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Cristóbal
Aguiló

dissenyador del cartell
de l’Aplec del Caragol

 El dissenyador gràfic 
Cristóbal Aguiló, de 48 
anys i nascut al Regne 
Unit, ha estat el guanya-
dor del concurs de cartells 
de l’Aplec del Caragol. El 
cartell ressalta l’alegria de 
tots els que es reuneixen al 

voltant del caragol, que es 
converteix en el protago-
nista principal. Al contrari 
de la Festa Major, el cartell 
de l’Aplec ha rebut l’apro-
vació unànime dels lleida-
tans i no ha costat res a les 
arques municipals. 

Albert
Esteve

president del
Lleida Esportiu

 Els jugadors blaus han 
comparegut davant dels 
mitjans de comunicació per 
denunciar la situació insos-
tenible que travessen des 
de fa mesos i demanar que 
se solucioni el més aviat 
possible. A més de reiterar 

la manca de compliment 
de la directiva pel que fa 
als pagaments de les nòmi-
nes, han acusat el club de 
xantatge, incomunicació i 
d’altres irregularitats, com 
l’entrega de pagarés ban-
caris sense fons.  

Setmanari 
‘7accents’

del número 
49 al 52

 Llegeix amb el teu dis-
positiu mòbil el codi QR 
corresponent al número 
del setmanari 7accents 
que t’interessi i descar-
rega-te’l a l’ordinador, 
l’smartphone o la tablet 
per només 0,99 €. La 
Pasqua Jove, la Guerra 
Civil, l’escriptora Roser 
Amills i el carril bici de 
Lleida protagonitzen les 
últimes portades. 

L’ACCENT

Gerard
Martínez

director

Per primera vegada he gua-
nyat un premi. Fins ara el re-
coneixement a la meva tasca 
periodística s’havia reduït a 
demandes, burofaxos diversos 
i, durant una breu etapa de la 
meva vida professional, ame-
naces de mort, pertinentment 
denunciades als Mossos d’Es-
quadra pel mitjà de comuni-
cació on exercia amb devoció 
aquesta professió. L’Hospital 
Arnau de Vilanova o la Dipu-
tació de Lleida, entre d’altres, 
formen part d’aquest selecte 

grup que ha escomès la meva 
persona amb l’objectiu de 
distreure l’atenció de les se-
ves pròpies incapacitats. Avui, 
però, he guanyat un premi. Per 
primera vegada. I no a Lleida, 
on no pertanyo a l’Opus Dei 
ni tinc ascendència en cap de 
la quinzena de famílies que hi 
han pres les grans decisions ja 
des de finals del franquisme, 
sinó a Catalunya, on simple-
ment no sóc ningú. Per sort.
Segons la Federació d’Asso-
ciacions d’Editors de Premsa, 
Revistes i Mitjans Digitals en 
Català, que aplega l’Associa-
ció de Mitjans d’Informació i 
Comunicació (AMIC), l’Associ-
ació de Publicacions Periòdi-
ques en Català (APPEC) i l’As-
sociació Catalana de la Premsa 
Comarcal i Local (ACPC), és 
a dir, les tres associacions de 
mitjans de comunicació escrits 
del territori, el SE7, el mensual 

gratuït de 7accents, és la mi-
llor nova publicació de l’any 
2015. Aquest dimecres 4 de 
maig se’ns atorgava el guardó 
a Barcelona en el marc de la 
Nit de les Revistes i la Premsa 
en Català i tots els membres de 
l’equip presents a la gala vam 
pujar a l’escenari per recollir la 
preuada recompensa a un any 
i mig de menyspreus, boicots, 
xantatges i corrupteles d’índo-
le caciquista. Perquè venim de 
Ponent, del Far West de Cata-
lunya, on la llei l’imparteix un 
xèrif, no un alcalde. Perquè ve-
nim de Lleida, del Bronx català, 
on el monopoli informatiu, afa-
vorit pel poder polític, apunya-
la la competència per l’esque-
na. Perquè venim de la Terra 
Ferma, però anem en direcció 
a una terra erma en llibertat 
d’expressió i pluralitat informa-
tiva. I nosaltres vam néixer per 
democratitzar la informació a 

Lleida i per demostrar que és 
possible construir un mitjà de 
comunicació lliure i plural, no 
subvencionat, que treballi per 
les institucions però que no en 
visqui. Per primera vegada.
Per primera vegada un mitjà 
de comunicació de Lleida gua-
nya el premi a la millor nova 
publicació de l’any. N’estem 
molts agraïts, òbviament, però 
el millor premi per a una nova 
publicació nascuda a Ponent 
al marge del poder polític i el 
monopoli informatiu existents 
seria, per primera vegada, la 
supervivència i, sobretot, que 
aquesta no depengués de po-
sar a la venda els seus valors. 
Però per primera vegada algú 
ho aconseguirà, serem nosal-
tres i aquest premi esdevé el 
primer pas cap a aquesta pri-
mera vegada. I, com bé sabeu, 
les primeres vegades, per a bé 
o per a mal, no s’obliden mai.

Per primera vegada
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Premis
El millor premi és el reconeixement 
públic. I la millor recompensa, la 
satisfacció personal. Fins que els 
premis i les pertinents recompen-
ses premien i recompensen el nos-
tre esforç. Aleshores, amb l’ego ja 
saciat i la butxaca una mica menys 
buida, el reconeixement públic i 
la satisfacció personal passen a un 
discret segon terme, encara que el 
discurs del recent guardonat con-
tinuï sent el mateix. Lògicament, 
hom anhela que el seu treball sigui 
premiat per la crítica, pels entesos 
en la matèria, però admetre-ho 
d’antuvi transmet una imatge de 
frivolitat poc adequada i molt de-
safortunada. En el nostre cas, per 
la manca de sintonia amb els po-
ders fàctics de la demarcació de 

Lleida, la possibilitat que la nostra 
labor periodística a contracorrent 
fos premiada en alguna ocasió ha-
via estat totalment descartada per 
la direcció de l’empresa. Doncs un 
any i mig després de la posada en 
marxa de 7accents, una de les nos-
tres publicacions, el SE7, ha estat 
reconeguda per la Federació d’As-
sociacions d’Editors de Premsa, Re-
vistes i Mitjans Digitals en Català, 
que aplega totes les associacions 
de mitjans de comunicació escrits 
de Catalunya. En concret, el SE7 ha 
obtingut el premi a la millor nova 
publicació en català de mans del 
sector periodístic d’aquest país, 
que no ha dubtat a elogiar el nos-
tre coratge, la nostra empenta i, 
sobretot, la tasca que està duent 

a terme 7accents per democra-
titzar la informació en un territori 
tan monopolitzat com és Lleida. 
De fet, cap mitjà de comunicació 
de les terres de Ponent havia estat 
guardonat amb aquest premi mai. I 
hauran de passar molts anys perquè 
es torni a donar una situació similar, 
en cap cas per una manca de talent 
periodístic a les nostres contrades, 
sinó per un excés de competència 
deslleial que fa impossible la super-
vivència de qualsevol projecte em-
presarial relacionat amb aquest àm-
bit que no estigui sotmès al règim 
pseudodictatorial d’una empresa 
editora en concret i d’un partit po-
lític en particular. De totes mane-
res, el premi ens l’han concedit a 
Barcelona, on televisions, ràdios i 

premsa escrita se n’han fet ressò. A 
Lleida, en canvi, muts i a la gàbia! 
Aquí ens segueixen veient com una 
rara avis que va per lliure, que no 
deu favors a ningú i que no ha de 
donar explicacions del que fa i del 
que deixa de fer. Certament, ningú 
no és profeta a la seva terra, però 
d’aquí a ocupar un espai residual en 
l’imaginari de les administracions i 
les institucions lleidatanes hi va un 
bon tros. Ara bé, si el Renault Twin-
go és el cotxe de l’any a Catalunya 
2015, 7accents és el mitjà de l’any 
a Catalunya 2015. I a qui no li sem-
bli bé s’haurà de conformar amb el 
reconeixement públic i la satisfac-
ció personal, perquè el premi ens 
l’hem guanyat nosaltres. Aquest, i 
els que vindran...

SE7PEUSALGAT

El cartell de la Festa 
Major es converteix

en la riota d’Internet
 El disseny del nou cartell de les Fes-

tes de Maig de Lleida ha estat motiu 
de crítiques i bromes a Internet en els 
darrers dies. En la imatge s’hi veu una 
panoràmica borrosa de l’skyline de 
Lleida extreta de la càmera d’El Temps 
de TV3 amb unes lletres de colors a la 
part superior. El web de l’Ajuntament 
de Lleida explica que l’obra d’Àngel 
Jové, dissenyador del cartell, “té un 
referent metafísic i de reflexió al vol-
tant de la memòria i la imatge”. Doncs 
per a “metafísic” i “reflexió”, res millor 
que fer una ullada a les xarxes socials i 
riure amb els muntatges més divertits 
que s’han fet a partir del cartell. 

#FestaMajordeLleida
@pachekman

Lleida es conver-
teix en una nau 

nodrissa en 
la seva festa 
major.

@MarinaPe-
rezGot

La gent del món 
del disseny veient 

això ha desaparegut i 
s’ha amagat per no tornar a 
sortir. 

