a la fàbrica de Bellpuig on un 
home va matar el seu gendre.

foto · ACN

El gendre i la
filla s’havien vist 
obligats a tancar 

l’empresa 
familiar

havia fet i després de perso-
nar-se al lloc del fets se’l van 
endur arrestat acusat d’un 
presumpte delicte d’homi-
cidi. Els serveis d’emergèn-

cia també s’hi van presentar 
però no van poder fer res 
per salvar la vida de la víc-
tima, a qui se li ha practicat 
l’autòpsia immediatament a 
l’Institut de Medicina Legal 
de Lleida.
Els fets van tenir lloc pas-
sades les onze del matí del 
dimecres 30 de maig a Bell-
puig, a l’Urgell, després que 
víctima i homicida discutissin 
acaloradament. El sogre va 
acabar amb la vida del gen-

dre després de disparar-lo 
amb una pistola antiga de 
la seva propietat. Els equips 
d’investigació dels Mossos 
d’Esquadra s’han fet càrrec 
del cas i a banda de recollir 
proves al lloc del crim han 
pres declaració al detingut. 
El divendres 1 d’abril se so-
brepassava el termini legal 
per ser retingut en depen-
dències policials i, a la vega-
da, perquè l’home passés a 
disposició judicial. És alesho-

res quan es determina si en-
tra a presó o no.
El crim va causar  durant 
els dies posteriors una forta 
commoció a Bellpuig, on se-
gons l’alcalde, Salvador Bon-
joch, víctima i homicida for-
men part d’una família molt 
coneguda i ‘’normal’’ de la 
població. La víctima era ori-
ginària del Palau d’Anglesola 
(Pla d’Urgell) tot i que feia 
anys que estava casat al mu-
nicipi de Bellpuig. 



NETEJA I 
MANTENIMENT

CASANETA

C/ Vallcalent, 46 Lleida
(cantonada Pg. de Ronda)

973 26 24 24 
casaneta@lleida.org

Tots els serveis de 
neteja per a la llar

• Neteges generals i 
manteniments
• Cuines i tapisseries
• Vidres i persianes
• Jardins, terrasses, 

comunitats, piscines, 
garatges i pàrquings

Raons per confiar

• Honradesa i seguretat
• Servei amb supervisió 
• Preu econòmic

amb vosaltres... des de 2008

NETEJA I 
MANTENIMENT

CASANETA

C/ Vallcalent, 46 Lleida
(cantonada Pg. de Ronda)

973 26 24 24 
casaneta@lleida.org

Tots els serveis de 
neteja per a la llar

• Neteges generals i 
manteniments
• Cuines i tapisseries
• Vidres i persianes
• Jardins, terrasses, 

comunitats, piscines, 
garatges i pàrquings

Raons per confiar

• Honradesa i seguretat
• Servei amb supervisió 
• Preu econòmic

amb vosaltres... des de 2008

NETEJA I 
MANTENIMENT

CASANETA

C/ Vallcalent, 46 Lleida
(cantonada Pg. de Ronda)

973 26 24 24 
casaneta@lleida.org

Tots els serveis de 
neteja per a la llar

• Neteges generals i 
manteniments
• Cuines i tapisseries
• Vidres i persianes
• Jardins, terrasses, 

comunitats, piscines, 
garatges i pàrquings

Raons per confiar

• Honradesa i seguretat
• Servei amb supervisió 
• Preu econòmic

amb vosaltres... des de 2008

C/ Vallcalent, 46 Lleida · (cantonada Pg. de Ronda)
973 26 24 24 · casaneta@lleida.org



Setmana Santa Turisme

ABRIL 201616 economia

 JUDIT
GÓMEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

 La Setmana Santa ha com-
plert les expectatives i l’ocu-
pació turística ha arribat al 
90% de mitjana gràcies al bon 
temps i a les últimes nevades. 
El sector turístic ha superat 
les xifres de l’any passat, es-
pecialment a les comarques 
de Lleida, on s’ha registrat la 
millor ocupació per Setmana 
Santa dels darrers sis anys 
amb més de 75.000 visitants 
i 120.000 forfets venuts. En-
guany el calendari ho ha afa-
vorit, ja que quan la Setmana 
Santa cau al mes de març la 
competència de la platja és 
molt menor. A més, les ne-
vades tardanes han propiciat 
millors condicions de neu co-
incidint amb el final de l’hivern 

El Patronat de 
Turisme calcula  un 

impacte econòmic 
superior als 

30 milions d’euros

Les comarques de Lleida registren la millor 
ocupació per Setmana Santa dels darrers sis anys

Processons,

i l’inici de la primavera. Tan-
mateix, les estacions d’esquí 
pallareses d’Espot i Port Ainé 
han anunciat que allargaran la 
temporada una setmana més, 
fins al 10 d’abril. La plana de 
Lleida també s’ha beneficiat 
d’aquesta meteorologia be-
nigna omplint un 95% de les 
places a les cases de turisme 
rural. Amb aquestes dades, el 
director del Patronat de Turis-
me, Juli Alegre, destaca que 

el bon temps ha propiciat que 
els visitants allarguessin la 
seva estada amb més pernoc-
tacions –un total de 150.000 
–, de manera que de mitjana 
haurien passat a Lleida fins 
a tres nits deixant un impac-
te econòmic al territori que 
supera els 30 milions d’eu-
ros. Pel que fa a la capital de 
Ponent, l’Oficina de Turisme 
de l’Ajuntament de Lleida ha 
atès 1.248 persones durant la 
Setmana Santa, la qual cosa 
significa un increment de vi-
sitants del 24,5%, respecte al 
mateix període de l’any ante-
rior, quan van atansar-se fins 
aquest servei municipal un 
total de 1.002 turistes. Entre 
els monuments més visitats 
destaquen l’emblemàtic turó 
de la Seu Vella de Lleida o el 
Castell Templer de Gardeny, 
rebent aquest un total de 222 
visitants en tres dies. 

2015SETMANA SANTA A LLEIDA I PROVÍNCIA

85% 
OCUPACIÓ

65.000 
visitants a les 
comarques 
de Lleida

75.000  
forfets
NEU

85-90%  
TURISME 

RURAL

150.000   
pernoctacións 

a hotels

1.002    
persones 

visiten oficina 
de turisme
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L’esquí dóna pas als 
esports d’aventura 

excursions i neu
2016 A LLEIDA I PROVÍNCIASETMANA SANTA

90% 
OCUPACIÓ

75.000 
(+15%) 

visitants a les 
comarques 
de Lleida

120.000
(+87%)   
forfets
NEU

95%  
TURISME 

RURAL

180.000    
pernoctacions 

a hotels

1.248 
(+24’5%)     
persones 

visiten oficina 
de turisme

 Els Pirineus de Lleida són 
considerats líders a l’Estat es-
panyol en esports d’aventura 
gràcies a la seva diversitat 
d’espais naturals, els seus ca-
balosos rius i els més de 500 
estanys, que permeten  l’ofer-
ta d’esports aquàtics, ex-
trems, d’aire, trekking i BTT. 
Enguany, el final de la tempo-
rada hivernal ha coincidit amb 
l’arrencada de la campanya 

d’esports d’aventura i el bon 
temps ha convidat els turistes 
a gaudir de les activitats a l’ai-
re lliure com el senderisme o 
la pràctica de BTT. Així, doncs, 
aquest 2016 el Patronat i les 
empreses lleidatanes esperen 
superar les previsions de con-
tractació d’uns 30.000 serveis 
de turisme actiu en el conjunt 
de la demarcació, com ho van 
fer en el darrer any. 
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Agricultura Fira de Sant Josep

Segons l’organització, han passat pel certamen unes 
150.000 persones, 10.000 més que l’edició anterior

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

Sis de cada deu expositors 
que han participat en la 144a 
Fira de Sant Josep de Molle-
russa afirma haver complert 
els seus objectius, segons es 
desprèn de les enquestes que 
l’organització ha dut a ter-
me durant el certamen. Fira 
de Mollerussa destaca que 
aquesta dada confirma la con-
solidació del certamen com 
una “bona eina de promoció 
i de negoci per als exposi-
tors que hi participen”. Pel 
que fa als visitants, es calcu-
la que han passat pel recinte 
firal unes 150.000 persones, 
10.000 més que l’any pas-
sat. Una altra dada rellevant 
ha estat el rècord d’assistèn-
cia a les jornades tècniques i 
professionals, amb una xifra 
global de 1.500 persones en-
tre les 13 jornades tècniques 

El 60% dels expositors afirma
haver complert els seus objectius

Dia de l’Estany
La vedella, protagonista de la Mostra 

Gastronòmica de l’estany d’Ivars
 ACN
 VALLVERD D’URGELL

La carn de vedella serà la 
protagonista de la 5a Mos-
tra Gastronòmica de l’es-
tany d’Ivars i Vila-sana, que 
s’allargarà durant un mes a 
diferents restaurants de l’en-
torn d’aquest espai natural. 
El tret de sortida d’aquesta 
mostra es fa el cap de set-
mana del 2 i el 3 d’abril, jun-
tament amb la celebració de 
la vuitena edició de la Fira 
de l’Estany, a Ivars d’Urgell, 
i de l’onzena edició del Dia 
de l’Estany, on es podran fer 
degustacions dels plants in 
situ a la masia de Cal Sinén. 
D’altra banda, el Consor-
ci s’està plantejant reduir o 
suprimir el servei d’embar-
cacions que s’ofereix a cau-
sa de la ‘’poca acceptació’’ 
que han tingut en passades 

temporades i del fet que 
una nova normativa obligarà 
a que hi hagi un socorrista 
controlant-ne el seu ús, i ara 
com ara és inviable per falta 
de finançament.
Josep Maria Forn, propietari 
i cuiner del restaurant 2007 
de la Fuliola, ha explicat que 
cada any s’escull un produc-
te característic de la zona 
de l’estany que es fa servir 
per plats que durant un mes 
s’oferiran als establiments. 
Després que en altres edici-
ons es fes amb l’anguila, la 
nou, el porc i el conill, en-
guany s’aposta per aquest 
producte, que es pot cuinar 
de múltiples maneres. sa de 
poma d’acompanyament.
Aquests plats es poden de-
gustar per primer cop el dia 
3 d’abril coincidint amb e 
del Dia de l’Estany. 

-4 de les quals han estat de-
mostratives- i la Borsa Interpi-
rinenca de Cereals.
Els resultats de les enquestes 
denoten també que un 80% 
dels expositors presents en 
aquesta edició han manifes-

tat la seva intenció de tor-
nar a la propera Fira de Sant 
Josep, alhora que un 85% 
valoren com a “bé” o “molt 
bé” tant l’organització com 
el desenvolupament global 
del certamen. Cal recordar 

Petitàlia i Mascota’m

Mascota’m acull tallers de lectura 
amb gossos ensinistrats

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La desena edició de Petitàlia i 
la setena edició de Mascota’m 
han obert les portes els dies 2 
i 3 d’abril als pavellons 4 i 3 
de Fira de Lleida respectiva-
ment, amb seixanta empreses 
representades i repartides en 
una superfície bruta de 8.000 
m2. Les edicions d’enguany 
destaquen pel nombre d’ac-
tes paral·lels —activitats i ta-
llers—, més de cinquanta en 
total.
Durant la presentació dels 
dos salons, Carmen López, 
presidenta del Col·legi de 
Veterinaris de Lleida, ha des-
tacat el programa d’activitats 
paral·leles de Mascota’m com 
el taller de lectura de llibres 
amb gossos ensinistrats que 

Presentació oficial de Petitàlia i Mascota’m.
foto · Fira de Lleida

es porta a terme la tarda de 
dissabte i de diumenge. Es 
tracta d’una iniciativa inno-
vadora a Lleida en la qual un 
educador llegeix un conte so-
bre mascotes als infants ame-

nitzat amb gossos ensinistrats 
per a tasques terapèutiques 
que “participaran” en la nar-
ració. El conte posa èmfasi en 
la tinença responsable d’ani-
mals. 

que aquesta 144a edició ha 
tingut un total de 285 expo-
sitors entre el recinte exterior, 
els pavellons firals i el Saló de 
l’Automòbil, dada que suposa 
un increment del 2% respecte 
a l’anterior convocatòria.

La 144a Fira de Sant Josep ha 
comptat enguany amb impor-
tants novetats. La celebració 
del I’Aplec de Joves al Camp, 
inaugurat per la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, Meritxell 
Serret, es considera un èxit de 
participació, amb 250 inscrits, 
i pretén consolidar Mollerussa 
com la capital de debat sobre 
el relleu generacional en el 
sector agroalimentari.
Fira de Mollerussa assegu-
ra que la Fira de Sant Josep 
també ha vist satisfeta la seva 
aposta per la internacionalit-
zació, amb l’impuls d’aquest 
vessant del certamen. 