 @vdevallejo
Deu ser una oda al #wordart 
i a les fotos fetes amb la pri-
mera generació de mòbils 
amb càmera? o una broma 
molt gran?

@engelbert1714
I després ens preguntem el 
perquè de moltes coses que 
es diuen a la Catalunya Cen-
tral sobre Ponent.

@KndMore
El cartell de la #FestaMa-

jordeLleida a aquest pas es 
convertirà en el nou #Ecce-
Homo. Ja posats faria merc-
handising.

@joanbesa
Ja tenim portada pel dos-
sier de la Seu Vella com a 
patrimoni mundial de la hu-
manitat.

@Josepcasanovas
Bon dia Lleidetans/es, avui 
haig de passar per #Lleida, 
com està el nivell de radiació? 

@TFaceOfTheMoon
Tantos parados, que algún 
enchufado de algún alto 
cargo ha editado con el pa-
int la foto.

@ivoserrano
El cutre no és el dissenya-
dor, és qui ho aprova.

@albertcuesta
A veure... posar al cartell de 
la #FMLleida una foto feta 
amb un #BlackBerry és molt 
lleig.

@annafenoy
Hi ha qui només hi veurà un 
mapa del meteocat, d’altres 
hi veiem un Cartell de Festa 
Major en potència.

@rosserbiosca
És una tàctica de dissuasió. 
Parlem del #cartell i no ens 
preocupem per la progra-
mació.

@Montmobo
Bona campanya de publicitat 
perquè es parli del cartell.

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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Carril bici Ubicació i senyalització

Un carril d’obstacles
 JUDIT

GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 El 2014 s’anunciava la remo-
delació i creació del carril bici 
més llarg d’Europa. Persona-
litats polítiques s’omplien la 
boca amb orgull defensant la 
“Lleida sostenible” que havi-
en creat. Més de 35 quilòme-
tres d’un carril bici que avui 
dia encara necessita l’atenció 
d’aquells que el lloaven com 

el millor. És cert que els carrils 
han anat augmentant amb el 
pas del temps, com també ha 
augmentat l’ús de la bicicleta 
i s’ha reduït el trànsit de ve-
hicles, però les crítiques dels 
ciutadans usuaris d’aquesta 
via han augmentat en la ma-
teixa -o major- proporció que 
els carrils. I és que anar amb 
bicicleta per Lleida pot pas-
sar de saludable a perillós. 
Segons l’ordenança de circu-
lació de la ciutat de Lleida, 
les bicicletes disposen  d’in-
fraestructures específiques, 

com els carrils bici o itineraris 
senyalitzats. Segons l’orde-
nança, perquè la realitat no 
és així. Primerament, la distri-
bució presenta un mapa dis-
continu i incomplet, un traçat 
desordenat que confon ciclis-
tes, vianants i conductors. En-
creuaments sense senyalitzar 
dificulten la circulació i posen 
en perill els seus usuaris. Com 
també ho fan aquells carrils 
ubicats al costat de vehicles 
estacionats o aquells carrils 
on trobem arbres, fanals, pa-
rades d’autobús i, fins i tot, 

zones de càrrega i descàrre-
ga. Un traçat llarg que pretén 
connectar tota la ciutat però 
que té molt a millorar. 
Sense oblidar els projectes 
que han passat a l’oblit de 
molta gent, com la construc-
ció del famós pont ubicat al 
costat del pont Vell i d’ús ex-
clusiu per a bicicletes. O la 
connexió amb els camins de 
l’Horta de Lleida. Promeses 
que no han arribat i de les 
que només en sentim par-
lar quan arriba la Setmana 
de la Mobilitat, on es conti-

nua elogiant el que creuen el 
carril més llarg d’Europa i la 
presumpta consciència sos-
tenible dels representants 
polítics. Lleida i els seus ciu-
tadans no necessiten el carril 
més llarg d’Europa, sinó un 
carril bici en condicions que 
no vulgui assemblar-se a una 
cursa d’obstacles. 

PASSEIG DE L’ONZE DE SETEMBRE 4

AVINGUDA DEL SEGRE 6

AVINGUDA DE LES GARRIGUES 5

Zones del carril 
que posen 
en perill la 
seguretat dels 
ciutadans

carril bici projectat

carril bici

itineraris recomanats

zones 30

zones perilloses
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CARRER RAMON I CAJAL

CARRER LLUÍS COMPANYS1

AVINGUDA CAMÍ DE PICOS

2

3

6

Lleida disposa de més de 35 quilòmetres de 
carril bici, que augmenta any rere any. Com ho 
fan també les crítiques dels seus usuaris

51

2

4

3
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La Paeria Torre Salses

PSC , Ciutadans 
i PP hi voten a 
favor. La resta 

de grups, en
contra

També s’aprova l’expedient de reconeixement de crèdit
 ACN
 LLEIDA

El Ple de la Paeria, correspo-
nent al mes d’abril, ha donat 
llum verda a dos expedients 
relacionats amb el projecte 
comercial previst a Torre Sal-
ses, que en ambdós casos 
han prosperat amb els vots a 
favor de PSC, C’s i PP, men-
tre que la resta de grups hi ha 
votat en contra. D’una banda, 
es tracta de l’expedient ur-
banístic per a la construcció 
del nou vial que connectarà 
aquesta zona de la capital del 
Segrià, i per extensió els bar-
ris de Magraners, la Bordeta i 
Cappont, amb el centre de la 
ciutat. En concret, s’ha apro-
vat la modificació puntual del 
Pla general d’ordenació ur-
bana de Lleida per reajustar 
el traçat de l’avinguda Víctor 
Torres d’accés al SUR 42.
Altrament, s’ha autoritzat el 
conveni entre l’Ajuntament 
de Lleida i l’empresa promo-
tora del projecte comercial, 

Llum verda al nou vial de la futura 
zona comercial de Torre Salses

Els grups del PSC, C’s i PP, votant a favor de 
l’expedient urbanístic del nou vial.

foto · ACN

Govern català i Estat
Ros demana que es posin d’acord 
per resoldre la pobresa energètica
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, ha demanat als governs 
de la Generalitat i l’Estat 
que es posin d’acord per re-
soldre els problemes origi-
nats per la pobresa energè-
tica en comptes d’interposar 
plets judicials davant Del 
Tribunal Constitucional, ja 
que, mentre fan això, qui ha 
d’acabar intervenint per re-
soldre aquesta situació són 
els ajuntaments, tot i que 
“no disposen dels recursos 
necessaris”. Ros ha informat 
que durant el 2015 la Paeria 
va donar 435 ajuts per valor 
de 63.000 euros i que du-
rant els quatre primers me-
sos de 2016 ja s’han tramitat 
més ajuts que l’any passat, 
uns 541. D’aquests, 38 han 
estat pagats per la Paeria i 

els 503 restants correspo-
nen als informes elaborats 
per garantir els subministra-
ments, que hauria d’assumir 
la Generalitat de Catalunya 
en estar dins del marc legal 
de la llei aprovada pel Par-
lament català però que ara 
el recurs del Govern central 
davant del Constitucional ha 
paralitzat.
Segons la Paeria, els 503 
informes tramitats enguany 
corresponen a la petició de 
72 ajuts, per rebuts de l’ai-
gua; 299 per la llum, i 132 
per la factura del gas. 
L’Ajuntament de Lleida ha 
elaborat, a més dels infor-
mes necessaris, un programa 
que inclou tallers, auditories 
energètiques a col·lectius 
vulnerables i ajudes per mi-
llora d’eficiència en casos 
d’especial vulnerabilitat. 

Eurofund Investment la Villa, 
SL, per al desdoblament del 
vial de Víctor Torres i la seva 
prolongació fins a Torre Sal-
ses, actuacions una part de 
les quals assumirà la promo-
tora, que preveu implantar-hi 
60.000 metres quadrats de 
mitjanes superfícies.
L’equip de govern socialista 
va decidir no portar aquests 
dos expedients al Ple del 
mes de desembre passat a 
l’espera de disposar, tal com 
demanava l’oposició –que va 
reprovar la gestió econòmica 

Crida per Lleida-CUP

La Crida denuncia que s’ha treballat 
en el parador del Roser sense llicència

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Crida per Lleida-CUP ha 
denunciat que des del febrer 
de 2012 i fins al març de 2016 
es van dur a terme obres per 
a la construcció del parador 
del Roser sense que aquestes 
disposessin de llicència en vi-
gor.
La formació posa de manifest 
que la llicència d’obres amb 
data de 17 de febrer de 2010 
feia constar una validesa per 
al seu inici i finalització de 
dos anys, comptadors des de 
l’endemà de la notificació de 
la llicència, i que la sol·licitud 
de pròrroga, per part de l’em-
presa, “no es va efectuar fins 
al 15 de març de 2016”. Des 
de la Crida ja han anunciat 
que estudiaran les accions a 

Imatge de l’interior del futur parador del Roser de 
Lleida.

foto · Arxiu

emprendre per aquests fets. 
El grup municipal continua 
defensant els usos públics per 
a l’antic convent del Roser i 
seguirà reivindicant aquest 

espai com a “part essencial 
de la memòria col·lectiva en 
la defensa de les llibertats na-
cionals de tots els lleidatans i 
lleidatanes”. 