La bona afluència de visi-
tants ha estat una cons-
tant.

foto · Fira de Mollerussa
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Assessors Fiscals
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“L’aigua de 
l’Ebre no és

només pel Delta 
o els regants, és 

per tots”, diu

Pla Hidrològic de l’Ebre

El popular adverteix que amb 7.000 hm3 a 
Tortosa caldrà aigua del Roine per regar

 L. Á. P. DE LA PINTA
 LLEIDA

Els regs de la vall de l’Ebre 
–motor econòmic d’Aragó, 
Navarra, la Rioja i Lleida– pe-
rillen i el responsable és el 
Govern de la Generalitat. Així 
ho considera en un article 
d’opinió José Ignacio Llorens; 
qui, com a diputat, va ser un 
dels principals impulsors del 
canal Segarra-Garrigues. Llo-
rens  afirma que l’executiu de 
Puigdemont està supeditant 
a “la independència” els inte-
ressos “dels catalans a qui diu 
defensar” en oposar-se a un 
Pla Hidrológic de l’Ebre que 
va rebre un “amplíssim su-
port” al Consejo Nacional del 
Agua: “De nou, només una 
(Catalunya) ha dit no”. L’ex-
cusa, considera Llorens, “és 
la supervivència del Delta”, 
però tot plegat és, diu, no-
més una fal·làcia: “ És una ex-
cusa de mal pagador amb la 
qual es busca l’enfrontament 
amb el Govern central. Qui 
paga aquí son els defensors 

Llorens: “El Govern del Sí 
enganya els regants”

CHE 
Alcarràs comença les 

obres de millora
de camins rurals 

abans de la campanya
 de la fruita

 ACN
 ALCARRÀS

L’Ajuntament d’Alcarràs, 
a través de la regidoria 
d’Agricultura, Ramaderia 
i Camins, ha iniciat la re-
paració dels camins rurals 
del seu terme municipal, 
abans de l’inici de la cam-
panya de la fruita.
Les actuacions consistei-
xen en arreglar els sots i 
arreglar aquells que es tro-
ben en mal estat. A més, 
els treballs d’aquest anys 
se centraran en reparar 
i netejar els vorals. La re-
gidoria ha iniciat aquests 
treballs per donar resposta 
a la reclamació dels veïns, 
ja que molts dels camins –
titularitat de la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE)– presenten un molt 
mal estat i, segons l’Ajun-
tament d’Alcarràs, la Con-
federació es nega a repa-
rar-los. 

Llorens, al desembre durant una visita als regs de 
Bolós-Fenollet.

foto · Arxiu

del Delta i els regants, perquè 
amb la proposta de 3.000 hm3 
al Delta en anys secs que fixa 
el Govern de Rajoy es poden 
compaginar els interessos de 
tots”. Amb el plantejament 
de la Generalitat -7.000 hm3- 
caldrà, creu Llorens, portar ai-
gua del Roine per garantir les 
dotacions que necessiten els 
regants de Lleida: “L’aporta-
ció natural mínima a la Con-

ca és de 8.400 hm3 l’any i en 
reg, abastiments i altres usos 
consumim 5.096. Què queda 
pels regants si volem al Del-
ta 7.000 en anys secs?”. Tot 
plegat, considera Llorens, 
s’explica només pel teló de 
fons de la deriva sobiranista: 
“Convergència s’ha convertit 
al separatisme i s’ha aline-
at amb les tesis ecologistes 
més radicals perquè té ERC i 

la CUP de socis”. L’objectiu, 
creu Llorens, és afegir més 
gent a la causa independen-
tista: “L’ecologisme d’Òmni-
um, ANC i l’AMI i els autobu-
sos subvencionats per anar 
a  manifestacions en són la 
prova” Llorens adverteix tam-
bé que, en oposar-se al PH de 
l’Ebre, i a banda de posar en 
entredit el futur dels regs i la 
indústria agroalimentària, es 
perdran ajuts europeus. “L’ai-
gua de l’Ebre no es només 
pel Delta o els regants, és per 
tots”, recorda. 

Unió de Pagesos 
Hisenda es

compromet a
adequar l’IRPF
per al sector 
dels conills

 REDACCIÓ
 MADRID

Hisenda s’ha compromès a 
adequar l’IRPF als ingres-
sos reals que han obtingut 
les explotacions de conills 
l’any 2015, entre d’altres 
mesures fiscals reclamades 
per Unió de Pagesos a cau-
sa de la greu crisi de preus 
que pateix el sector, se-
gons van transmetre Fer-
nando Miranda, director 
general de Produccions i 
Mercats Agraris, i Valentín 
Almansa, director general 
de Sanitat de la Produc-
ció Agrària, tots dos del 
Ministeri d’Agricultura, en 
una reunió a Madrid amb 
representants d’Unió de 
Pagesos i Unió d’Unions.
Pel sindicat, la situació del 
sector i el risc de la conti-
nuïtat de les explotacions 
requereix mesures urgents 
per part de les administra-
cions. 

Fira del Treball

Deu empreses ofereixen contractes 
a la Fira UdL Treball de Lleida

 ACN
 LLEIDA

Una desena d’empreses de la 
seixantena que van participar 
en la tercera edició de la Fira 
UdL Treball ofereixen contrac-
tes a graduats de la Universi-
tat de Lleida. Es tracta d’Ac-
tiva Mútua, GFT Consulting, 
Grup Alimentari Guissona, 
Mister English, OPP Group, 
Optima, Ros Roca, Serveto, 
Vall Companys i Quonext, 
interessades majoritàriament 
en titulats amb perfils tecno-
lògics, enginyeria mecànica 
i recursos humans. La resta 
de firmes participants també 
van recollin currículums per 

La Crida-CUP 
critica la

presència
d’un estand
de l’exèrcit 

incorporar-los en les seves 
respectives borses de treball, 
mentre l’Agència Catalana 
de Turisme oferia la possibi-
litat de sol·licitar beques per 

treballar a l’estranger. Altra-
ment, el grup municipal de la 
Crida-CUP a l’Ajuntament de 
Lleida va criticar la presència 
d’un estand de l’exèrcit en 
el certamen i en va demanar 
la seva retirada a la UdL. Des 
de la Crida defensen que “la 
Universitat hauria de ser ga-
rant dels drets de les perso-
nes i hauria de ser la primera 
en oposar-se al conflicte ar-
mat” i, per això, no hauria de 
“mostrar les eines de l’horror 
i la mort promocionant les 
forces armades. Des de la 
UdL  remarquen que s’ofereix 
estands a totes les empreses 
que hi volen ser presents. 

Impostos
La Generalitat

recapta 51,74 M€ 
en impostos a

Lleida durant 2015
 ACN
 LLEIDA

La Generalitat va recaptar 
51,74 M€ en impostos a 
les comarques lleidatanes 
durant el 2015, quasi un 
9% més que l’any anterior. 
A la demarcació, darrere 
dels motius d’aquest aug-
ment hi ha un sol nom (o 
tribut, parlant amb propi-
etat). D’un any per l’altre, 
l’impost de successions ha 
doblat recaptació al terri-
tori, passant dels 7,26 als 
14,74 M€. L’estadística 
també recull que ha cres-
cut la recaptació per la 
taxa turística. 
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 La capital del Segrià serà 
la seu de l’apassionant duel 
tennístic entre Espanya i Ità-
lia, en el qual hi haurà en 
joc l’ascens al Grup Mundial 
d’aquesta disciplina. Algunes 
de les millors raquetes del cir-
cuit femení, com les espanyo-
les Garbiñe Muguruza i Carla 
Suárez, exhibiran el seu joc 
sobre la terra batuda de les 
pistes del Club Tennis Lleida. 
Les instal·lacions de l’entitat 
es vestiran de gala per aco-
llir el tercer cap de setmana 
d’abril un dels principals es-
deveniments esportius que 
enguany tindrem la sort de 
gaudir en terres lleidatanes.
El CT Lleida, que ja té ex-
periència en acollir aquesta 
competició i altres proves 
d’alt nivell, va ser proposat 
per la Federación Española 
de Tenis (RFET) com a seu de 
l’eliminatòria a principis del 
passat mes de març. La Fede-
ració Internacional de Tennis 
(ITF) va ratificar oficialment 
la candidatura de l’ens esta-
tal després de visitar in situ 
les instal·lacions lleidatanes. 
La  representant de l’ITF que 

D’ELIT

TENNIS Fed Cup

tennis femení

24 anys
Rànquing WTA: 43
Twitter: @GiorgiCamilla

Camila Giorgi

28 anys
Rànquing WTA: 18
Twitter: @SaraErrani

Sara Errani

33 anys
Rànquing WTA: 9
Twitter: @roberta_vinci

Roberta Vinci

35 anys
Rànquing WTA: 105
Twitter: @Schiavone_Fra

Francesca Schiavone

Divendres 15 d’abril Sorteig dels emparellaments 

Diumenge 17 d’abril 12.00 h 3r partit individual

Dissabte 16 d’abril 13.00 h_1r partit individual

2n partit individual

4t partit individual

Partit de dobles (si és necessari per desempatar)

va viatjar a Lleida, la britàni-
ca Alison Sowersby, va donar 
l’OK definitiu. Així doncs, la 
capital del Segrià s’imposava 
a altres localitats com Albace-
te o Marbella que també ha-
vien licitat per acollir aquest 
Espanya-Itàlia. 
El club lleidatà exercirà d’am-
fitrió de la Fed Cup, l’equiva-
lent a la Copa Davis en cate-
goria femenina, per tercera 
vegada en la seva història. 
I és que ja va ser l’escena-
ri d’eliminatòries d’aquesta 

competició els anys 2009 i 
2011, amb sort dispar per al 
combinat espanyol. El 2009 
va caure davant de la Sèrbia 
d’Ana Ivanovic per un contun-
dent 0-4, mentre que el 2011 
es va imposar per 4-1 a Fran-
ça. També ha estat seu de la 
Copa Davis, la màxima com-
petició per equips masculina, 
en dues ocasions, el 1971 i el 
1999.
La selecció espanyola de ten-
nis femení, dirigida a l’igual 
que la masculina per l’arago-

nesa Conchita Martínez, amb 
passat al Club Tennis Urgell 
en la seva etapa de formació 
com a jugadora, buscarà a 
Lleida ascendir al Grup Mun-
dial de la Fed Cup, en el qual 
es troben els vuit combinats 
més potents del planeta. Per 
la seva banda, Itàlia intentarà 
aconseguir la permanència 
entre els vuit millors després 
de caure a França per 4-1 en 
la primera ronda del Grup 
Mundial. L’equip estatal, en 
canvi, arriba a la cita amb la 
moral reforçada en haver su-
perat Sèrbia per 0-4 en l’eli-
minatòria corresponent al 
Grup Mundial II, circumstàn-
cia que ha permès a les espa-
nyoles lluitar ara per l’ascens. 
Serà el setè enfrontament en-
tre ambdues nacions a la Fed 
Cup. Fins ara cada país acu-
mula tres victòries, de manera 
que el duel que es lliurarà en 
terres lleidatanes també ser-
virà per desempatar aquesta 
estadística. Cal destacar que 
l’única vegada que es van 
veure les cares en territori es-
tatal, el 2006 a Saragossa, va 
guanyar Itàlia per 1-3, de ma-
nera que es preveuen certs 
ànims de revenja.
Espanya i Itàlia són dues po-
tències mundials en el tennis 
femení, així que s’espera una 
eliminatòria d’allò més atrac-

El Club Tennis Lleida
El Club Tennis Lleida, fundat 
l’any 1925, és una de les enti-
tats esportives de referència 
a Catalunya. Situat als ter-
renys del camí de Boixadors 
d’ençà del 1962, ha acollit 
diverses competicions de 
referència al llarg de la seva 

història, entre les quals s’in-
clouen la Copa Davis i la prò-
pia Fed Cup. Disposa, entre 
d’altres equipaments, de 
tretze pistes de tennis, qua-
tre de pàdel, una d’esquaix, 
un frontó i tres piscines. La 
pista principal de terra batu-

da, valorada per la Federació 
Internacional amb la màxima 
puntuació, acollirà l’Espanya-
Itàlia de la Fed Cup. Està 
previst que s’hi instal·lin gra-
des supletòries per tal d’aug-
mentar l’aforament fins als 
2.000 espectadors.
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El Club Tennis Lleida acollirà entre el 16 i el 17 
d’abril l’eliminatòria de la Fed Cup, la Copa 
del Món de tennis femení, entre Espanya i 
Itàlia

a Lleida
22 anys
Rànquing WTA: 4
Twitter: @GarbiMuguruza

Garbiñe Muguruza

24 anys
Rànquing WTA: 89
Twitter: @laraarrua

Lara Arruabarrena

35 anys
Rànquing WTA: 114
Twitter: @ldominguezlino

Lourdes Domínguez

27 anys
Rànquing WTA: 6
Twitter: @CarlaSuarezNava

Carla Suárez

tiva. Entre les dues sumen 
nou títols absoluts de la Fed 
Cup, cinc d’Espanya per qua-
tre d’Itàlia. Tanmateix, cal 
tenir en compte que els cinc 
trofeus d’Espanya van arribar 
durant l’època daurada del 
tennis femení espanyol al llarg 
dels anys noranta, amb Arant-
xa Sánchez Vicario i Conchita 
Martínez com a principals ex-
ponents, mentre que els èxits 
d’Itàlia són més recents. I és 
que el combinat transalpí s’ha 
proclamat campió en quatre 
de les darreres deu edicions, 
la més recent la del 2013, en 

què va batre Rússia en la final. 
Actualment ocupa la tercera 
posició en el rànquing de na-
cions de l’ITF, en el qual Espa-
nya és onzena després d’unes 
campanyes bastant discretes. 
El conjunt nacional intentarà 
sobre les pistes del CT Llei-
da reviure els seus moments 
d’esplendor de la mà de les 
seves grans esperances, Gar-
biñe Muguruza i Carla Suárez, 
ambdues situades en el TOP 
10 mundial del tennis femení. 
La jove Muguruza, tot i no tra-
vessar el seu millor moment 
de forma, arribarà a Lleida 

en el quart lloc del rànquing 
i com a vigent finalista del 
prestigiós Wimbledon. Sens 

dubte, la figura més medià-
tica d’un equip que també 
espera comptar amb Lara Ar-
ruabarrena i Lourdes Domín-
guez. Més enigmàtica es pre-
senta la convocatòria italiana, 
en la qual és seriós dubte la 
seva millor jugadora, Rober-
ta Vinci, que es va perdre la 
ronda anterior per una lesió. 
No serà oficial fins al proper 
6 d’abril, la data en què amb-
dós capitans faran públic les 
jugadores que meravellaran 
el públic lleidatà en una de 
les cites esportives més espe-
rades de l’any. 

El combinat espanyol de tennis femení amb la capitana, Conchita Martínez, al centre. foto · RFET

El 6 d’abril es 
coneixeran 

oficialment les 
jugadores 

convocades
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FUTBOL Lleida Esportiu

Els deixebles d’Idiakez signen el desè empat a zero de la 
temporada i s’allunyen del play-off, ara a tres punts de distància

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Lleida Esportiu no va poder 
passar de l’empat a zero en 
el matx que el va enfrontar al 
Sabadell al Camp d’Esports. 
Els blaus van gaudir de les mi-
llors ocasions de l’encontre, 
però no van ser capaços de 
perforar la porteria de Carlos 
Craviotto, natural de la Terra 
Ferma. Després de dos tri-
omfs consecutius enfront del 
Barça B (2-0) i el Badalona (0-
2), els lleidatans no van poder 
prolongar la ratxa victoriosa 
contra un Centre d’Esports 
Sabadell amb una actitud 
molt defensiva. Aquest punt 
permet al Lleida mantenir la 
cinquena posició, però les vic-
tòries del Cornellà i l’Hércules 
l’allunyen una mica de la zona 
de promoció, que ara se situa 

El Lleida Esportiu perd dos punts 
contra el Sabadell

Primera Catalana
El Balaguer, fora dels llocs d’ascens

 REDACCIÓ
 BALAGUER/LLEIDA

Les derrotes encaixades 
pel CF Balaguer davant de 
l’Igualada (0-1) i el Castell-
defels (1-2) han deixat el 
conjunt de Jordi Cortés fora 
dels llocs d’ascens a Tercera 
Divisió. Els de la Noguera, 
però, van refer-se d’aques-
tes ensopegades guanyant 
a Vilaseca (0-2) i conserven 

plenes opcions de pujar de 
categoria quan només res-
ten nou jornades de lliga. 
Ocupen la quarta posició 
amb un punt menys que el 
Castelldefels, que és segon 
i promocionaria per ascen-
dir. El líder, el Vilanova, està 
a tres punts. D’altra banda, 
el Lleida Esportiu B és setè 
amb 41 punts i ja té la per-
manència a la butxaca. 

Segona Catalana
Almacelles i Alpicat, favorits a l’ascens

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’EFAC Almacelles i l’Alpicat 
són els principals candidats 
a guanyar el campionat de 
Segona Catalana en el grup 
lleidatà i, per tant, assolir 
l’ascens a Primera Catalana. 
El conjunt d’Almacelles, di-
rigit per l’exfutbolista David 
Giménez, és primer amb 63 
punts després d’encadenar 

sis victòries consecutives. És 
l’equip més golejador del 
grup i, alhora, el menys gole-
jat. Per la seva banda, l’Alpi-
cat ocupa la segona posició 
amb un punt menys que el 
líder després d’imposar-se al 
Mollerussa per un pírric 1-0 
en un partit ajornat. El gol, 
obra de Padrones, va arribar 
quan només faltaven dos mi-
nuts per al final. 

Futbol base

El Femení del CF Pardinyes triomfa 
a la Costa Daurada Cup

 MARC RETAMERO
 CAMBRILS

El CF Pardinyes s’ha endut el 
trofeu de campió de la Costa 
Daurada Cup en la categoria 
Open femenina. Les noies del 
conjunt groc-i-negre, que no 
van perdre cap partit al llarg 
de la competició, es van im-
posar en la gran final al Te-
esside britànic per un ajustat 
2-1. Una gran rematada de 
cap en els darrers compas-
sos va permetre a les lleida-
tanes obtenir el premi que 
se’ls va escapar en l’edició de 
l’any passat, quan van que-
dar sotscampiones. No van 
ser les úniques representants 
del club en aquest torneig 
internacional de futbol base, 
ni molt menys, doncs el CF 
Pardinyes va batre el rècord 
d’inscripcions amb un total 
de deu equips. Tanmateix, 
vuit dels deu conjunts no van 
tenir gaire fortuna en terres 

Les noies del Pardinyes celebren l’èxit aconseguit.
foto · CF Pardinyes

a tres punts.
Els homes d’Imanol Idiakez 
van ser els clars dominadors 
del partit amb un alt percen-

tatge de la possessió i bones 
combinacions ofensives. Tan-
mateix, les ocasions de gol 
van ser escasses i el conjunt 

Urko Arroyo intenta 
desbordar el seu 
defensor.

foto · Jordi Echevarria

tarragonines i es van haver de 
conformar amb disputar la 
fase de consolació. L’excep-
ció, al marge del ja esmentat 
sènior femení, la va posar el 
sots-16 femení, que va que-
dar primer del seu grup i va 
caure a quarts de final en un 

emocionant partit contra el 
Reus Deportiu, resolt en l’úl-
tim minut. En categoria mas-
culina destaquen els trofeus 
de consolació aconseguits 
per l’infantil A, el cadet i el ju-
venil, tots ells després d’una 
tanda de penals. 

arlequinat no va patir en ex-
cés per mantenir la porteria a 
zero, especialment a la prime-
ra meitat. Un parell de bones 
centrades que van acabar en 
córner van ser del poc desta-
cable del Lleida durant els pri-
mers quaranta-cinc minuts, en 
els quals el Sabadell només 
es va apropar a les immedia-
cions d’Iván Crespo en con-
traatacs esporàdics. El porter 
càntabre, però, es va mostrar 
una vegada més molt segur 
i es consolida com el menys 
golejat de la categoria. Tan 
sols ha encaixat 17 gols i ha 
mantingut la porteria a 0 en 

21 de les 31 jornades disputa-
des, el millor registre de tot el 
futbol professional espanyol.
En la segona part el Lleida Es-
portiu va tenir més profundi-
tat i va buscar el gol amb més 
insistència que un rival que 
semblava donar per bo l’em-
pat. La millor oportunitat per 
obrir la llauna la va tenir Diego 
Suárez. Tanmateix, Craviotto 
va lluir-se per evitar el gol del 
davanter aragonès amb una 
gran estirada. Manu Onwu, 
que va entrar al camp en 
substitució del propi Suárez, 
també va gaudir d’una gran 
ocasió, però va enviar la re-
matada als núvols. Ja en el 
tram final, el porter del Sa-
badell va tornar a fer acte de 
presència amb una meritòria 
doble aturada a Carlos Rodrí-
guez. 
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HOQUEI

El Llista celebra 65 anys immers en la lluita per la 
permanència a l’OK Lliga

 L. Á. P. DE LA PINTA
 LLEIDA

Fl Llista Blava, que es va fun-
dar el 6 d’abril de 1951, cele-
bra enguany els seus 65 anys. 
Ho fa amb un seguit d’actes 
programats per al 3 d’abril 
que arriben en un moment 
crucial per a un primer equip 
instal·lat durant aquesta cam-
panya en la zona mitja-baixa 
de la classificació que es juga 
ara la permanència: “Els par-
tits a casa són claus i aquest 
del dia 3 amb el Caldes és fo-
namental. Ells estan per sota 
nostre i d’aquí al final de la 
temporada no podem fallar 
a casa”, explica el president 
del club, Enric Duch. Amb ell 
vam parlar el dia 30 –la pre-
sent edició es va tancar el dia 
31– i estava convençut de la 
victòria: “Hem fet una jorna-
da de portes obertes perquè 
volem un pavelló Onze de 
Setembre ple a vessar”. Cada 
15 dies prop de 600 perso-
nes gaudeixen dels partits del 
Llista a Lleida, una xifra que 
per Duch és un orgull: “Si ho 
comparem amb els números 
dels altres equips, ho hem 
d’estar. Tenim 500 socis i 11 
equips de base”. Per celebrar 
tot plegat, i a banda de la jor-
nada de portes obertes, s’ha 

Els 65 anys d’un  
clàssic de l’esport 

a Lleida

Manu Necchi defensa un jugador de l’Alcoy.

foto · Pas Alcoy

HANDBOL

L’Associació bat in extremis 
l’OAR Gràcia i torna a la vida
 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Un gol salvador d’Emma 
Precup a uns deu segons del 
final va permetre a l’Associa-
ció Lleidatana tombar el seu 
rival més directe en la lluita 
per la permanència, l’OAR 
Gràcia, per un agònic 30-29. 
Les noies de Miroslav Vujasi-
novic, que en cas de derrota 
haurien quedat virtualment 
sentenciades a un nou des-
cens esportiu, empaten en 
la classificació amb el con-
junt sabadellenc i el superen 

per gol average quan només 
resten tres jornades per ju-
gar-se. El partit va ser molt 
igualat, tot i que el domini 
del marcador gairebé sem-
pre el duien les visitants, que 
guanyaven al descans per un 
ajustat 12-13. L’Associació 
encarrilava el matx amb un 
parcial de 6-0 en l’equador 
de la segona meitat, però 
les barcelonines reacciona-
ven fins situar l’empat (29-
29) amb ajudes arbitrals. La 
salvació s’escapava i, llavors, 
va aparèixer Precup. 

Acció defensiva de les jugadores lleidatanes.
foto · Dani Graell

HOQUEI
El Vila-Sana busca l’ascens 

a l’OK Lliga
 REDACCIÓ
 VILA-SANA

El CP Vila-Sana, que com-
peteix a la Lliga Nacional fe-
menina, l’avantsala de l’OK 
Lliga, està lluitant per acon-
seguir l’ascens a la màxima 
categoria estatal. Malgrat 
disposar d’un equip molt 
jove, el conjunt del Pla d’Ur-
gell ocupa la segona posició 

amb tres menys que el lí-
der Sant Cugat. Només as-
cendeix el campió, així que 
hauran d’intentar retallar 
aquesta distància en les cinc 
jornades que resten de lliga. 
En el duel directe davant de 
les barcelonines van tenir 
una bona oportunitat per 
fer-ho, però no van poder 
passar de l’empat (1-1). 

encarregat un mural a l’artis-
ta lleidatà Antoni Uceda. La 
data de descoberta progra-
mada, el 3 d’abril, coincideix 
amb la d’un sopar en el qual 
s’homenatgen tots els presi-
dents encara vius de l’entitat. 
“Ni al futbol ni al bàsquet, 
tot i que també tenim equips 
d’elit, hi ha clubs amb més sis 
dècades. El repte ara és con-
tinuar”. Per aconseguir-ho, 
el club bastirà una pista des-

coberta nova pels equips de 
base a la vora del pavelló 
Onze de Setembre.  És, junta-
ment amb la permanència, el 
repte immediat del club: “Sí, 
tot i que també en tenim un 
altre: l’Antoni Uceda, quan va 
accedir a fer el mural, ens va 
fer prometre que l’ensenyarí-
em a patinar”, explica Duch, 
confiant que els patins conti-
nuaran rodant a Lleida molts 
anys més. 