municipal–, dels estudis co-
mercials de la Paeria.
Durant la discussió d’aquests 
punts, PSC i C’s han defensat 
que es tractava d’un debat 
únicament de caire urbanís-

tic, mentre que la resta de 
grups –inclòs el PP– han dei-
xat clar que no era així, sinó 
que la modificació urbanística 
i el conveni amb l’empresa 
promotora de Torre Salses és 

un debat que afecta al model 
comercial de la ciutat i, en 
aquest sentit, han reiterat la 
necessitat de consensuar amb 
els agents socials i econòmics.
El Ple també ha aprovat l’ex-
pedient de reconeixement de 
crèdit que permetrà a la Pa-
eria poder fer front al paga-
ment de les 723 factures pen-
dents a proveïdors de l’any 
2015, que sumen un total 
d’1,6 milions d’euros. Aquest 
punt ha prosperat amb els 
vots favorables de PSC i C’s 
i les abstencions de CiU, PP i 
ERC. La Crida-CUP i el Comú 
de Lleida hi han votat en con-
tra. Per tal de poder assu-
mir el pagament d’aquestes 
factures pendents, el Plenari 
també ha aprovat la modifi-
cació del pressupost de 2016, 
en aquest cas amb el suport 
del PSC, C’s i la Crida-CUP 
i l’abstenció de la resta de 
grups. Així, es podran liquidar 
les factures amb diners del 
fons de contingència. 
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Diputació de Lleida

El diputat de la CUP parla “d’una campanya 
de persecució a l’independentisme català”
 ACN
 LLEIDA

La Diputació de Lleida ha ex-
pressat el suport de la institu-
ció als electes municipals ci-
tats a declarar per l’Audiència 
Nacional per l’aprovació als 
respectius de mocions de su-
port a la declaració de ruptu-
ra del 9-N. La moció, presen-
tada per la CUP, s’ha aprovat 
amb el suport de CiU i ERC 
–a més de la CUP–, mentre 
PSC, UA, PP i C’s s’hi han 
oposat. D’una banda, el text 
manifesta que “els plens dels 
ajuntaments estan sotmesos, 
exclusivament, a la voluntat 
popular emanada per la ciuta-
dania” i expressa el rebuig de 
la Diputació lleidatana als re-
queriments enviats per l’Au-
diència Nacional espanyola a 
centenars d’ajuntaments ca-
talans per haver aprovat una 
declaració de suport a la mo-
ció rupturista del Parlament.
Així mateix, la moció explici-
ta el suport als electes que, a 
causa d’aquest requeriment, 
puguin ser encausats o citats 
a declarar, tot defensant el 
dret a la llibertat d’expressió. 
El text aprovat també recull 
que “el dret a l’autodetermi-
nació és un exercici eminent-
ment cívic i democràtic que ha 
de ser reclamat i defensat des 
de tots les institucions que 

Solidaritat amb els electes 
citats a declarar pel 9-N

emanen de la voluntat popu-
lar i, molt particularment, dels 
ajuntaments”. El darrer acord 
de la moció també insta la Di-
putació a donar suport a les 
mobilitzacions que es convo-
quin “per donar suport a les 
persones encausades i als 
ajuntaments requerits”. 
El diputat cupaire Joel Jové 
ha recordat que una tren-
tena de consistoris que van 
donar suport a la moció del 
Parlament del 9-N han rebut 
requeriments per part de 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, amb els vicepresidents de la 
institució, durant el Ple de la institució celebrat el 22 d’abril de 2016.

foto · ACN

Família reial 
Balaguer aprova 

declarar non
grata la família 

reial 

 REDACCIÓ
 BALAGUER

El Ple de l’Ajuntament de 
Balaguer ha aprovat de-
clarar non grata la família 
reial. La capital de la No-
guera se suma així a altres 
poblacions lleidatanes on 
també s’han aprovat mo-
cions en aquest sentit, 
com ara Cervera, Alpicat 
i Bellpuig. La declaració 
va prosperar gràcies als 
set vots favorables d’ERC 
(cinc) i de la CUP (dos) i 
l’abstenció dels cinc edils 
de CiU i el de Balaguer 
Ara Sí. Els tres del PSC i el 
de C’s hi van votar en con-
tra. 

l’Audiència Nacional, com ara 
Sort, Balaguer, la Seu d’Ur-
gell o Soriguera, fet que con-
sidera que es tracta “d’una 
campanya de persecució a 
l’independentisme català”. 
Per la seva banda, la diputa-
da de C’s, Ángeles Ribes, ha 
comparat la moció amb el 
règim totalitari de Mussolini 
i ha defensat l’obligació de 
respectar la legalitat vigent i, 
en cas de no estar-hi d’acord, 
els ha emplaçat a “canviar les 
normes des de dins”. 

Monarquia
Cervera declara

persona non 
grata el rei

Felip VI 
 REDACCIÓ
 CERVERA

El Ple de la Paeria de Cer-
vera ha aprovat una moció 
per declarar persona non 
grata el rei Felip VI i el con-
junt de la monarquia espa-
nyola. El text, presentat 
per la CUP-PA, ha comptat 
amb el suport dels quatre 
regidors de CDC al go-
vern del consistori, els dos 
d’ERC, el d’Independents 
per la Segarra i el mateix 
regidor de l’Esquerra In-
dependentista. 

Ribes (C’s)
compara la

moció amb el 
règim totalitari 

de Mussolini

Assessoria especialitzada en la gestió d’aliments que provoquen al·lèrgies i intoleràncies
Serveis per restauració i hostaleria - Adaptació de les cartes d’acord a la legislació vigent

en serveis 
amb aquesta 
butlleta

5%
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Disset activitats diürnes configuren el programa d’actes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Sirollada va presentar en 
roda de premsa a la plaça del 
Blas Infante el programa per 
les Festes de Maig 2016, que 
tindran lloc els propers dies 
6, 7, 8, 9, 10 i 11 de maig a 
Lleida. Aquest any la temàtica 
escollida és el circ; així, sota el 
lema “Fem del carrer el nos-
tre espectacle, construïm les 
festes populars!”, la Sirolla-
da pretén “abordar les festes 
majors actuals per transfor-
mar-les i fer-les veritablement 
populars”.
Durant la roda de premsa es 
va presentar el manifest de la 
Sirollada de maig de 2016, en 
el qual es presenta la Sirolla-
da com una eina popular de 
subversió a l’actual model de 
Festa Major orquestrat per 
l’Ajuntament, basat en “el 
simple consum d’oci i en el lu-
cre de les diferents empreses 
de la nit lleidatana”.

La Sirollada pretén fer les festes 
majors “veritablement populars”

Alternativa a la Festa Major “oficial”

Imatge de la presentació de la programació de la Sirollada per a la Festa Major de 
Lleida. (Foto: La Sirollada)

foto · La Sirollada

Aquest any la Sirollada esta-
rà situada al mateix lloc que 
l’any passat, a l’esplanada on 
fins ara s’havien trobat les fi-
retes cada any. Durant els sis 

dies hi haurà un escenari amb 
programació pròpia, quinze 
barraques autogestionades 
i un total de disset activitats. 
Totes les activitats es duran 

a terme entre la zona de les 
barraques i la plaça de la Siro-
llada (plaça Blas Infante).
Així, doncs, a banda de les 
barraques que faran les en-

titats que conformen la Siro-
llada a la zona de concerts, 
estan programades més de 
quinze activitats durant tota 
la Festa Major, de les quals 
cal destacar el Correbars de 
divendres, que consistirà en 
un cercavila per diferents lo-
cals de Lleida acompanyats 
d’una xaranga i amb diferents 
proves al llarg del recorregut, 
i la Farinada, una guerra de 
farina que fins fa uns anys era 
tradició a Lleida. 

També s’ha
presentat

un espai de
barraques als 
Camps Elisis 

Mentiras e impunidades
què pensa...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i 
diputada provincial

Michael Ignatieff es un reputado intelec-
tual canadiense que se metió en política 
allá por 2006. Fue elegido líder del Parti-
do Liberal en 2009 y se pegó un sobera-
no batacazo en las elecciones de 2011. 
Tras la dolorosísima derrota, dejó la polí-
tica, se dedicó a dar clases en la universi-
dad y además escribió un recomendable 
libro donde daba cuenta de su paso por 
el Partido Liberal. De esta obra, Fuego y 
Cenizas, me llamó la atención una frase 
del primer capítulo: “Nada te va a causar 
más problemas en la política que decir la 
verdad”.
En los meses que llevo en esto del servi-
cio público, puedo afirmar que he visto 
como se usaban mentiras y medias ver-
dades, y que escasamente se dice la ver-
dad como tal.
Y es que en realidad, como decía Igna-
tieff, decir la verdad es fuente de innume-
rables problemas, mientras que mentir en 
política trae pocas, por no decir escasas, 

consecuencias. En este mundillo, los elec-
tores no suelen castigar al político em-
bustero. Muy pocas veces se comprueba 
que lo que se dice en los currículums sea 
cierto, y cuando se pilla a plagiadores o 
engrosadores de títulos académicos, la 
cosa no suele pasar de un par de titulares 
y a otra cosa mariposa, o a la lista de la 
siguiente contienda electoral sin más.
Los artículos de opinión que se publican 
cada semana son, en muchas ocasiones y 
para ser clementes, una sarta de medias 
verdades hilvanadas con palabrería hue-
ca, que no resisten un análisis detallado 
de lo que en ellos se dice, pero como casi 
nadie se molesta en hacer lecturas pro-
fundas o en comprobar las afirmaciones 
que se presentan en ellos como verdades 
absolutas, van pasando semana tras se-
mana, mes tras mes… Y si entramos en 
el universo virtual de las redes sociales, 
entramos también en el universo de las 
trolas descomunales, donde además la 