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

VENDA i REPARACIÓ 
de MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general

Electricitat
Diagnosi d’avaries

Climatització
Pneumàtics

Canvi de llunes
Regeneració de fars

Muntatge d’enganxalls
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El conjunt lleidatà, amb la salvació en joc, afrontarà un dur 
calendari en les últimes tres jornades de la LEB Or

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’Actel Força Lleida ha recu-
perat el somriure durant un 
mes de març en el qual ha 
sumat tres victòries de quatre 
possibles. Malgrat els proble-
mes físics patits per jugadors 
com Emmy Andujar, Jaime 
Heras o Alex Greven, els llei-
datans han superat amb èxit 
duels de gran transcendència, 
com el que els van enfrontar 
al Planasa Navarra, el seu rival 
més directe, al pavelló Barris 
Nord (80-70). El fitxatge del 
psicòleg esportiu Àlex Gor-
dillo ha permès a l’equip ca-
nalitzar l’ansietat que el para-
litzava i això s’ha vist reflectit 
en el joc exhibit sobre la pista. 
L’equip de Joaquín Prado, tot 
i la derrota encaixada a Ou-
rense en l’última jornada dis-
putada (84-69), es troba ara 
en l’antepenúltim lloc de la 
classificació i, per tant, fora de 

El Força Lleida es jugarà la vida 
contra aspirants a l’ascens

la zona de descens, quelcom 
impensable fa tot just un mes. 
Tanmateix, l’Actel encara hau-
rà de pedalar molt en les últi-
mes tres jornades de lliga per 
segellar la permanència en la 
categoria. Una única victòria 
podria ser suficient per asso-
lir l’anhelat objectiu, però no 
serà gens fàcil d’aconseguir. I 
és que els lleidatans es veuran 
les cares amb adversaris de la 
zona alta en el tram final de 

la competició, especialment 
en les dues jornades més im-
minents. Els deixebles de Pra-
do obriran el mes d’abril a la 
pista de l’indiscutible líder de 
la LEB Or, el Quesos Cerrato 

Lliga Femenina

El Cadí La Seu es queda 
sense play-off

 MARC RETAMERO
 LA SEU D’URGELL

El Cadí La Seu no jugarà el 
play-off pel títol de la Lliga 
Femenina. Les noies de Joan 
Carles Pié van fer els deures 
en les últimes tres jornades 
del campionat, guanyant els 
seus respectius compromisos, 
però els resultats aliens no 
van acompanyar. En la darre-
ra jornada les de l’Alt Urgell 
necessitaven, a més del seu 
propi triomf a Ferrol, una der-
rota del Mann Filter aragonès 
a la pista del Conquero, segon 
classificat de la competició i 
ja matemàticament classificat 
per a la fase eliminatòria. Tan-
mateix, a l’hora de la veritat 
aquesta mai va estar a prop 
de produir-se, doncs les anda-

Tamara Abalde intenta 
desfer-se del marcatge 
de dues jugadores.

foto · Agustí Peña

luses, amb greus problemes 
econòmics des de fa mesos, 

Palencia. El conjunt castellà, 
malgrat les seves darreres en-
sopegades a domicili, ho té 
tot a favor per proclamar-se 
campió, un fet que podria ser 
matemàtic si derrota el Força 

Lleida i el Melilla perd el seu 
respectiu encontre. Precisa-
ment el Melilla, segon classi-
ficat, serà el rival dels lleida-
tans en l’últim partit del curs 
al Barris Nord, el proper 8 
d’abril. Pel que fa a la jornada 
final, tocarà afrontar un llarg 
desplaçament fins a Galícia 
per jugar contra un Básquet 
Coruña que es troba en zona 
de play-off i podria lluitar per 
disposar del factor pista en 
la primera eliminatòria. En 
resum, tres partits molt com-
plicats, tot i que el calendari 
del Planasa Navarra (Melilla, 
Coruña i Breogán), penúltim 
amb les mateixes victòries 
que el Lleida, és d’una dificul-
tat similar. 

Greven ha pogut jugar 
els darrers partits amb 
una màscara protectora.

foto · Santiago&Enjuanes

BÀSQUET

Lliga EBA

El Flor de Vimbodí, 
únic invicte en la fase 

de permanència
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
és l’únic equip que compta 
els seus partits per victòries 
en la fase de permanència de 
la lliga EBA. El conjunt que di-
rigeix Jorge Serna partia com 
a penúltim classificat, però ha 
guanyat els quatre partits que 
ha disputat en aquest tram 
del campionat i ha recuperat 
totes les opcions de salvar 
la categoria. Arenys (89-82), 
El Masnou (60-73), Barberà 
(74-62) i Menorca (75-66) han 
estat les víctimes dels groc-i-
negres. Els del barri lleidatà 
intentaran allargar la bona 

ratxa en el desplaçament a 
la pista del Sabadell Sant Ni-
colau. Els vallesans es troben 
empatats amb el Pardinyes 
en la classificació, de mane-
ra que un nou triomf dels de 
Serna suposaria un autèntic 
cop d’efecte de cara a man-
tenir la categoria. La igualtat 
en el grup de permanència 
és molt gran, amb sis equips 
comprimits en un marge de 
dues victòries, i tot sembla 
indicar que les tres places de 
descens que encara estan en 
joc (una ja la té adjudicada el 
Menorca) no es decidiran fins 
a l’últim sospir de la compe-
tició. 

Els lleidatans 
depenen d’ells 

mateixos per 
mantenir la 

categoria

van jugar el partit amb júniors 
i sense les seves jugadores 
nord-americanes. Fins a deu 
clubs de la Lliga Femenina ja 
van denunciar fa setmanes el 
Conquero per no haver resta-
blert l’aval de competició que 
va utilitzar per saldar part del 
deute amb la plantilla, però la 
Federació va fer cas omís a les 
peticions dels diversos equips 
i el gran perjudicat ha acabat 
sent el conjunt lleidatà. Així 
doncs, el Cadí tanca la Lliga 
Femenina en cinquena posi-
ció amb disset victòries en el 
seu caseller, les mateixes que 
Girona i Mann Filter, tercer i 
quart respectivament, però 
fora del play-off a causa d’un 
average negatiu amb aquests 
rivals directes. 
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MOTOCICLISME

El pilot cerverí queda tercer a Qatar per darrere de Lorenzo i Dovizioso

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Marc Márquez va obrir el 
campionat del món de Moto 
GP amb una tercera posició 
en el Gran Premi de Qatar. El 
pilot de Repsol Honda no va 
començar bé la cursa, però va 
acabar aconseguint un resul-
tat positiu en una prova en la 
qual no partia com a favorit. 
No va poder fer res, però, 
per superar Jorge Lorenzo 
(Yamaha) i Andrea Dovizioso 
(Ducati), que el van acompa-
nyar al podi. El balear, vigent 
campió del món, es va impo-
sar amb autoritat i l’italià, que 
es va situar en primera línia 
des de l’inici, va finalitzar en 
segon lloc. Lorenzo va iniciar 
la carrera al capdavant de la 
graella, però aviat es va veure 
superat per la velocitat pun-
ta de les Ducati d’Iannone i 
Dovizioso. Márquez, que va 
perdre molt temps en la sor-

Marc Márquez comença el 
Mundial al podi

VOLEIBOL
Mario Martínez 

deixa la 
banqueta del 
Balàfia Vòlei

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’entrenador del Balàfia 
Vòlei durant les últimes 
quatre campanyes, Mario 
Martínez, ha decidit deixar 
el càrrec. El tècnic lleidatà 
es convertirà en el coordi-
nador esportiu de l’entitat 
i s’encarregarà de tota la 
planificació esportiva del 
club, tant del primer equip 
com dels diversos conjunts 
de base. Per tant, una de 
les seves primeres missions 
serà concretar el nom del 
nou entrenador. Un dels 
principals objectius del 
conjunt de Balàfia és pro-
fessionalitzar el club per tal 
d’aconseguir una estructu-
ra que permeti mantenir la 
progressió meteòrica que 
ha assolit l’equip en tot just 
cinc anys d’història. Amb 
Mario Martínez al capda-
vant de la banqueta, els del 
barri lleidatà van assolir dos 
títols de Catalunya i l’as-
cens a Primera Nacional. 

Márquez, exultant després del Gran Premi de Qatar
foto · Repsol

tida, va anar remuntant fins 
superar Valentino Rossi i situ-
ar-se a l’esquena de Lorenzo. 

Iannone va caure en la sisena 
volta, circumstància que va 
afavorir el cerverí. No va po- ATLETISME

La Cursa 
Bombers espera 

3.500 inscrits
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’organització de la CX 
Cursa Bombers de Lleida, 
la prova popular més mul-
titudinària de la demar-
cació, s’ha marcat com a 
objectiu superar els 3.000 
inscrits de l’any passat. 

TENNIS TAULA
El Villart Logístic es proclama campió de Catalunya

 MARC RETAMERO
 CALELLA

El Balaguer Villart Logístic va 
aconseguir per primera vega-
da en la seva història el títol 
de campió de Catalunya en 
categoria femenina. Les bala-
guerines, que l’any passat van 
quedar en segona posició, 

van fer valer el seu favoritisme 
i es van imposar amb relativa 
facilitat en el certamen dispu-
tat a Calella. Totes les elimina-
tòries es van resoldre per un 
3-1 favorable al conjunt de la 
Noguera. El CN Mataró i el 
Girbau Vic amb prou feines 
van poder plantar cara en els 

quarts de final i les semifinals 
respectivament. El rival en la 
gran final va ser l’equip amfi-
trió, el Suris Calella, que tam-
poc no va poder fer res per 
evitar la supremacia del Villart 
Logístic en territori català. 
D’altra banda, en els campio-
nats individuals, que també se 

celebraven a la localitat bar-
celonina, es va repetir l’èxit 
de la representació lleidatana. 
I és que Oriol Monzó, jugador 
del DKV Borges, es va penjar 
la medalla d’or en categoria 
masculina. També va triom-
far en dobles, modalitat en la 
qual Anna Biscarri, jugadora 
del Balaguer Villart Logístic, 
va ser subcampiona. 

der avançar els dos primers, 
però sí pujar al podi i trencar 
les expectatives més pessi-
mistes que s’havien generat 
en la pretemporada.
Molt pitjor li van anar les co-
ses al seu germà petit, Àlex 
Márquez, en la categoria de 
Moto2. El jove pilot va caure 
i no va poder acabar la pri-
mera prova de la temporada, 
de manera que es va quedar 
sense puntuar. Fins a set pi-
lots van ser sancionats en la 
sortida per haver-se saltat el 
semàfor en roig en un inici 
confús que va descentrar el 
cerverí. Va perdre posicions 
ràpidament i en el seu intent 
de reaccionar, en el setè gir, 
se’n va anar a terra. Final-
ment, la victòria va ser pel suís 
Thomas Luthi, que va superar 
Luis Salom i Simone Corsi.
El pròxim Gran Premi es dis-
puta a Argentina el primer 
cap de setmana d’abril. 

A l’Eix Comercial  Magdalena, 25 · 25007 Lleida
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Mos
tra
de
Cinema

Fins a 28 obres audiovisuals es 
podran veure a Lleida en la 22a 
Mostra de Cinema Llatinoame-
ricà de Catalunya, que se cele-

brarà del 8 al 15 d’abril. 
En concret, 

deu llargmetratges, 
deu curtmetratges i vuit 

documentals són els que
competiran en cadascuna de les 

seccions oficials del certamen.
El SE7 et presenta tots els títols 

que formaran part d’aquest
esdeveniment 

secció oficial de llargmetratges
LA DELGADA LINEA AMARILLA Mèxic i França

de Celso R. García _ 2015
El viatge de cinc homes que són contractats per pintar la línia 
divisòria d’una carretera que connecta dos pobles de Mèxic. 
Cinc solitaris que, per atzars del destí, s’uneixen amb l’únic 
propòsit de guanyar uns pesos, però sense buscar-ho aquest 
viatge canviarà la seva manera de veure i entendre la vida. 
Durada: 95’

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

LA MEMORIA DEL AGUA Espanya, Xile i Argentina

de Matías Bize _ 2015
Una jove parella, després de la mort del seu fill, lluita per man-
tenir la seva relació. Aquest immens dolor els ha fracturat en 
el més profund i no poden sobreposar-se a aquesta immensa 
pèrdua. Assistim a la subtil construcció de les seves noves vides 
i observem els seus moviments per oblidar el que van ser. 
Durada: 90’

PISTAS PARA VOLVER A CASA Argentina

de Jazmín Stuart _ 2014
Dina i Pascual són germans. La seva mare, Celina, va abando-
nar la llar misteriosament quan eren nens juntament amb el seu 
pare Antonio. Molts anys després, l’Antonio decideix empren-
dre un viatge per trobar la Celina i pateix un accident. La Dina i 
el Pascual hauran de retrobar-se per salvar el seu pare. 
Durada: 90’

MAGALLANES Perú, Colòmbia, Argentina i Espanya

de Salvador del Solar _ 2015
Una tarda Magallanes veu pujar al seu taxi la Celina, una dona 
que va conèixer més de vint anys enrere en circumstàncies 
completament diferents. Pel que acabarà per convertir-se en 
una recerca personal de redempció, Magallanes farà tot el que 
estigui al seu abast per ajudar-la a superar la difícil situació que 
travessa.
Durada: 109’

OUTRO LADO DO PARAÍSO Brasil

d’André Ristrum _ 2014
A través dels ulls d’un nen de 12 anys, Nando, coneixem el vi-
atge del seu pare Antonio. Amb l’expectativa d’un futur millor, 
la família es muda a Brasília, la nova capital del país. Antonio 
s’uneix a l’activisme polític amb els treballadors del sindicat. 
Tot d’una, l’abril de 1964, els seus somnis es converteixen en 
malsons.
Durada: 100’

UN MONSTRUO DE MIL CABEZAS Mèxic

de Rodrigo Plá _ 2015
En un intent desesperat per salvar la vida del seu marit, la Sònia 
comença una cacera contra els representants de la seva com-
panyia d’assegurances, corrupta i negligent, portant-la a ella i 
el seu fill cap a una vertiginosa espiral de violència. Un animal 
ferit no plora, mossega.
Durada: 75’

INTERLUDIO 
Argentina

de Nadia Benedicto  
_ 2016

La Sofia acaba de separar-se 
i porta les filles a un poble al 
costat del mar. Cadascuna en 
el seu univers, viuen aquest 
interludi com un desafiament 
per retrobar-se, alliberar-se i 
afrontar les seves pors.
Durada: 80’

A ESTRADA 47  Brasil, Itàlia i Portugal

de Vicente Ferraz _ 2013
Durant la 2a Guerra Mundial, al peu d’una muntanya a Itàlia, 
un esquadró de caçadors de mines de la Força Expedicionària 
Brasilera pateix un atac de pànic i acaba per perdre’s enmig de 
la “terra de ningú”. Desesperats, amb fred, fam i set, els Pra-
cinhas sense preparació han de triar entre enfrontar-se a la cort 
marcial o afrontar de nou l’enemic. 
Durada: 107’

ALIAS MARIA  Colòmbia, Argentina i França

de José Luis Rugeles _ 2015
Maria, una guerrillera de 13 anys, ha de complir una missió amb 
altres tres nens soldat: portar el nadó acabat de néixer del co-
mandant fora de perill a una ciutat veïna. Però ningú noconeix 
el seu secret; Maria està embarassada i tenir nens està prohibit 
a la guerrilla. Durant la seva missió descobreixen el seu secret i 
fuig per evitar l’avortament.
Durada: 80’

LA CARGA   
Mèxic i Espanya

d’Alan Jonsson Gavica
_ 2015

Finals del segle XVI. Un indi 
de Tameme i una espanyo-
la de la noblesa travessen la 
vasta geografia del nou món 
a la recerca de justícia. Durant 
el frenètic recorregut, les ten-
sions i diferències entre ells se 
suavitzen i els llaços afectius 
emergeixen.
Durada: 93’



ABRIL 2016 29cultura

Llatinoamericà
què en pensa...