impunidad campa por sus anchas, limi-
tándose el propagador de mentiras a 
borrar el tuit o el post cuando lo cazan, y 
aquí no ha pasado nada.
Por desgracia, esto se produce en todos 
los niveles. Yo he asistido al lamentable 
espectáculo de ver cómo un concejal se 
reconocía como un completo mentiro-
so en una comisión del ayuntamiento y 
cómo no sólo nadie le exigía responsa-
bilidades o renuncias, sino que bien al 
contrario, ahí sigue, arropadito por su 
grupo y dando sermones de moralidad e 
integridad.
Puede que piensen que estoy siendo un 
poco pesimista, pero… les voy a propo-
ner algo: si quieren hacer la prueba del 
nueve en esto de las verdades, las men-
tiras y las medias verdades, busquen la 
opinión de nuestros políticos acerca del 
cartel de la Fiesta Mayor. Oirán y leerán 
de todo, pero muy pocos les dirán la ver-
dad: que es una “birria”, sin paliativos.

Ciutadans
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Eleccions generals Nova formació política

Demòcrates de Catalunya es
presenta públicament a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Demòcrates de Catalunya 
s’ha presentat públicament 
en el seu primer acte com 
a formació política a Lleida. 
Des de la pròpia formació 
asseguren que “Demòcrates 
neix a l’espai central del so-
biranisme com una eina de 
regeneració política”. 
L’acte, que va tenir lloc a la 
sala Jaume Magre, va comp-
tar amb la presència de l’his-

toriador Pep Tort, que va 
compartir amb els assistents 
la seva visió sobre “Cultura, 
política de futur”. En el marc 
de la presentació de la nova 
formació política, també hi 
van participara el senador 
de Demòcrates a les Corts 
espanyoles, Jordi Souto, i 
la diputada demòcrata de 
Junts Pel Sí, Titon Laïlla. La  
nova formació ha iniciat un 
desplegament territorial ar-
reu de Catalunya. 

Membres de Demòcrates de Catalunya a Lleida 
acompanyats per Núria de Gispert.

foto · ArxiuLa campanya començarà el 10 de juny 
i els comicis tindran lloc el dia 26

 REDACCIÓ
 MADRID

El rei Felip VI ha signat aquest 
dimarts 3 de maig al matí al 
Palau de la Zarzuela el decret 
de dissolució de les Corts i 
la convocatòria d’unes noves 
eleccions generals el pròxim 
26 de juny. És la primera ve-
gada en democràcia que el 
cap d’Estat rubrica una re-
petició de les eleccions un 
cop transcorregut el període 
establert per intentar una in-
vestidura. Ho ha fet tal com 
estableix l’article 99 de la 
Constitució, que és el que 
fixa el termini de dos mesos 

Felip VI signa el decret 
de convocatòria de les 

eleccions

per a una convocatòria elec-
toral automàtica a partir del 
moment en què se celebra la 
primera votació d’investidura 
i cap candidat no obté el su-
port de la cambra. El monarca 
s’ha entrevistat a les 09.30 ho-
res amb el president del Con-
grés, Patxi López, abans de 
signar el decret, que ja s’ha 
publicat al Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE).
Un cop publicat al BOE, 
s’obre el calendari d’aquests 
comicis. Comença el dia 13 
de maig, data límit perquè les 
formacions s’inscriguin en for-
mat de coalició. Deu dies des-

prés, el 23 de maig, els partits 
han d’haver registrat les seves 
llistes. Es faran públiques als 
butlletins oficials el dia 25 i les 
llistes quedaran oficialment 
proclamades el 31 de maig. 
La campanya electoral co-
mença a les 00.00 hores del 
10 de juny i acaba a les 00.00 
hores del 24 de juny. El dia 25 
és jornada de reflexió i el 26, 
les eleccions.
Patxi López ha apel·lat a l’es-
perit del diàleg com un ele-
ment “fonamental” i la “base 
de la convivència democràti-
ca” i ha clamat contra l’abs-
tenció. 

........     ..........

........     ..........

........     ..........



Investigació i formació en 
l’àmbit biomèdic

 JOAN
ROSINACH

 TORRELAMEU
www.7accents.cat

 Recerca, desenvolupament 
i innovació. R+D+I és, per 
molts, la fórmula imprescin-
dible per avançar i per assolir 
l’excel·lència. En un món cada 
cop més globalitzat i compe-
titiu, cal bastir els fonaments 
de les polítiques econòmi-
ques sobre els pilars del co-
neixement i la investigació. 
Sota aquestes premisses, la 
primavera d’aquest 2015 va 
néixer CREBA, el Centre de 
Recerca Experimental i Bio-
mèdica Aplicada, amb la vo-
luntat de convertir-se en un 
centre de referència a nivell 
de Catalunya pel que fa a la 
investigació biomèdica.
Un projecte d’aquestes ca-
racterístiques requereix unes 
instal·lacions i uns equipa-
ments adients perquè els pro-
cessos d’investigació s’hi pu-
guin dur a terme d’una forma 
idònia. Això és, sens dubte, 
el que es pretén amb aquest 
nou centre altament tecnolò-
gic i innovador. Situat a Tor-
relameu, l’edifici compta amb 
una planta semisoterrada de 
207 m2 de superfície útil, una 

MAIG 201610 societat

CREBA Recerca i formació biomèdica

Creba, un centre punter     a Europa 

planta baixa de 778 m2, uns 
110 m2 en coberta d’instal-
lacions i de 650 m2 d’urbanit-
zació. A més, les comunica-
cions a través del tren d’alta 
velocitat de Lleida, juntament 
amb la connexió mitjançant 
l’autovia A-2, donen encara 
més valor afegit a la seva ubi-
cació.
El Centre de  Ciència i Recer-
ca Experimental Biomèdica 
Aplicada (CREBA) està ori-

entat a la investigació bio-
mèdica, sobretot a la recerca 
d’especialitats quirúrgiques, a 
la fisiologia i a d’altres disci-
plines mèdiques, sempre en-
caminades cap a una aplicabi-
litat immediata. El centre s’ha 

ubicat als espais annexos a 
l’actual Centre d’Estudis Por-
cins (CEP) amb la clara inten-
ció que el treball en paral·lel 
entre ambdós centres esde-
vingui peça bàsica del procés 
d’investigació.  De fet, en el 
CEP s’utilitzen les caracterís-
tiques mimètiques del porcí 
amb l’espècie humana per a 
la investigació i la recerca bi-
omèdica. L’envergadura del 
projecte es demostra en que 
les instal·lacions s’emmirallin 
en un equipament d’excel-
lència en producció científica 
com és el Centre Nacional 

CREBA i CEP treballen en 
paral·lel. 

fotos · Diputació de Lleida
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Creba, un centre punter     a Europa 
donem
veu

de Recursos i d’Investigació 
Porcina, que es troba ubicat a 
Columbia (Missouri).
En una aposta clara per con-
tinuar impulsant centres d’in-
vestigació de referència que 
dotin de contingut i de futur 
els interessos del territori, el 
Centre de  Ciència i Recer-
ca Experimental Biomèdica 
Aplicada (CREBA) ha estat 
impulsat i finançat amb més 
de 3 M€ per la Diputació de 
Lleida, sota la direcció tèc-
nica de l’Institut de Recerca 

Biomèdica (IRB) i el Departa-
ment de Salut de la Genera-
litat de Catalunya. “Posar a 
disposició del sector mèdic i 
veterinari aquest espai d’in-
vestigació en aspectes qui-
rúrgics adaptats a la més alta 
tecnologia és un exemple de 
societat que progressa i avan-
ça en base al coneixement i la 
formació”, afirmava Reñé en 
l’acte d’inauguració. En la ma-
teixa línia, des del Departa-
ment de Salut a Lleida i a l’Alt 
Pirineu i Aran el seu director, 

Josep Pifarré, qualificava de 
“clau” i “cabdal” per a les 
comarques de Lleida el fet de 
disposar d’aquest centre “per 
fer recerca experimental, tant 
en l’àmbit biomèdic com en 
l’agroalimentari”.
En aquest sentit, el cap del 
Servei de Cirurgia de l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova i inves-
tigador de l’IRB Lleida, Jordi 
Olzina, es va mostrar espe-
rançat que aquest nou CRAE 
es converteixi en un referent 
de la investigació biomèdica. 

Neix com a resposta
a la creixent necessitat 
d’oferir instal·lacions 
de qualitat per a la 
recerca i formació 
biomèdica i a
l’experimentació amb 
nous materials 
Va destacar el caràcter singu-
lar del centre arreu del territo-
ri català, assenyalant que “no 
hi ha equipaments d’aquest 
nivell, la qual cosa és molt 
important perquè vol dir que 
la investigació i la formació 
es podran dur a terme en un 
equipament únic”.

Formació, 
investigació 
i experimentació

Formació, investigació i expe-
rimentació. Aquests són els 
pilars bàsics a sobre dels quals 
es fonamenta el nou CREBA, 
que va exercint la seva activi-
tat de forma progressiva tant 
en l’àmbit formatiu com en 
els camps de recerca i desen-
volupament tecnològic des 
que el març d’aquest any es 
va posar en marxa el centre, 
també dissenyat per cobrir 
la necessària formació que 
requereixen els professionals 
sanitaris davant dels cons-
tants avenços dels dispositius 
i tècniques mèdiques.
Pel que fa a les activitats for-

matives, el centre està orien-
tat a la instrucció de professi-
onals de totes les especialitats 
mèdiques i tindrà una vocació 
transversal, és a dir, oferirà ac-
tivitats formatives per a doc-
tors, metges, infermeres, es-
tudiants de postgrau, màsters 
i altres professionals del món 
sanitari i veterinari.
En l’àmbit de desenvolupa-
ment tecnològic i la innova-
ció, al CREBA s’experimen-
tarà amb nous dispositius 
d’electromedicina i s’implan-
taran tècniques quirúrgiques 
per tal de comprovar-ne la 
seva eficàcia. Això inclou 
aprendre noves tècniques o 
fer investigació bàsica amb 
nous materials com podria ser 
el cas de malles, fils, pròtesis, 
coles o sutures.
I a nivell de recerca, gràci-
es a la seva vinculació amb 
l’IRBLleida, el centre estarà 
orientat a la investigació bio-
mèdica, sobretot a la recerca 
d’especialitats quirúrgiques, 
a la fisiologia i a d’altres dis-
ciplines mèdiques, sempre 
encaminades cap a una apli-
cabilitat immediata.  

El CREBA disposa d’unes instal·lacions de més de 1500 m2 

distribuïdes en diversos espais. 
fotos · Diputació de Lleida
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Ensenyament Abel Martínez

El Departament d’Ensenyament està treballant en un
protocol “per protegir la seguretat de tots els docents”

 ACN
 LLEIDA

La Facultat d’Educació, Psico-
logia i Treball Social de la Uni-
versitat de Lleida –on havia 
estudiat Abel Martínez– ha 
acollit un acte en record del 
professor lleidatà assassinat a 
l’institut Joan Fuster de Bar-
celona el dia que es complia 
un any d’aquell tràgic succés. 
L’acte ha comptat amb la pre-
sència dels pares d’Abel Mar-
tínez; de la consellera d’En-
senyament, Meritxell Ruiz; 
del rector de la UdL, Roberto 
Fernández; de la directora de 
la Càtedra Abel Martínez de 
la UdL, Àngels Balcells, i del 
president del Consell Esco-
lar de Catalunya, Lluís Font, 
a més d’amics i familiars del 
professor mort. 
La consellera Meritxell Ruiz 
ha defensat que “era neces-
sari” un acte de record a Abel 

Lleida recorda el professor
assassinat per un alumne

Revelació de secrets
L’Audiència reobre el cas contra 
l’exinterventor de la Diputació

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’ Audiència de Lleida ha re-
obert la instrucció de la cau-
sa contra l’exinterventor de 
la Diputació de Lleida, Josep 
Jaume Mateu, que podria 
ser jutjat per un suposat de-
licte de revelació de secrets. 

Fonts dels serveis jurídics de 
la Diputació han remarcat 
que l’Audiència s’ha basat 
en l’informe pericial que su-
posadament ‘’acredita’’ el 
traspàs d’una documentació 
al correu personal de Mateu 
que va ser publicada en un 
mitjà de comunicació. 

Assetjament laboral
Noves declaracions per la querella 
a dos alts càrrecs de la Diputació
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El director de Recursos Hu-
mans de la Diputació, Alexis 
Guallar, i el coordinador de 
Relacions amb els Municipis, 
Joan Eroles, han declarat 
amb motiu de la querella in-
terposada per Fiscalia con-

tra el coordinador de Noves 
Tecnologies, Gerard Serra, 
i la cap de d’Organització 
i Gestió, Marlen Minguell, 
per un presumpte cas d’as-
setjament laboral a dos fun-
cionaris, un tècnic informàtic 
i delegat sindical i l’exinter-
ventor de la corporació. 

Martínez com el que ha acollit 
la UdL, “perquè segueix en 
la ment de tot el món docent 
el lamentable episodi que va 
passar ara fa un any”. Així, ha 
afirmat que aquest no només 
és un homenatge a Abel Mar-

tínez, sinó també al conjunt 
de docents, “perquè és trist 
que algú amb tanta vocació 
hagi de perdre la vida per en-
senyar i educar els altres”.
Abans de començar l’home-
natge, Ruiz ha explicat que el 

Església de Rosselló

Fotografies del 2004 demostren la
situació ”ruïnosa” del campanar

 ACN
 ROSSELLÓ

Fa poques setmanes van ser 
trobades a l’Ajuntament de 
Rosselló unes imatges de 
l’any 2004 on es pot apreciar 
la situació i l’estat ruïnós del 
campanar de l’església de la 
localitat que es va esfondrar 
el passat 29 de gener. L’alcal-
de del municipi, Josep Abad, 
les ha volgut compartir amb 
els veïns per tal de justificar 
en certa manera que el mal 
estat del temple ve de fa anys 
i que no és responsabilitat no-
més de l’actual equip de go-
vern que hagi caigut el cam-
panar. A les fotografies, que 
no compten amb cap anota-
ció del registre municipal i es 
van trobar guardades en un 
calaix, es pot apreciar una es-

Seqüència de tres imatges del 2004 on es pot apre-
ciar una esquerda de grans dimensions al campanar.

foto · Ajuntament de Rosselló

querda de grans dimensions i, 
segons l’alcalde, “no cal tenir 
coneixements d’arquitectura 
per veure la situació en què 
estava i no es va fer res de res, 

només es van limitar a tapar 
els forats”.
A dia d’avui encara no està 
clar quin serà el futur de l’es-
glésia de Rosselló. 

Departament d’Ensenyament 
està treballant en un protocol 
que permeti protegir la segu-
retat dels docents per tal no 
es puguin repetir uns fets com 
els que van tenir lloc a l’insti-
tut Joan Fuster de Barcelona. 

Tot i no voler donar-ne més 
detalls, la consellera ha dit 
que “és responsabilitat de 
l’administració trobar totes 
les vies necessàries per garan-
tir la seguretat de tots els do-
cents” i ha assegurat que els 
sindicats han estat informats 
de l’elaboració del protocol. 
Ruiz també s’ha referit a la 
indemnització d’1 milió d’eu-
ros que ha presentat la família 
d’Abel Martínez i que ja ha 
estat admesa a tràmit. La con-
sellera ha defensat que la fa-
mília “està en el seu dret” de 
fer una reclamació patrimoni-
al i ha assegurat que serà ate-
sa amb l’obertura d’un procés 
administratiu. 

Ruiz, amb els pares 
d’Abel Martínez, Fernán-
dez i Cullerés, a la UdL.

foto · ACN



Què fem a l’AECC- Catalunya contra el càncer de Lleida?
Totes les activitats i prestacions que l’aecc ofereix són gratuïtes i no és necessari ser soci per poder gaudir-ne. 

L’aecc té la missió
d’informar i conscienciar

a la societat sobre totes les mesures i els mecanis-
mes possibles per prevenir la malaltia i influir en el 
seu comportament:
- Campanyes d’informació i conscienciació. 
- Programes d’hàbits de vida saludables 
  adreçats a joves.
- Conferències orientades a promoure la salut.

AECC- Catalunya contra el càncer – Lleida.  ·  C/ Pallars, 25 – 25004 Lleida  ·  Tel. 973 23 81 48  ·  lleida@aecc.es

truca’ns i t’informarem

L’aecc vol estar a prop dels malalts i 
les seves famílies, oferint-los 

per disminuir el seu sofriment de manera complemen-
tària al SNS, de forma totalment gratuïta. 
Aquestes es duen a terme a Lleida ciutat i comarques 

a través de les seves Juntes locals: Mollerussa, 
Tàrrega, Balaguer, Cervera, 
Les Borges Blanques, Vielha, Tremp, 
La Seu d’Urgell, El Pont de Suert, Sort.

acompanyament i suport 

- Atenció psicològica individual o en grup a pacients i familiars 
  en qualsevol moment de malaltia. Programa de deshabituació tabàquica.

- Atenció social: orientació, ajudes econòmiques i cessió de material 

  ortoprotèsic.

- Servei de fisioteràpia: prevenció i rehabilitació del limfedema, fisioteràpia   

  aquàtica i marxa nòrdica en càncer de mama. Fisioteràpia en laringectomitzats.

- Servei de voluntariat a l’hospital i a domicili i testimonial.

- Tallers i Programes d’ alimentació, cures estètiques, sexualitat, ioga....

- Colònies d’estiu per a nens amb càncer a la Val d’Aran. 

  Del 17 al 24 de juliol de 2016.

- Orientació medico sanitària. Servei d’Infocancer 900 100 036
  www.consultorio.aecc.es: ajuda i orientació mèdica psicològica i social online o 

per telèfon.