Juan 
Ferrer 

Director de la Mostra 

Un puente cinematográfico 
entre dos continentes

Son ya más de dos décadas 
en que este certamen dedi-
ca sus esfuerzos a promo-
cionar el cine de América 
Latina, y a estrechar víncu-
los con el nuestro, forman-
do un tejido en el que nos 
sentimos familiarizados y 
representados a través de 
una conexión entre cultu-
ras en las que, cada vez en 
mayor medida, asistimos a 
producciones donde rea-
lizadores, actores, actrices 
y técnicos de diferentes 
países confluyen y encuen-
tran un puente natural de 

colaboración que culmina 
con películas donde Espa-
ña y Latinoamérica se ven 
personificadas por igual, 
y donde la coproducción 
ha de ser una meta natural 
para un mercado tan gran-
de como el que supone la 
fusión entre nuestro país y 
el continente americano. 
Para esta edición, la Mues-
tra de Cine Latinoamerica-
no de Cataluña, organizada 
por el Ayuntamiento de 
Lleida y el Centro Latinoa-
mericano de Lleida, sigue 
apostando por produccio-
nes de cineastas emergen-
tes, atendiendo con espe-
cial atención a las óperas 
primas, sin olvidar trabajos 
que representen un cine 
reciente también personi-
ficado en realizadores con 
sólida trayectoria profe-
sional, ya sea a través de 
las secciones oficiales a 
concurso de largometraje, 
documental y cortometra-
je, ya sea en las sesiones 
especiales programadas 

durante los días que dura el 
evento, que concretamente 
este año serán del 8 al 15 
de abril, para reencontrar-
nos de nuevo en esta cita 
que reunirá alrededor de un 
centenar de producciones 
en sus distintas secciones y 
retrospectivas, como la que 
se presenta este año bajo 
el título “Malvinas 30 mira-
das”, compuesta por trein-
ta cortometrajes realizados 
por otros tantos importan-
tes directores de once paí-
ses diferentes como Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela, con el nexo en 
común de trazar su particu-
lar visión sobre un tiempo 
en que la dictadura argen-
tina impulsó un conflicto 
armado, y que recupera-
da la democracia en aquel 
país, más de tres décadas 
después, a través de treinta 
cortometrajes, y desde di-
ferentes puntos de vista, se 
analizan aquellos sucesos.

secció oficial de curtmetratges
CHATARRA Uruguai

de Walter Tournier _ 2015
Memòries de vida d’un món apocalíptic.
Durada: 5’

CONVERSA Brasil

de Luciano Arturo Glavina _ 2015
Una conversa es va desembolicant en un bonic i sensible diàleg 
on passat, present i futur es van esvaint deixant tot just since-
ritat i desig. 
Durada: 8’

DUELLUM Espanya

de Tucker Dávila Wood _ 2015
Un duel al bosc, un dia qualsevol.
Durada: 9’45”

Y MAÑANA NAVIDAD  Espanya

d’Héctor Rull _ 2015
L’Antonio només té cinc minuts fins que la Lucía surti del bany…
Durada: 8’

EL ADIÓS  Espanya

de Clara Roquet _ 2015
Una criada boliviana intenta honrar els últims desitjos de la di-
funta senyora de la casa.
Durada: 14’

EL CERDO   Espanya

de Pau Durà _ 2015
Un pare deixa al seu fill de 5 anys al col·legi i es dirigeix a una 
oficina bancària tot corrent. En surt amb una notificació a les 
mans: tot apunta que ha posat la seva vida en dificultats.
Durada: 9’

LOS ÁNGELES 1991 EE.UU.

de ZAC&MAC _ 2015
Los Ángeles, 1991. Els carrers s’han convertit en un formiguer 
de tensió i odi racial a punt d’esclatar... Avui és un dia impor-
tant per a Eladio: vol venjar la mort del seu germà gran. 
Durada: 10’

LA CANCIÓN DEL ABUELO  Mèxic

de Carlos Alcázar _ 2015
Un vell camperol s’enfronta a la pèrdua de les seves terres, 
heretant l’última lliçó de vida a la seva única néta.
Durada: 17’

TEREZA   
Brasil

SAY I AM ONLY 
SEVENTEEN    Brasil

de Mauricio Baggio 
_ 2015

d’André Catoto 
_ 2015

Noi decideix aventurar-se a 
canviar la seva vida. Per acon-
seguir aquest objectiu, ha de 
confiar no només amb el seu 
coratge, sinó, sobretot, amb 
Tereza.
Durada: 12’

Un noi menor d’edat ingressa 
a l’exèrcit, però se’n pene-
deix i envia una carta a la seva 
mare demanant que avisi al 
seu comandant que ell té no-
més 17 anys.
Durada: 8’30”

secció oficial de documentals 
LLÉVATE MIS AMORES  Mèxic

de Arturo González _ 2014
Durada: 90’

ANCONETANI Itàlia

de Silvia Di Florio i Gustavo Cataldi  _ 2014
Durada: 76’

EL ÚLTIMO PASAJERO  Argentina

de Mathieu Orcel _ 2014
Durada: 97’

LA CALLE DE LOS PIANISTAS  Argentina

de Mariano Nante _ 2015
Durada: 85’

LA PARTE POR EL TODO  Argentina

de G. Martínez, S. Nacif i R. Persano _ 2015
Durada: 72’

TUS PADRES VOLVERÁN  Uruguai

de Pablo Martínez _ 2015
Durada: 80’

HIJA DE LA LAGUNA  Perú

d’Ernesto Cabellos _ 2015
Durada: 87’

ROBLES. DUELO AL SOL  Espanya

de Sonia Tercero _ 2014
Durada: 85’
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La Sirollada Micromecenatge

La plataforma d’entitats critica la mala gestió de la Paeria i 
la praxi nefasta de despesa del pressupost de festes

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Aquest any l’Ajuntament de 
Lleida ha retallat el pressu-
post de la Festa Major i ha 
eliminat les activitats de la nit 
del divendres de les Festes de 
Maig. Així mateix, ha suprimit 
un dels escenaris, per la qual 
cosa la Sirollada, que porta 
tres anys intentant demostrar 
que unes festes participatives 
i obertes a tothom són possi-
bles, haurà de compartir espai 
amb les empreses privades.
Segons la Sirollada, “la mala 
gestió de la Paeria i la praxi 
nefasta de despesa del pres-
supost de festes” ha dut la 
corporació municipal a voler 
reprendre el control de les 
festes i a situar-los al costat 
de les empreses. “Ens volen 
posar pals a les rodes perquè 
no esdevinguem l’alternativa 
possible per unes festes po-

La Sirollada aconsegueix ajuda 
per construir la seva Festa Major

Relleu de Pep Tort
Joan Baigol, nou director del

Consorci del Turó de la Seu Vella
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Departament de Cultura 
i l’Ajuntament de Lleida han 
conclòs el procés de selec-
ció, mitjançant convocatòria 
pública, de la direcció del 
Consorci del Turó de la Seu 
Vella de Lleida. Baigol ha 

obtingut la màxima puntua-
ció entre els dotze candidats 
presentats.
Joan Baigol ha exercit les 
funcions d’integració i di-
recció executiva de Turisme 
de Lleida i ha estat també 
director del Castell de Gar-
deny, entre d’altres. 

Zona paleontològica
El jaciment de Coll de Nargó,
Bé Cultural d´Interès Nacional

 REDACCIÓ
 BARCELONA

El Govern ha acordat de-
clarar Bé Cultural d’Interès 
Nacional en la categoria de 
zona paleontològica els ja-
ciments de Coll de Nargó, 
identificats amb els topò-
nims de Pinyes, Santa Eu-

làlia, Sallent i Cal Salider. El 
conjunt paleontològic de 
Coll de Nargó presenta un 
alt valor científic i ha esde-
vingut un referent paleon-
tològic a nivell mundial per 
la qualitat i l’abundància de 
troballes excepcionals, “úni-
ques i molt significatives”. 

Producció audiovisual

El grup Pokers estrena el videoclip 
‘El dia’, realitzat per 7accents

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Unes animadores molt coor-
dinades i el quartet reusenc 
ben mudat són els elements 
del nou repte audiovisual de 
la banda Pokers: el videoclip 
El dia, realitzat per la pro-
ductora audiovisual de Lleida 
7accents amb la col·laboració 
d’una trentena d’extres de la 
capital del Baix Camp. Dani 
Martínez, realitzador de 7ac-
cents, s’ha mostrat satisfet 
per un rodatge que es va 
perllongar durant tres dies a 
Reus amb una nombrosa pre-
sència d’extres, “la qual cosa 
va dificultar la gravació, alho-
ra que l’enriquia”. El dia està 
disponible a YouTube, encara 
que la prestigiosa revista mu-
sical en català Enderrock es va 

Imatge presa durant el rodatge del videoclip de 
Pokers a Reus.

foto · Miki de Santiago

encarregar de fer-ne la premi-
ère oficial.
La cançó està inclosa en el 
seu primer disc, El que no es 
pot explicar, editat pel nou 

segell Crea Music. L’àlbum ha 
estat produït a quatre mans 
per Manu Guix i Roger Rodés 
i l’ajuda del líder de Lexu’s, 
Carles Gómez. 

pulars de debò”, asseguren.
Per això, la plataforma d’enti-
tats vol capgirar aquesta situ-
ació i la Festa Major de Maig 
amb l’objectiu d’avançar cap 
a l’autogestió, construïnt així 
una “veritable alternativa”. 
Fins ara tota la programació 
nocturna anava a càrrec de 
l’Ajuntament però, aprofitant 
la campanya de micromece-
natge a través de la platafor-
ma totSuma, el divendres el 
vol programar la Sirollada.
Així, la Sirollada ha aconse-
guit més de 1.500 euros per 
pagar l’estructura de les bar-
raques, la programació del di-
vendres, l’escenari, l’equip de 
música i les llums.  

La Sirollada camina cap a 
l’autogestió de les festes 
de Lleida.

foto · La Sirollada
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V Fira
Playmobil
DIES: 2 i 3 d’abril
LLOC: Pavelló Club Nata·
ció de Tàrrega
HORARI: Dissabte de 10 a 
21 h i diumenge de 10 a 
19 h

Concert de
Setmana Santa 
de l’Orquestra 
Simfònica del 
Vallès
DIA: 3 d’abril
LLOC: Església de Santa 
Maria, Cervera
HORA: 18.00 h

‘Symphonic 
of Pink Floyd’
DIA: 10 d’abril
LLOC: Teatre de la Llotja 
de Lleida
HORA: 19.00 h

Festa dels 
Tres Tombs i 
Fira Medieval
DIES: Del 15 al 17 d’abril
LLOC: Anglesola

Representació
de  ‘Terra 
Baixa’
DIA: 16 d’abril
LLOC: Teatre de la Llotja 
de Lleida
HORA: 21.00 h

27a Fira de 
Teatre de
Titelles
DIES: Del 20 d’abril a l’1 
de maig
LLOC: Lleida

17è Aplec de 
la Sardana
DIA: 1 de maig
LLOC: Plaça de la Regue·
reta d’Oliana
HORA: 15.00 h
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Festival de Músiques Disperses

Els turcs Baba Zula tanquen la
millor edició del MUD

 ACN
 LLEIDA

Un dels grups més aclamats 
de la música alternativa a Tur·
quia, els Baba Zula, va tancar 
Lleida la desena edició del 
MUD, el Festival de Músiques 
Disperses, pioner del neofolk 
a l’Estat espanyol. Una opor·

tunitat única de veure un grup 
vetat als mitjans públics del 
seu país per les seves lletres 
crítiques amb el Govern de 
Recep Tayyip Erdogan.
El MUD es caracteritza per 
oferir una de les programaci·
ons més eclèctiques dels festi·
vals que se celebren a l’Estat i 

té un públic fidel, com  ho de·
mostra el fet que dies abans 
de començar tots els abona·
ments ja estaven esgotats. La 
d’aquest any ha estat la millor 
edició del MUD segons el seu 
director, Antoni Gorgues, amb 
un increment de públic fins als 
1.200 espectadors. 