- Servei d’orientació i suport a persones portadores d’estoma digestiu 

  i/o urològic.

serveis que oferim

Des de l’aecc promovem 
i financem 
una 

recerca oncològica 
excel·lent

servint de pont entre la societat i la 
recerca científica.
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  Enduriment de la normativa

Tres gossos sense lligar
ataquen una veïna de Juneda

 REDACCIÓ
 JUNEDA

Tres gossos de raça potenci-
alment perillosa que anaven 
sense lligar van atacar una 
veïna de Juneda de 28 anys 
i li van provocar ferides al 
cap. La noia va ser atesa de 
les mossegades a l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida, 
on la van derivar des del CAP 
de les Borges, segons ha ex-
plicat l’alcalde del municipi, 
Antoni Villas. L’Ajuntament 
es compromet a incrementar 
la vigilància per fer complir 
la normativa municipal, que 

estableix que tots els gossos 
han d’anar lligats i que els de 
raça potencialment perillosa, 
a més, han de portar obliga-
tòriament morrió.
Els fets van passar al costat 
de les pistes de pàdel quan 
la víctima passejava la seva 
mascota, un gos de raça peti-
ta. La noia va rebre tres mos-
segades al cap. Segons Villas, 
ràpidament la van socórrer 
tant el propietari dels animals 
com d’altres persones que hi 
ha havia a la zona, i això va ser 
fonamental perquè l’agressió 
no fos més greu. 

Moviments feministes

El Grup de Dones 
de Lleida emprendrà 

accions legals 
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Setmanes enrere el Grup de 
Dones de Lleida i Marea Lila 
demanaven a la sala de con-
certs La Boite de Lleida que 
anul·lés l’actuació del raper 
Arce programat per al di-
vendres 22 d’abril a la nit. 
Els col·lectius reclamaven la 
suspensió de l’esdeveniment 
argumentant que les lletres 
d’algunes de les cançons del 
raper fan apologia a la viola-
ció i la degradació de la dona. 
La sala de festes, però, no va 
voler anul·lar el concert, que 
es va realitzar tal com estava 
previst.
El Grup de Dones de Lleida 

Totes i tots 
contra el

raper Arce i 
La Boite

Imatge publicada a les xarxes socials pels col·lectius Grup de Dones de Lleida i 
Arran Lleida.

font · Twitter

Diversos
col·lectius es 

van presentar 
davant de la sala  

de concerts

lamenta que la sala de con-
certs La Boite no hagi volgut 
cancel·lar el concert del raper 
Arce i fa una valoració molt 
negativa dels motius que va 
esgrimir la sala en un comu-

nicat a les xarxes socials, on 
“sota un vernís d’intent de 
posicionar-se en contra de la 
violència masclista” justifica 
el seu benefici empresarial. A 
més, desconfia de les expli-
cacions dels seus propietaris, 
que argumenten que haurien 
de pagar una elevada indem-
nització econòmica a l’artista 
en cas de cancel·lar el con-
cert.
Així, doncs, el col·lectiu fe-
minista es va unir a altres col-
lectius i moviments en l’acció 

de denúncia que va tenir lloc 
el divendres al vespre davant 
de la sala La Boite. A més, 
l’advocada del col·lectiu va 
sol·licitar al responsable de la 
sala poder gravar el concert 
per tal de conèixer quines 
eren les paraules del raper i 
les cançons que cantava. Si hi 
hagués qualsevol indici d’apo-
logia de la violència de gène-
re o qualsevol delicte d’odi, 
el Grup de Dones presentaria 
una denúncia contra el raper i 
contra la sala de concerts. Fi-

nalment, fins a 150 persones 
es van aplegar davant de La 
Boite com a mostra de rebuig 
al concert que tenia lloc dins 
de la sala.
A més, el col·lectiu ha fet ar-
ribar la informació a la Comis-
sió d’avaluació i seguiment de 
la violència masclista i pròxi-
mament ho farà a la Sindica-
tura de Greuges. També es va 
informar col·lectius feministes 
de Barcelona, ja que el raper 
actuava dissabte a la Ciutat 
Comtal. 

Mobilització ramadera

Primer atac d’un ós a la
Vall d’Aran

 REDACCIÓ
 LLEIDA

A la Vall d’Aran s’ha registrat 
el primer atac de l’ós aquest 
any, una ovella que es va tro-
bar devorada per un plantí-
grad a un camp de Bagergue. 
Unió de Pagesos ha convocat 
una assemblea er exigir mesu-
res contra els danys provocats 
per la fauna salvatge. L’atac 
de l’ós ha coincidit amb altres 
morts de bestiar que haurien 
provocat voltors. Els rama-
ders del Pirineu fa temps que 
es queixen dels perjudicis que 
els ocasiona la fauna salvatge i 

qüestionen que s’hagin de fer 
noves reintroduccions, com el 
nou exemplar de plantígrad 
que es vol alliberar al Pallars.
Joan Guitart, responsable 
d’acció sindical a les comar-
ques de muntanya d’Unió de 
Pagesos, afirma que “és molt 
fàcil engegar animals i que els 
alimentin els demés, nosaltres 
tenim els nostres animals i ens 
cuidem que no vagin al camp 
del veí, per tant, el que no és 
lògic és que l’administració 
deixi anar animals i que des-
prés nosaltres n’haguem de 
pagar les conseqüències”. 

Mosca negra
Comencen les 
fumigacions

al riu
Segre

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els tècnics del Consor-
ci de Serveis Agroami-
bentals del Baix Ebre i 
Montsià han iniciat el el 
tractament d’enguany 
per combatre la mosca 
negra mitjançant fumi-
gacions a la part cata-
lana del riu Cinca i el 
Segre fins a Lleida. Està 
previst que fins a l’estiu 
s’apliquin cinc fumiga-
cions. 



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



Infraestructures Aeroport de Lleida-Alguaire
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Les xifres de la instal·lació lleidatana s’estanquen al voltant dels 30.000 
passatgers i arribar als 400.000 previstos per al 2020 esdevé una quimera

 JOAN
ROSINACH

 ALGUAIRE
www.7accents.cat

 Fa pocs dies es van conèixer 
les xifres referents a la tem-
porada d’hivern d’aquest final 
del 2015 i inici del 2016. L’ae-
roport de Lleida-Alguaire ha 
arribat, en aquest període, als 
25.000 passatgers provinents, 
principalment, de la Gran 
Bretanya i Israel i amb desti-
nació a les estacions d’esquí 
andorranes. Aquestes dades 
evidencien un lleuger aug-
ment respecte a temporades 
anteriors i semblen mostrar 
un cert repunt en una tendèn-
cia molt negativa. Amb tot, 
sembla una autèntica quimera 
arribar als 400.000 passatgers 
que es proposaven assolir en 
un termini de deu anys quan, 
el febrer de 2010, es va inau-
gurar la instal·lació.
I és que l’aeroport de Lleida-
Alguaire, més enllà del de-
bat sobre la seva necessitat i 
idoneïtat, ha patit una mena 
de cursa d’obstacles des de 
la seva posada en funciona-
ment. Poc abans de cele-
brar-se un any de l’entrada en 
funcionament de l’aeròdrom, 
la Generalitat anunciava per 
la suspensió, de mutu acord, 
del vol setmanal de Vueling 
Lleida-Barcelona per la bai-
xa ocupació (només s’omplia 
un 3-4% de la capacitat). Poc 
després, l’empresa deixava 
d’operar a l’aeroport i supri-
mia també la ruta de Palma, 
cancel·lant els últims vols pre-
vistos. No passa gaire temps 
que Pyrenair comunicava la 
paralització de la venda de 
bitllets entre Alguaire i Vigo 
per a la resta de temporada, 
ja que la previsió de passat-
gers tampoc arribava al llindar 
esperat, i d’aquesta manera 
deixava d’operar per la invia-
bilitat econòmica de mantenir 
només la ruta a Madrid, tot i 

L’aeroport de Lleida-Alguaire
o com fer volar coloms

Aquest hivern 
25.000 

passatgers
han passat per 

les instal·lacions

Avui només 
un  operador 

manté l’activitat 
comercial a 

l’aeroport

tenir una bona ocupació. Rya-
nar s’apuntava al carro i infor-
mava que no prestaria més 
serveis a l’aeroport d’Alguaire 
si la Generalitat no n’augmen-
tava la subvenció. Així doncs, 
en un tres i no res els bons 
auguris del primer any s’esfu-
maven en un vol sense retorn.
En aquest context, el 2011 
–i després de l’ampliació de 

l’any 2010– es creava una tau-
la estratègica per buscar vies 
de promoció de l’aeroport 
i redactar un pla de negoci. 
S’aprofiten les instal·lacions 
per celebrar el Campionat 
d’Espanya de Vols Acrobàtics 
durant tres anys consecutius i 
acollir la celebració de l’Oc-
tobert AirFest l’octubre de 
2013 i el Lleida Air Challen-

ge, les curses d’Air Race que 
atraurien al voltant de 6.000 
persones a l’aeroport el juny 
del 2014 i del 2015.
En ple 2016, són fod els tour 
operadors que ofereixen vols 
amb sortida o arribada a les 
instal·lacions d’Alguire. Una 
és Neilson Thomas Cook, 
que aquest hivern ha ofert ru-
tes des de Londres–Gatwick, 
Manchester i Birmingham 
i que el primer diumenge 
d’abril va enlairar els dos úl-
tims avions des de l’aeroport 
lleidatà d’aquesta tempora-
da. L’altre operador és Air 
Nostrum, que manté l’acti-
vitat comercial a les instal-
lacions amb la línia regular a 
Palma de Mallorca per mitjà 
de dos vols setmanals.
Des del Govern es mostra 
cert optimisme, tant pel pre-
sent com pel futur de la instal-

lació. En aquesta línia, el ma-
teix dia que es mostraven les 
xifres de la temporada d’hi-
vern Ramon Farré, delegat 
del Govern a Lleida, afirmava 
que “ningú ja no posa Lleida-
Alguaire en aquella caixa dels 
aeroports que no tenen pas-
satgers, és plenament opera-
tiu, sabem que té grans avan-
tatges per accedir al Pirineu 
des de la banda sud i que 
opera amb normalitat els 365 
dies de l’any”.  Segurament, 
en plena primavera es va obli-
dar dels dies de boira a l’hora 
de fer les seves declaracions. 
Sigui com sigui, tant de bo 
aquest aeroport, acabi sent 
operatiu – i rendible! – pel 
bé del territori. De moment, 
però, fa la sensació que per 
tirar-lo endavant caldrà algu-
na cosa més que seguir fent 
volar coloms. 
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any 2010

61.769
PASSATGERS

any 2011

24.714
PASSATGERS

any 2012

33.041
PASSATGERS

any 2013

29.443
PASSATGERS

any 2014

30.400
PASSATGERS

any 2015

30.200
PASSATGERS

LLEIDA-ALGUAIRE 61,7 *

REUS 1.415,6 

GIRONA-COSTA BRAVA 4.859,8 

LLEIDA-ALGUAIRE 30,2 

REUS 703,9 

GIRONA-COSTA BRAVA 1.774,8  

LLEIDA-ALGUAIRE 30,4 

REUS 849,9 

GIRONA-COSTA BRAVA 2.159,2 

LLEIDA-ALGUAIRE 29,4 

REUS 969,6 

GIRONA-COSTA BRAVA 2.734,4 

LLEIDA-ALGUAIRE 33,0 

REUS 931,9 

GIRONA-COSTA BRAVA 2.837,8 

LLEIDA-ALGUAIRE 24,7 

REUS 1.358,0 

GIRONA-COSTA BRAVA 3.003,6 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2013

2012

2011

El primer any de funcionament, l’any 2010, 61.769 passatgers van emprar l’aeroport de Lleida-
Alguaire. En el rànquing dels 49 aeroports que van operar en territori espanyol, això el situava 
en la posició 35, superant aeroports com els de Badajoz, Salamanca, Vitòria, Burgos, La Gomera, 
Logronyo, Albacete, Còrdova i Osca.

L’any 2013 van ser un total de 29.443 els passatgers que van passar per Lleida-Alguaire, ocupant 
la 35a posició del rànquing, un lloc que es va repetir el passat 2014, amb una xifra de 30.400 pas-
satgers. En el passat 2015 la presència de passatgers pràcticament s’ha mantingut amb unes xifres 
que s’estan estancant al voltant dels 30.000 passatgers.

El 2012 l’aeroport va sumar un total de 33.041 passatgers, ocupant la 36a posició del rànquing. Es 
tancava així el primer trienni de vida de la infraestructura, que havia operat durant aquest període 
un total 6.312 vols.

El segon any, el 2011, uns 33.000 passatgers van utilitzar les instal·lacions. Això el situava en la po-
sició 41, superant també aeroports que donen servei a zones molt més habitades, malgrat la desa-
parició dels ajuts públics que altres aeroports no van deixar de rebre i la pèrdua dels vols provinents 
de Rússia a causa, principalment, del retard del permís per efectuar vols fora de l’espai Schengen. 

* Unitats: milers de persones  
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Primer de Maig Manifestació

Els sindicats exigeixen que el Govern passi de les
paraules als fets per afavorir la industrialització

 ACN
 LLEIDA

Mig miler de persones han 
sortit al carrer aquest Primer 
de Maig a la capital del Segrià 
en protesta contra la precarie-
tat laboral i per reclamar sous 
dignes i polítiques actives 
que afavoreixin la industrialit-
zació de les terres de Lleida. 
Els sindicats exigeixen que es 
faci una aposta clara per can-
viar un model productiu enca-
ra molt basat en els serveis i 
l’agricultura. En aquest sen-
tit, exigeixen que el Govern 
passi de les paraules als fets 
després que aquest dissabte 
el conseller d’Empresa, Jordi 
Baiget, es comprometés a fa-
cilitar la implantació de noves 
empreses a la demarcació. A 
més, aquest any també han 
tingut especial protagonisme 
els treballadors i les treballa-
dores de la neteja, que a Llei-

Lleida clama contra la precarietat 
laboral i a favor de sous dignes

UGT
Acusen la Paeria de “coaccionar i 

silenciar” els representants sindicals
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La secció sindical de la UGT 
a la Paeria ha anunciat que, 
“davant dels intents de 
l’equip de govern de coac-
cionar i silenciar la veu dels 
representats sindicals esco-
llits democràticament”, ha 

pres la decisió de no assis-
tir a cap reunió convocada. 
Segons la UGT, aquestes 
trobades “s’han convertit 
en un monòleg i reprovació 
a la part sindical degradant 
les relacions laborals i la ne-
gociació fins a uns límits im-
pensables”. 

CCOO
Denuncien deficiències en les eines 
de treball de l’Ajuntament de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La secció sindical de CCOO 
de la Paeria denuncia “im-
portants deficiències” en tot 
allò que fa referència a les 
noves tecnologies aplicades 
a les eines de treball de la 
plantilla. A més de l’envelli-

ment dels ordinadors amb 
què han de treballar els fun-
cionaris, el sindicat assegura 
que les xarxes Wi-Fi gratuï-
tes de casals i centres cívics 
no funcionen malgrat l’exis-
tència de cartells públics en 
aquests equipaments anun-
ciant el servei. 

da porten onze anys esperant 
l’equiparació salarial amb la 
resta d’empleats de Catalu-
nya. Per això, la seva pancarta 
amb el lema “Volem cobrar” 
ha anat just per darrera de la 
principal, la que encapçala-

ven els dirigents de CCOO i 
la UGT a Lleida, Jaume Sellés 
i Núria Solé respectivament.
La manifestació ha servit per 
reivindicar el treball digne i 
també la recuperació de drets 
socials que s’han perdut en 

Cita ineludible per a empresaris i emprenedors

La Trobada Empresarial al Pirineu 
abordarà la presa de decisions

 ACN
 LLEIDA

La 27a Trobada Empresarial al 
Pirineu abordarà aquest any 
la presa de decisions en un 
context d’incertesa global i 
local. Serà en dues jornades, 
el 16 i 17 de juny, que se ce-
lebraran per novè any con-
secutiu a la Seu d’Urgell. Els 
empresaris que impulsen la 
Trobada han lamentat la in-
capacitat dels partits estatals 
per formar govern. Assegu-
ren que la incertesa política, 
tant a Catalunya pel procés 
sobiranista com a l’Estat per 
la manca de govern, se suma 
als dubtes sobre l’evolució 
mundial de l’economia. Per 
tot plegat, “les expectatives 
positives que s’havien gene-
rat el 2015 a hores d’ara s’han 

Membres de l’executiva de la Trobada Empresarial al 
Pirineu, amb el president, Vicenç Voltes.

foto · ACN

frenat”, segons el president 
de la Trobada, Vicenç Voltes. 
L’altre gran eix temàtic serà 
l’impacte de les noves tec-
nologies en l’economia i les 

empreses. La conferència in-
augural la farà el divendres 17 
de juny al matí el president de 
la Generalitat, Carles Puigde-
mont. 

els darrers anys. La principal 
exigència és la derogació de 
la reforma laboral, una re-
forma que rebutgen perquè 
asseguren que no ha reduït 
l’atur i, en canvi, ha condem-
nat molts treballadors a la 

pobresa salarial i social. La 
marxa convocada per CCOO 
i UGT ha sortit de la plaça del 
Treball i ha acabat a la rambla 
de Ferran, davant de la Sub-
delegació del Govern espa-
nyol a Lleida. Els manifestants 
dels grups anticapitalistes han 
fet un recorregut diferent.
El Primer de Maig ha arribat 
a Lleida sense cap gran crisi 
laboral, a diferència de l’any 
passat, quan la manifestació 
es va fer a Tàrrega en suport 
dels treballadors d’Indox. Els 
sindicats ho atribueixen al fet 
que les empreses lleidatanes 
ja han fet pràcticament tots 
els expedients de regulació 
que podien. 

Els treballadors de la 
neteja han format part de 
la manifestació.