Gerard Virgili
‘Delicatessen’ 

musical a càrrec 
de la banda
Virgili & The 

Rivals
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Uns quants elegits vam 
poder gaudir del debut 
musical de Virgili & The Ri·
vals en un curt però intens 
concert que va abarrotar 
la Sala Oh Yeah! de Lleida. 
La nova banda, formada 
pel tarragoní Gerard Virgili 
i pels lleidatans Òscar Chic 
(baterista de Callejón Ca·
nalla) i Pol Ishanda (guitar·
rista de Foo), va presentar 
Contact, un EP amb quatre 
peces musicals que salten 
desenfrenades del blues 
al garage rock mentre es 
passegen, ja més tranquil·
lament, pel folk i la psico·
dèlia. Escassos quaranta 
minuts que van servir a la 
banda per foguejar·se da·
vant d’un públic entregat 
que va corejar cadascuna 
de les cançons, algunes de 
les quals compostes dies 
abans de l’actuació.
Sens dubte, un dels em·
blemes del grup és la veu 
“negra” de Gerard Virgili, 
unes cordes vocals que en·
rojolarien el mateix Glenn 
Hansard i que el jove tar·
ragoní aconsegueix acce·
lerar fins adquirir una velo·
citat endimoniada que res 
té a envejar al també jove 
músic britànic Jake Bugg. 
Un dispendi vocal porten·
tós al qual s’uneix el líder 
de Foo, Pol Ishanda, que 
electrifica cadascuna de 
les melodies folk de Vir·
gili fins assolir un còctel 
explosiu entre els Strokes 
dels primers àlbums i els 
Sidonie més psicodèlics. 
Finalment, Òscar Chic, el 
baterista, marca un ritme 
trepidant a la banda, que 
no pateix per seguir·lo 
però que no pot baixar la 
guàrdia en cap moment. 
En definitiva, tres joves i 
virtuosos músics als quals 
tan sols els resta acoblar 
una mica més els seus ta·
lents individuals i disposar 
d’un gruix de cançons més 
consistent per tal que els 
amants de la bona músi·
ca puguem fruir, per fi, de 
l’eclosió definitiva d’una 
banda de genis, d’una 
banda genial. 

Els organitzadors esperen la resolució 
de la meitat del seu pressupost

 ACN
 LLEIDA

25 companyies presentaran 
els seus espectacles en la 27a 
Fira de Teatre de Titelles Llei·
da, que se celebrarà a Lleida 
del 29 d’abril a l’1 de maig. 
Inaugurarà el certamen la 
companyia búlgara Puppet’s 
Lab amb el seu espectacle I, 
Sishypus, que s’estrena per 
primer cop a l’Estat. Enguany 
la Fira ha rebut 257 propos·
tes d’espectacles, un número 
molt semblant al de la passa·

Quatre estrenes en la 
27a Fira de Teatre de

Titelles de Lleida

Presentació de la 27a edició de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida.
foto · ACN

Fira de Titelles

Els seus
organitzadors 

ultimen els
detalls de

la Fira

da edició, que evidencia, se·
gons la organització, el bon 
estat de salut de la Fira de 
Titelles com a plataforma de 
mercat d’interès per a tots els 
professionals del sector. Final·
ment, s’han escollit 25 espec·
tacles, 2 més que l’any passat 
i 4 dels quals seran estrenes 
absolutes. El pressupost de 
la Fira és de 170.100 euros, 
la meitat dels quals, que de·
penen de l’Estat (13.000) i la 
Generalitat (80.000), estan 
pendents de resolució. 
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“Lleida sempre va més 
endarrere que la resta”
 GERARD

MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 El Narcís Roma era funcio-
nari de la Generalitat, treba-
llava poc i tenia un bon sou. El 
que per a molts seria un som-
ni, per a ell es va convertir en 
una pèrdua de temps. Perquè 
el Narcís entenia que a la vida 
has de buscar els teus somnis.  
I Xtrategics és el seu somni fet 
realitat.  

GERARD MARTÍNEZ
Què és Xtrategics?

NARCÍS ROMÀ
Una consultoria i agència 
d’Internet. El que fem és aju-
dar les empreses a aprofitar el 
potencial de la xarxa per im-
pulsar els seus negocis.

G. M.
De quina manera?

N. R.
D’una banda, fent plans estra-
tègics, una tasca a nivell teò-
ric que serveix per detectar 
competidors, analitzar el mer-
cat, enumerar les opcions de 
la pròpia empresa... De l’altra, 
implementar a Internet les ac-
cions contemplades en el pla 
estratègic, és a dir, construir 
webs o e-commerce, impul-
sar campanyes per Internet, 
a través de les xarxes socials, 
promoure continguts, fem de 
relacions públiques digitals... 
La part d’agència és més es-
tàndard, però la primera, la 
de consultoria, marca la dife-
rència, ja que dóna sentit a la 
vocació que hi ha darrere de 
qualsevol acció, que passa 
per trobar un sentit de negoci 
per al client.

G. M.
Sempre amb el mateix fil 
conductor, que és Internet, 
entenc.

N. R.
Sí, treballem en l’àmbit digi-
tal, que és el mateix que dir 
que treballem a Internet.

G. M.
I per què Internet?

N. R.
Vam néixer fa tres anys de la 
mà de quatre socis que ve-
níem de mons diferents però 
que vèiem que hi havia quel-
com que ho estava canviant 
tot molt ràpid: la digitalitza-
ció. En canvi, la major part 
d’empreses encara es movien 
per criteris clàssics: una xarxa 
de vendes pròpia, els seus 
productes i venedors amb els 
seus respectius cotxes per fer 
les rutes habituals. Criteris 
clàssics i inamovibles que du-
ien les empreses a no aprofi-
tar tot el que estava passant. 
Feia falta que sorgissin pro-
fessionals a Lleida que aju-

“A Barcelona
només ens 

veuen com que 
venem peres i 

pomes”

dessin els seus empresaris a 
entendre què és aquest canvi 
promogut per la digitalització 
i, sobretot, com introduir-lo.

G. M.
I tres anys després les coses 
han canviat tant com pensa-
ves?

N. R.
Estan canviant i ara, a més, 

s’estan accelerant. La digita-
lització és la revolució d’Inter-
net, però també hi ha un altre 
àmbit, el mobile, encara més 
disruptiu, que fa possible que 
Internet estigui a tot arreu i 
que, alhora, tot sigui Internet. 

G. M.
En quin sentit?

N. R.
El mobile ho ha canviat tot. La 
nostra generació, quan pensa 
en Internet, té al cap un ordi-
nador que es connecta, però 
per a les noves generacions, 
també en altres països més 
avançats, la seva pantalla de 
referència és el mòbil, per-
què en qualsevol moment i 
en qualsevol lloc hom s’ha de 
poder connectar. Així, el mo-
bile és la capacitat de portar 
Internet a tot arreu. Un altre 
pas endavant és l’Internet de 
les coses; la nevera, el forn, 

l’ascensor... tot acabarà con-
nectat a la xarxa, perquè In-
ternet ja no és quelcom abs-
tracte, Internet som tots.

G. M.
Però a una empresa li costa 
més destacar ara que abans 
en l’àmbit digital, ja que ac-
tualment tots estem a Inter-
net.

N. R.
Tothom hi està, però no tot-
hom hi està en clau de nego-
ci, que és diferent. Una cosa 
és tenir-hi presència i l’altra és 
la seva dinamització. Perquè 
no per tenir una botiga plena 
de productes la gent hi en-
trarà a comprar; s’han de fer 
accions, promocions... 

G. M.
I heu aconseguit trobar el 
vostre lloc?

N. R.
Ara comencem a ser empre-
saris; vam dir que no ho serí-
em fins que l’empresa no fos 
rendible. En començar vam 
fer una aposta forta, perquè 
consideràvem que només 
així podríem afrontar amb 
garanties els reptes que ens 
proposàvem. Cada any hem 
duplicat facturació, però cada 
any hem duplicat l’estructura 
també.

G. M.
Aquest mateixos serveis 
que oferiu també us els apli-
queu a vosaltres mateixos?

N. R.
Intentem innovar i sempre ex-
perimentem primer amb nos-
altres: nous perfils a les xarxes 
socials, campanyes innovado-
res per comprovar com funci-
onen, etc.

G. M.
D’on va sorgir la idea de fer 
la Trobada sobre Transfor-
mació Digital de Lleida?
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Narcís
Roma

CEO d’Xtrategics
 Tot té una estratègia; d’aquí, el nom de l’empresa, 

que comença amb una “x”, és a dir, el factor sorpresa, 
la variable, la incògnita... En definitiva, una estratègia 
que s’acabarà recolzant sobre quelcom que encara no 
es coneix; així treballa Xtrategics, una empresa que va 
entendre des del primer dia que havia de ser diferent, 
transparent i participativa en un clima laboral on tothom 
se sentís important. Atès que la música genera empatia i 
serveix per compartir emocions, els treballadors d’Xtra-
tegics van crear la seva pròpia banda sonora a través 
d’una llista a Spotify en què tots hi han fet la seva par-
ticipació, també el Narcís, que destaca “Space Oddity” 
de David Bowie. “Perquè recentment ens ha deixat, 
perquè és un dels grans artistes de finals de segle i per-
què a nivell estètic va marcar tendència, tanta que avui 
torna a estar més de moda que mai. Com aquesta can-
çó, clàssica però actual”, explica. Us convidem, doncs, a 
llegir aquest codi QR amb el vostre dispositiu mòbil per 
acompanyar l’entrevista amb la banda sonora d’Xtrate-
gics. 

N. R.
Forma part d’aquesta vocació 
que tenim de donar servei, de 
fer pedagogia. Sovint anem a 
veure empresaris que ens di-
uen: “Hem de fer alguna cosa 
a Internet, però no sabem 
què”. No acaben de fer el 
pas perquè tenen desconei-
xement sobre aquest sector. 
És a dir, ho entenen com una 
necessitat, però no ho veuen 
com una prioritat.  Nosaltres 
el que vam fer és agafar al-
guns experts dels àmbits de 
la digitalització, des de Goo-
gle fins al màrqueting digital, 
amb ponències de vint minuts 
per als empresaris de les co-
marques de Lleida.

G. M.
I la jornada va ser un èxit...

N. R.
Ja va néixer amb la vocació 
que n’hi hagués una segona, 
i així serà. La veritat és que va 
sobrepassar les expectatives 
que ens havíem marcat. Pen-
sàvem que vindrien uns sei-
xanta empresaris i van acabar 
venint-ne més de cent. Això 
demostra que hi ha inquietud 
sobre el tema. 

G. M.
On col·locaries Lleida en una 
fictícia classificació sobre 
ciutats a l’avantguarda digi-
tal?

N. R.
Lleida sempre va una mica 
més endarrere que la res-
ta, forma part del caràcter 
lleidatà, que és més conser-
vador i tancat. El fet de ser 
conservador no és dolent; les 
empreses d’aquí no estiren 
més el braç que la màniga, 
són molt més estables i per 
això aguanten en temps de 
crisi. Però prenen  decisions 
tard, quan tot ja està més o 
menys definit. A Internet això 
és una pèrdua d’oportunitats, 
perquè estem mirant d’ocu-
par un espai que fins ara no 
existia. Hem de pensar que 
Lleida té més possibilitats 
que Barcelona; hi ha el mateix 
talent i el mateix accés a les 
telecomunicacions, però exis-
teix una millor competitivitat, 
ja que el sòl és més barat, els 
salaris més baixos... Podem 
competir amb Barcelona i 
amb costos inferiors. Ara bé, 
ens agradi o no, a Barcelona, 
als de Lleida, només ens ve-
uen com que venem peres i 
pomes.

G. M.
Estem en procés de canviar 
aquesta percepció?

N. R.
S’han fet passos significatius 
per canviar-la. La Lleida de fa 
trenta anys i la d’ara no tenen 
res a veure; es nota amb la 
Universitat, el Parc Científic, 
la canalització del riu... Jo sóc 
de Mollerussa i recordo que 
baixava a Lleida quan era pe-
tit, travessava el riu, mirava 
cap a baix i... semblava que 
anava a un lloc que feia por. 
Ara tot això ha canviat; Lleida 
ha evolucionat.

G. M.
Perquè esteu al Pla d’Ur-
gell?

N. R.
La majoria de nosaltres érem 

professionals que treballàvem 
a Barcelona, però veníem de 
Mollerussa i volíem tornar 
a casa. No deixa de ser una 
mena de militància pel terri-
tori, perquè ens resulta més 
fàcil anar a Barcelona, que 
la gent ja coneix i vol el que 
fem, que a Lleida, on abans 
has de fer molta pedagogia. 
És una qüestió similar al com-
promís digital, que vam tirar 
endavant ara fa tres anys. 

G. M.
Compromís digital?

N. R.
Sí, com els regals de Nadal 
que faríem als nostres treba-
lladors i clients, però el que 
fem és una donació a una 
ONG o una associació sen-
se ànim de lucre. Els dema-
nem als nostres clients que 
ens proposin associacions 
d’aquest tipus i després les 
posem a votació a Internet. A 
qui obté més vots li regalem 
un projecte. El primer any va 
recaure en Aspid, per a qui 
vam fer una web perquè po-
guessin captar nous clients. El 
segon, en l’Associació Alba; 
també una web per a una 
casa de colònies de Vall de 
Boí. Finalment, l’any passat 
va ser un premi compartit en-
tre CIS Ángel Olaran i Special 
Olimpics, ja que hi va haver 
molta votació popular entre 
els dos i no volíem deixar nin-
gú sense premi.

G. M.
Per cert, també esteu a Bar-
celona, no?

N. R.
Hi tenim una petita oficina, 
però l’equip està al Palau 
d‘Anglesola. Al final, la dis-
tància entre una empresa de 
Lleida i una de Barcelona és 
d’hora i mitja en cotxe i d’una 
hora en tren. Com entre Bar-
celona i Mataró o Terrassa.

G. M.
Els emprenedors ho tenim 
fàcil en aquest país?

N. R.
Gens. Primer ens obliguen a 
pagar i després ja miraràs que 
et surtin els números. Fan el 
discurs de l’emprenedoria, 
però l’aposta real d’ajuda no 
hi és, i això qualsevol que 
hagi emprès n’és conscient. 
Quan demanes esforç per 
muntar un negoci i t’exigei-
xen una quota des del primer 
dia, estan fent ells el seu pro-
pi negoci, no al revés.
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Freginals, un ac-
cident evitable

 Rebo sense massa sorpresa 
les conclusions de les causes 
de l’accident d’autocar de 
Freginals, en què el passat 20 
de març van perdre la vida 13 
estudiants d’Erasmus quan 
tornaven de les Falles de 
València. Com ve sent habi-
tual, les administracions han 
optat per la via fàcil: imputar 
les causes de l’accident a un 
error humà. Fàcil i estèril. Si 
no anem més enllà, aquest 
lamentable accident torna-
rà a passar un cop i un altre, 
fins que no analitzem altres 
causes que el recurrent error 
humà. 
Algú s’ha preguntat on va 
dormir el conductor de l’au-
tocar aquella nit de Falles? O 
quantes hores portava con-
duint? Han pensat si és segur 
conduir durant les hores noc-
turnes? O quant costava el vi-
atge a les Falles de València?
Aquestes qüestions són cab-
dals perquè no hi hagi un 
altre Freginals. Segurament 
–i dic segurament perquè 
desconec els detalls de l‘ac-
cident, però conec les pràc-
tiques habituals d’algunes 
de les empreses del sector 
i puc imaginar-me sense 
risc d’equivocar-me gaire el 
que va passar– aquella nit el 
conductor va mal dormir en 
un dels seients de l’autocar, 
en comptes de fer-ho en un 
hotel. Es devia activar a les 
5 de la matinada per rebre 
els estudiants que tornaven 
de festa per iniciar el viatge 
de tornada cap a Barcelona, 
perquè així poguessin apro-
fitar el viatge per dormir i 
d’aquesta manera estalvi-
ar-se una nit d’hotel. Viatge 
econòmic, ràpid i pràctic. 
Però si el conductor hagués 
dormit en un hotel i no hagu-
és començat el servei fins a 
les 6 del matí, l’oferta de 50 € 
del “Viatge a la Nit de Falles, 
paella i sangria tot inclòs”, 
n’hagués costat 100, i ja no 
hauria estat una superoferta.
La realitat és que les empre-
ses low cost estan abaratint 
els preus a costa de la se-
guretat, i això provoca l’es-
canyament financer de les 
empreses que compleixen 
escrupolosament amb la nor-
mativa i posa en risc els cli-
ents, àvids del preu més baix.

És sabut que tot acaba tenint 
un preu, i el que és barat so-
vint surt molt car. Els pobres 
estudiants d’Erasmus es van 
guiar pel preu. I massa ve-
gades les escoles o els clubs 
esportius també es deixen 
guiar pel preu a l’hora de 
contractar una empresa, més 
que per les garanties que 
aquesta els dóna.
D’altra banda, les autoritats 
han de ser valentes i decidi-
des. Tenen a les seves mans 
reduir els accidents d’aquests 
tipus, potser prohibint la cir-
culació de transport de viat-
gers entre les 24 h i les 5 de 
la matinada, o obligant a que 
els conductors, que són per-
sones i no màquines, pernoc-
tin en un hotel.
Fetes aquestes reflexions, 
deixin que els pregunti: Qui 
va tenir la responsabilitat de 
l’accident de Freginals? Els 
usuaris per contractar un viat-
ge tirat de preu? L’empresari 
que no li va pagar un hotel al 
conductor? O l’administració 
per no regular el sector de 
transport de viatgers? 
El més fàcil és carregar les 

culpes a l’error humà, al con-
ductor. Però és evident que 
no tot és tan senzill. Cal una 
reflexió profunda i una acció 
decidida de tots els agents 
implicats perquè no torni a 
succeir un altre accident com 
el de Freginals. 

JOAN RIBA
SG FSC-TRANSPORTS

De ramader a 
granger integrat

 El porcí és el segon àmbit 
econòmic de Catalunya que 
més contribueix al Producte 
Interior Brut (PIB) i aporta un 
14% al sector agroalimen-
tari. A més, exporta un 60% 
de la seva producció. Amb 
aquestes dades, ens trobem 
davant d’un sector cabdal 
de l’economia catalana.  Per 
això, necessitem que el De-
partament d’Agricultura doni 
suport a les pimes catalanes 
del porcí que estan passant 

un moment delicat per les 
cotitzacions baixes de la carn 
de porc a la llotja i obri una 
línia de finançament a interès 
zero pels productors. 
Aquesta línia, destinada a 
mantenir les pimes catalanes 
del sector porcí, hauria de 
garantir-nos el suport econò-
mic i la liquiditat perquè pu-
guem suportar la temporada 
de recuperació dels preus. 
Malgrat ser un sector estra-
tègic i decisiu per l’economia 
del país, estem patint dificul-
tats des de fa molts mesos. 
De fet, portem venent la carn 
de porc per sota el preu de 
cost de producció des d’oc-
tubre de 2015, fet que li su-
posa perdre entre 4.500 i 
5.000 euros setmanals a una 
explotació mitjana de 500 
mares.
Per tot plegat, s’està produ-
int un canvi del model tra-
dicional del porcí català, en 
el qual l’empresari ramader 
està passant a ser un gran-
ger integrat. Els que no ho 
fan així es veuen obligats a 
abandonar l’activitat perquè 
no poden suportar la pèrdua 

setmanal constant.
Paradoxalment, la carn de 
porc continua augmentant 
la seva cotització en els mer-
cats de futurs. En el de Chi-
cago, el preu s’ha incremen-
tat un 17% en el darrer any, 
situant-se com el segon actiu 
més rendible, només supe-
rat per l’or i per davant de la 
plata. Aquest fet ens indigna, 
ja que en els últims anys els 
ramaders hem dedicat molts 
esforços i recursos econòmics 
per millorar l’eficiència de les 
explotacions i adaptant-nos 
a les normatives comunità-
ries de benestar animal, bi-
oseguretat i traçabilitat. Tot 
això, sense obtenir-ne fruits 
en positiu d’aquestes inver-
sions, mentre altres hi estan 
apostant.
Mentrestant, veiem sorpre-
sos com els baixos preus de 
la carn de porc en origen no 
s’estan traslladant al preu de 
venda al públic (PVP). El di-
ferencial entre la granja i la 
taula és el més alt dels últims 
dos anys: 450%. Del gener de 
2014 al desembre de 2015, 
els preus al ramader han cai-
gut un 25%, mentre que al 
consumidor amb prou feines 
se li han reduït un lleuger 1%.
A banda, el boicot rus als 
productes agroalimentaris de 
la Unió Europea està saturant 
de carn de porc el mercat eu-
ropeu. Davant d’aquesta si-
tuació, demanem al Ministeri 
d’Agricultura que reforci les 
negociacions bilaterals amb 
Rússia per procurar una ober-
tura del seu mercat i aixecar 
l’embargament polític a les 
importacions agroalimentà-
ries de la UE. L’obertura de 
fronteres donaria una mica 
d’oxigen per a les exportaci-
ons comunitàries i estatals i 
una major fluïdesa al mercat.
A més a més, l’increment de 
la cabana, sobretot per part 
de les grans integradores, 
ha augmentat un 8% el cens 
en l’àmbit nacional i ha pro-
vocat una sobreproducció 
al mercat que perjudica tot 
el sector, però especialment 
les mitjanes i petites empre-
ses del porcí. Aquestes no 
poden suportar la mateixa 
pressió que resisteix la gran 
integració.
Les il·lusions de molts rama-
ders que encara treballen pel 
seu compte s’estan veient 
truncades pel canvi de model 
que els porta cap a la inte-

què opina...

Òscar 
Buetas

periodista

Prou de “postureig” polític

 Començo a estar molt fart del 
“postureig” polític i d’aquells 
polítics que han de sortir en 
els mitjans de comunicació de 
la manera que sigui, encara 
que no tinguin res a oferir. Per 
aquesta raó, estimat lector, no 
li hauria d’estranyar que li di-
gués que començo a estar fart 
de l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau. Com a barceloní 
que sóc crec que el crèdit que 
podia tenir quan aquesta se-
nyora va arribar a l’alcaldia l’es-
tà perdent de manera ràpida. 
La seva última ensopegada ha 
estat al Saló de l’Ensenyament, 
on a dos militars els va dir que 
“nosaltres preferim, com Ajun-
tament, que no hi hagi presèn-
cia militar al Saló”. En altres 
paraules, no eren ben rebuts. 
Primera falta de respecte de la 
senyora Colau cap a aquelles 

que no pensen com ella. I vull 
deixar clar que sóc una de les 
persones que més es va ale-
grar quan es va suprimir el ser-
vei militar, més conegut com a 
mili, ja que l’exèrcit necessitava 
una major professionalització i, 
en realitat, fins a l’últim segon 
vaig estar patint per no anar-hi, 
ja que sóc del 84 i, per tant, de 
la primera promoció que ja no 
va anar-hi. 
Però la ignorància és la virtut 
més gran de les persones que 
elles mateixes es consideren 
intel·ligents. I Colau no va me-
surar bé les seves paraules. 
L’Exercit també s’ha de con-
templar com una sortida més 
per als joves que han acabat 
l’ESO o el Batxillerat i que no 
volen estudiar ni una FP ni una 
carrera. És una inserció legítima 
en el món laboral i la formació, 
a través de les acadèmies mili-
tars. De fet, són moltes les per-
sones que han après un ofici 
gràcies a l’exèrcit.
A més, és fàcil caure en el 

“postureig” davant d’una 
gran quantitat de periodistes, 
necessitats de treure suc a un 
esdeveniment que, a priori, 
semblava monòton. Però les 
coses s’han de pensar dos 
cops abans de dir-les. Per això, 
em pregunto si, quan hi hagi 
una catàstrofe a Barcelona i es 
reclamin els serveis de la UME 
(Unitat Militar d’Emergència), 
també dirà que no és benvin-
guda. Siguem seriosos, si us 
plau. Deixem de banda els po-
pulismes. 
Un alcalde o alcaldessa ha de 
representar tots els ciutadans i 
ciutadanes. És la màxima figura 
de la ciutat, un càrrec electe al 
qual se li paga per representar 
tota la població i fer el millor per 
a la seva localitat. Per aquesta 
raó, senyora Colau, comenci a 
pensar en clau d’alcaldessa i no 
de populista, pensi en tots els 
barcelonins i barcelonines i no 
només en els que segueixen la 
seva línia. Pensi les coses i res-
pecti tothom.
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gració de les seves explota-
cions. Necessitem recuperar 
aquesta part del sector porcí 
català perquè es pugui man-
tenir el model de ramaderia 
de la petita i mitjana empresa 
que crea molts llocs de tre-
ball a l’àmbit familiar i fixa la 
població al territori.
Volem continuar sent empre-
saris ramaders! 

JAUME BERNIS
CAP SECTORIAL DEL

PORCÍ DE JARC-COAG

Quan la demo-
cràcia topa amb 
la democràcia

 Tenim un rei que no hem 
votat. Tenim un cunyat del 
rei, abans gendre del rei, 
que s’aprofita de ser qui és 
per endur-se diners públics. 
Tenim uns titellaires que van 
anar a la presó per fer apo-
logia del terrorisme, valga’m 
Déu!, alhora que tenim un 
expresident espanyol que va 
donar suport a una guerra 
per a no res i que va causar 
milers i milers de morts, que 
vaga lliure pel món mostrant 
abdominals, oferint confe-
rències, aconsellant empre-
ses, donant lliçons... Quina 
vergonya! Visca la justícia! 
Tenim un expresident cata-
là, símbol del catalanisme 
democràtic, que té un pe-
tit problema: el 3% (o més). 
Tenim uns polítics incrustats 
a la banca que, pel bé de la 
gent, s’han embutxacat tot el 
que han pogut, mentre a l’al-
tre costat tenim gent que no 
pot pagar l’habitatge i que la 
desnonen. Tenim un empre-
sari que va cobrar 1.350 mili-
ons d’euros d’indemnització, 
mentre que després resulta 
que no tenim diners per a les 
despeses socials bàsiques. 
Tenim uns polítics que, quan 
acaben la seua brillant carre-
ra, no en tenen prou i volen 
continuar xuclant la sang i 
vinga, tots al Senat, a viure, 
que són quatre dies!
També tenim partits suposa-
dament progressistes, vegi’s 
el PSC, que defensen l’au-
todeterminació de palestins 
i sahrauís, però no ho veuen 
bé per als catalans (aquí hi 

va una emoticona d’aquelles 
amb uns ulls com unes taron-
ges!). N’hi ha d’altres, vegi’s 
Ciudadanos, un dels emble-
mes de la suposada rege-
neració política (aquí n’hi va 
una en què es veu una cara 
que plora de tant riure), que 
sempre diuen que estan pre-
ocupats pels problemes de la 
gent, però que quan senten 
la paraula ESPANYA treuen 
les castanyoles, es posen a 
ballar i s’obliden de les penú-
ries de la gent. No cal dir que 
defensen que un de Baños 
de Montemayor, amb tot el 
respecte per a les persones 
d’allí, ha de poder decidir el 
que volen ser els catalans. 
Democràtics a base de bé. 
Visca la democràcia (aquí una 
altra d’una cara plorant des-
consoladament, i no és de 
riure precisament)!
Nota de l’autor. No he vol-
gut perdre el temps parlant 
del Partit Popular, per manca 
d’espai. Necessitaríem  una 
columna diària!! 

JOSEP MARIA BOLADERAS

Llibertat, religió 
i educació

 Ja fa uns dies (si som rigo-
rosos, fins i tot segles) que es 

dóna tombs al debat sobre la 
religió a les escoles. Lligant 
aquest amb el tema dels con-
certs a les “privades” i de la 
segregació sexista en algu-
nes d’aquestes.
Ideològicament no tinc cap 
mena de dubte de la con-
veniència de la laïcitat en 
l’educació pública, així com 
de la igualtat (i la coeduca-
ció). I que només la defen-
sa d’aquesta, una educació 
pública de qualitat, ens pot 
permetre tenir un sistema 
educatiu fort i consistent (i si 
no, només cal mirar als mo-
dels europeus, tot i que les 
comparacions puguin acabar 
sent odioses).
Però crec que les discussi-
ons a vegades han errat en 
el quid de la qüestió, i s’hau-
ria de vigilar a no caure en el 
parany del discurs religiós/
antireligiós o de la llibertat. 
Aquest terreny és més pro-
pici als liberals (econòmics) 
o moralistes (tradicionalistes 
i conservadors més rancis), 
amb el seu ús de la demagò-
gia i l’engany (o les mitges 
veritats i omissions, que aca-
ben sent el mateix).
La realitat és un altra, i la con-
tradicció no és tant religiosa 
i ideològica, sinó econòmica, 
materialista. I si no, a les da-
des cal remetre’ns. No po-
dem parlar de llibertat si no 
hi ha prous places públiques 
garantides per a tothom 

(cosa que no passa, i això és 
el que ens hauria de fer alar-
mar, la línia roja abans d’ac-
ceptar qualsevol discussió). 
No podem parlar de llibertat 
si l’accés a l’educació no està 
a l’abast de tothom (sóc lliure 
d’anar a una escola concerta-
da si no la puc pagar?).
El gran nombre de concerts 
econòmics a Catalunya (cal 
mirar un altre cop a Europa?) 
indica que aquests acaben 
sent una degeneració clas-
sista, que de fons segreguen 
per rendes econòmiques. 
Camuflat demagògicament, 
això sí, en la religió i la lli-
bertat. A més de sustentat 
per rumorologies, algunes 
simples eufemismes de la xe-
nofòbia i el racisme més ranci 
(el que accepta que els fills 
facin religió tot i no ser reli-
giosos, o fins i tot d’un altra 
confessió, per no barrejar-se 
amb “els altres”, tot i que tu 
mateix puguis ser “dels al-
tres”).
Si us plau, no barregem la 
llibertat de creença amb el 
dret a l’educació. Són els pri-
vilegis i la segregació econò-
mica el que es vol eliminar.
Això sí, resem perquè siguem 
tots i totes iguals, recordant 
la caritat i la pobresa de Je-
sús, davant de Déu i amén. 

JOSEP ROMAN

 

Ara sí, 
Balaguer!

 Lamentablement, a Bala-
guer hi ha moltes persones 
en risc d’exclusió social que 
necessitarien poder aco-
llir-se a algun tipus de tre-
ball remunerat. Com a bala-
guerí em sento disconforme 
amb la situació econòmica 
de la ciutat. Cal seguir avan-
çant, i perquè això sigui 
així demano formalment a 
l’Ajuntament de Balaguer i 
el seu alcalde que dialoguin 
amb les empreses privades 
que estan interessades a 
crear ocupació a la ciutat 
per aquest col·lectiu i que 
s’aposti per les empreses 
innovadores i privades de 
caràcter social.
Segons la Llei d’Integració 
Social dels Minusvàlids (LIS-
MI), les empreses de cin-
quanta o més treballadors/
es tenen l’obligació de tenir 
contractats un nombre de 
persones amb discapacitat 
que no sigui inferior al 2% 
de la plantilla. Això no és 
suficient, caldria incremen-
tar aquest 2% a un 5% per 
seguir creixent com els paï-
sos nòrdics europeus.
A Balaguer li cal un orga-
nisme autònom de l’ad-
ministració pública que es 
comprometi a millorar l’ocu-
pabilitat de les persones 
i de les empreses. L’IMO 
s’hauria d’impulsar des de 
la Regidoria de Promo-
ció Econòmica i Treball de 
l’Ajuntament. L’àmbit ter-
ritorial d’actuació de l’IMO 
crec que hauria de ser Ba-
laguer i el seu entorn d’in-
fluència socioeconòmica 
promovent, en aquest en-
torn, la signatura d’acords 
i convenis amb les entitats 
locals i administracions cor-
responents. El treball està 
mal repartit. Tothom crec 
es mereix un lloc de treball 
estable ni que només sigui 
a temps parcial, d’unes tres 
hores, contribuint amb la 
millora de la ciutat. I aquest 
canvi pot arribar aviat…
Ara és l’hora de Balaguer. 
Ara sí, Balaguer! 

JOSEP MARIA CASTELLS
ELMERCADAL.CAT

 

què opina...

Ares
Valdés

periodista

Declaracions d’amor

Estimar sobrepassa límits. I 
si no que l’hi diguin al pre-
sumpte segrestador de l’avió 
d’EgyptAir, que amenaçava 
ahir de fer explotar un cintu-
ró d’explosius (fals) perquè 
l’avió en què viatjava aterrés 
a l’illa de Xipre per tal de 
veure la seva exdona, a qui li 
havia escrit una carta en àrab 
i llançat per una finestra de 
l’avió perquè li lliuressin. El 
que semblava un atac terro-
rista s’ha acabat convertint 
en una declaració d’amor 
efectuada per un “idiota”. 

Finalment, tots els ostatges 
han estat alliberats sans i es-
talvis i el segrestador ha estat 
detingut.
O al pederasta de Castell-
dans, acusat d’agredir sexu-
alment sis menors tutelats i 
condemnat a 51 anys de pre-
só. Segons narra el periodista 
i escriptor Carles Porta en el 
llibre Li deien pare, el qual en-
cara no he acabat, a més de 
la versió del pederasta, narra 
la del policia que va descobrir 
el cas on aquest explica la re-
lació d’amor que existia entre 
el pederasta i una de les vícti-
mes. No era només un amor 
de pare a fill, sinó que “la 
casa dels horrors” contenia 
molt més que això, a banda 
d’abusos i gravacions. El pe-

derasta estava totalment ena-
morat de la víctima i aquesta 
ho veia normal, ja que li oferia 
una “família” i una “vida”. Es 
tracten de dues histories to-
talment oposades però, a la 
vegada, reals. 
Declaracions d’amor n’hi ha 
de tot tipus, però no deixem 
que la submissió, l’obsessió, 
la possessió i el maltracta-
ment formin part del llibre de 
l’amor, perquè amor signifi-
ca felicitat, passió i benestar. 
Tant si som joves com no, no 
deixem que aquella persona 
que tenim al cantó ens faci 
sentir que no som ningú. No 
busquem aquella declaració 
d’amor impossible, visquem i 
cuidem aquella que ens om-
ple de vida.
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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

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

En Richard Doyle i lʼAlfred Cleaver, dos grangers de Not tingham, An gla-
terra, estaven davant dʼuna gran bóta plena, en part, de cervesa. En

Richard li diu al seu amic: “Està massa mig plena, no creus, Alfred?” I lʼAl-
fred li contesta: “Està més aviat mig buida, crec jo” Sabríeu explicar com
es podria provar, sense cap tipus de mesura, si estava més o menys que
exactament mig plena de cervesa la bóta?

enigmes d’enginy 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. 

ESTIC
PERDENT FA-

CULTATS...

ESTIC
PERDENT FA-

CULTADS...

ABANS TRIGAVA MIG
SEGON A CANVIAR-ME I

ARA EN NECESSITO
DOS .

ABANS TRIGAVA MIG
SEGON A CAMVIAR-ME
I ARA EN NECESSITO

DOS .

ABANS TRIGAVA MIG
SEGON A CAMVIAR-ME 

I ARA NECESSITO
DOS .

ESTIC
PERDENT

FACULTADS...

HORITZONTALS: 1. Líder important. Indica la presència
de foc. 2. Un conjunt de poemes. Estan posades a totes
les cartes. 3. Entrada de lʼoficina. Pensament que no ens
deixa. Arriba als llocs dʼamunt. 4. Població dʼOsona. Allà
on no hi falta de res. Una de cent. 5. Centre del peu. Co-
mençament. Peces blanques i negres dels escacs. 6.
Ple de vergonya. Li falta el més important per ser ell. 7.
Enmig de lʼany. Creu en un sol Déu. Pop sense el cap.
8. Ve de vacances. Marfil. 9. Lʼassumpte de la conversa.
Corró per aplanar. Cent. 10. Gran plantació dʼarbres.
Sanguinari emperador romà. 11. Tenir consciència de
viure. Protecció del cap. Llista de la tripulació. 12. Eren
els reis de Rússia. Cosa que té abans de néixer.
VERTICALS: 1. Molt utilitzada pels químics. Prova gas-
tronòmica. 2. Posi en marxa una loteria. Allò que cobren
per un préstec. 3. Veu dʼun mantra budista. Alguns estan
plens de neu. Molt buscada a lʼestiu. 4. Vital per a la
pesca. Reproduir una nitració. Una de res. 5. Enmig del
cor. Mesuren un espai o una superfície. Fàstics. 6. Part
per on sʼagafa un estri. Mesura anglesa. 7. Parlaries.
Pau enmig del caos. 8. Vestit de mudar. Necessari i
oportú. Cine sense vocals. 9. Final dʼun alè. Feien
malbé. Comença la nevada. 10. Acompliu les ordres.
Serveix perquè no es trenquin. 11. És com el sucre lí-
quid. Humor serós. Eructe. 12. Aguanten draps tricolors.
Fa trossos petits de la carn.

PROHOMFLAMA
RIMAADRECES
OFMANIAALT
VICMERCATE
EINICIREIS
TIMIDEUNUC
ANTEISTAOP

TORNAIVORI
TEMAROLEUC
ARBREDANERO
SERCASCROL
TSARSINNATA

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

3 7 4 2 6
8 9

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

968135724
375428916
142796583
829653147
537941268
614872359
483219675
791564832
256387491

La paraula
és COHE-
RÈNCIA.
Falta la C
del cigne
de la
imatge.

Tot el que els grangers
necessiten fer és inclinar
la bóta. Tan simple com
això? Sí, en inclinar-la re-
sulta que la vora de dalt
de la cervesa toca la vora
superior de la bóta, al
ma teix temps que la vora
inferior de la cervesa toca
lʼangle inferior oposat de
la bóta, indica que està
mig plena. (O mig buida,
és clar).
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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

Lupe Ribot



Dóna valor a l’oli del 
teu motor

Regenerem 
els teus olis usats

I també reciclem:
· Filtres
· Absorbents
· Para-xocs
· Parabrisa
· Motors

· Bateries
· Dissolvents
· Radiadors
· Fustes
· Cartrons
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