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

Assessors Fiscals
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La Diputació
invertirà 50.000 

euros anuals en la 
neteja de la

Noguera Pallaresa

Diputació de Lleida

El sector espera augmentar un 
5% els 650.000 serveis del 2015
 ACN
 LLAVORSÍ

Les previsions de les empre-
ses d’esports d’aventura de 
Lleida són bones de cara a 
aquesta temporada i esperen 
superar els serveis registrats 
la temporada anterior i sobre-
passar la xifra dels 650.000. 
A la demarcació de Lleida 
hi ha 224 empreses que es 
dediquen a aquest sector i 
generen uns 2.000 llocs de 
treball. L’impacte econòmic 
del sector és d’uns 90 milions 
d’euros i 28 milions directes. 
El president de la Diputació 
de Lleida, Joan Reñé, ha des-
tacat la importància d’aquest 
sector durant la presentació 
de la temporada que s’ha fet 
a Llavorsí i ha aprofitat per 
anunciar una aportació anu-
al, durant un període de cinc 
anys, d’entre 30.000 i 50.000 
euros per la neteja i manteni-
ment de la Noguera Pallaresa. 
L’objectiu d’aquesta actuació 
és mantenir el riu amb les mà-
ximes garanties de seguretat.
Durant el 2015 les empreses 
van realitzar 646.000 serveis 
de turisme actiu, un 4% més 
que l’any anterior. Les empre-
ses van fer uns 320.000 ser-
veis d’activitats terrestres (un 
3,2% més), 312.000 serveis 
d’activitats d’aigua (un aug-
ment del 2,3%) i uns 14.000 

Més i millors
esports d’aventura

Un grup de persones realitza una excursió a cavall a 
Llavorsí.

foto · ACN

d’aèries (un 40% més).
El 49,5% dels serveis contra-
ctats van estar relacionats 
amb els esports de terra; el 
48,3%, amb els d’aigua, i el 
2,2% restant, amb els d’ai-
re. El ràfting segueix sent el 
producte estrella de les mo-

dalitats d’aigua, representant 
gairebé la meitat de tots els 
serveis que es fan al riu o als 
barrancs.
Pel que fa al client de les em-
preses, és bàsicament català 
(un 70%). Un 16,8% prové de 
l’Estat espanyol i el 13,2 res-
tant, del mercat estranger. En 
aquest mercat és on el sector 
vol incidir, donat que creu 
que pot augmentar molt més 
encara.
D’altra banda, Llàtzer Sibís, 
president del Consell Comar-
cal del Pallars Sobirà, ha cele-
brat la notícia que els instituts 
de Sort, la Pobla de Segur i la 
Seu d’Urgell impartiran la for-
mació de tècnic esportiu en la 
modalitat de piragüisme.  

Esquí 
Masella posa el 
punt i final a la 

temporada
d’esquí al Pirineu
 ACN
 GIRONA

Masella és l’única estació 
d’esquí de tot el Pirineu ca-
talà que ha allargat la tem-
porada fins aL 24 d’abril. 
És més, ha estat l’última 
estació en tancar portes 
de tot Catalunya, Aragó, 
els Pirineus Orientals fran-
cesos i Andorra. Totes les 
estacions de Lleida i gran 
part de les instal·lacions 
gironines –gestionades 
en part per Ferrocarrils de 
la Generalitat– van posar 
punt i final a la temporada 
de neu el passat diumen-
ge 10 d’abril. 

Fruita d’os 
La manca de fred 
a l’hivern fa caure 
la producció de 

préssec i nectarina
 ACN
 ALCARRÀS

La manca de fred durant 
els mesos d’hivern i la llar-
ga floració dels arbres du-
rant la primavera, que ha 
fet que molts fruits no ha-
gin quallat correctament, 
fa preveure un descens en 
la producció de fruita d’os 
a Catalunya aquesta cam-
panya en relació amb l’an-
terior segons les estimaci-
ons que Afrucat ha donat 
a conèixer en el marc del 
20è Fòrum Préssec i Nec-
tarina d’Alcarràs. A l’Estat 
i Europa també s’espera 
una producció menor. 

Turisme JARC-COAG 
La Costa Daurada, 

destinació
preferida dels

lleidatans

Exigeixen més 
ajuts per renovar 

la maquinària
agrícola

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Federació de Turis-
me de Tarragona (FEHT) 
i representants del sector 
turístic de la Costa Dau-
rada han presentat l’ofer-
ta turística de la zona i 
les novetats per aquesta 
temporada a la Llotja de 
Lleida. Aquesta acció té 
com a objectiu consolidar i 
reforçar un mercat de pro-
ximitat tan important com 
el de Lleida, ja que aques-
ta ciutat i la seva província 
són els principals mercats 
emissors de turistes cap a 
la Costa Daurada. 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

JARC-COAG ha presentat 
al·legacions al projecte de 
Reial Decret del Ministe-
ri d’Agricultura referent a 
les subvencions per a la 
renovació de la maquinà-
ria agrícola. L’organització 
agrària considera que la 
mesura “no tindrà reper-
cussió en l’economia dels 
agricultors i ramaders 
sense una dotació pressu-
postària adequada” i, per 
tant, “no es compliran els 
objectius de millorar la se-
guretat i l’eficiència ener-
gètica”. 
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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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El Lleida Llista Blava
celebra 65 anys consolidat 
com un referent en el
seu esport

 MARC
RETAMERO

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Ha plogut molt d’ençà 
d’aquell llunyà 6 d’abril de 
1951, la data en què un grup 
de joves lleidatans van esta-
blir els primers fonaments de 
la que avui en dia és una de 
les entitats esportives de les 
terres de Ponent amb més 
història. Amb uns valors i un 
esperit que, malgrat el pas 
del temps, continuen intactes. 
Parlem, evidentment, del Llei-
da Llista Blava, que enguany 
compleix 65 anys, una fita que 
el club ja ha començat a cele-
brar com es mereix. No és fà-
cil mantenir-se durant tantes 
campanyes al peu del canó i 
encara menys fer-ho com un 
autèntic referent en la seva 
disciplina, passejant el nom 
de Lleida arreu d’Espanya i 
fins i tot d’Europa. Tot plegat 
encara és més difícil si et de-
diques a un dels mal anome-
nats esports minoritaris, com 
és el cas de l’hoquei patins. 
La trajectòria del Llista, però, 
demostra que amb il·lusió tot 
és possible. El pavelló Onze 
de Setembre vibra cada quin-
ze dies amb els partits del 
seu equip, que pot presumir 
de disputar la millor lliga del 
món, l’OK Lliga, d’un esport 
amb una forjada tradició a la 
demarcació. Un hoquei pa-
tins cada cop més consolidat, 
com ho demostren els onze 
conjunts de base que té el 
club en l’actualitat. Complir 
65 anys sovint és sinònim de 
jubilació. Ans al contrari en 
el cas del Lleida Llista Blava, 
doncs li queda corda per ce-
lebrar-ne molts més.
El primer president de l’en-
titat va ser Ramon Barrufet, 
que tot i els seus actuals 89 
anys no es va voler perdre els 
actes que el club va organitzar 
a principis del mes d’abril per 
commemorar l’efemèride. Li 
va tocar a ell el càrrec per una 
simple qüestió abecedària, 
doncs els socis fundadors es 
van anar afiliant al club per 
l’ordre alfabètic dels seus cog-
noms i la seva “B” de Barrufet 
era la lletra més alta. Tampoc 
no té massa misteri l’elecció 
del nom de l’associació, Lis-
ta Azul, en els seus inicis en 
ple règim franquista. I és que 
les samarretes de joc, cedides 
per l’aleshores president de 

HOQUEI Lleida Llista

65 ANYS
SOBRE RODES

la Unión Deportiva Lérida, Ra-
mon Vilaltella, eren blanques 
amb una franja blava. Sorprèn 
més, en canvi, que la primera 
intenció no era pas la de cre-
ar un club d’hoquei, sinó de 
futbol. De fet, van arribar a 
disputar algun que altre par-
tit abans de canviar la pilota 

Inicialment, el 
Lleida Llista 

Blava havia de 
ser un club

de futbol

Imatge històrica d’un partit del Lista Azul a la pista del Cervantes. fotos · GGallery

què en pensa...

Felicitats!
nes s’entestin a amagar-los 
a mesura que es fan grans. 
L’efemèride encara mereix 
major homenatge quan 
s’arriba a una xifra simbò-
lica com poden ser els 65 
anys que enguany ha com-
plert el Lleida Llista Blava. 
Arribar a l’elit és difícil i 
consolidar-s’hi, molt més. 
Per si fos poc, fer-ho sobre 
rodes suposa una dificultat 
afegida. El club llistat ho ha 
aconseguit gràcies al treball 
i la dedicació que moltes 
persones han esmerçat du-
rant més de sis dècades per 
tal de convertir l’entitat en 

el que és avui en dia, tot un 
clàssic de l’OK Lliga, la mi-
llor lliga del món d’hoquei 
patins. Els actes de celebra-
ció del passat 3 d’abril van 
resultar tot un èxit tant pel 
que fa a l’organització com 
per l’emotivitat que van 
suscitar entre els presents. 
D’acord, va faltar guanyar 
el rival de torn, el Caldes, i 
fer un pas important cap a 
la permanència. Això, però, 
ja no és problema, doncs la 
recent victòria contra el Llo-
ret deixa l’objectiu a tocar. 
Un motiu més per encetar 
el cava. Moltes felicitats!

Marc
Retamero

Periodista

Sumar anys sempre hauria 
de ser motiu de celebració, 
malgrat que algunes perso-

de cuir per l’estic i els patins. 
Segons va reconèixer el propi 
Barrufet en la presentació de 

les celebracions del 65è ani-
versari, va ser un jugador gi-
roní d’hoquei patins que res-

ponia al nom de Pepe Ibero 
qui els va fer canviar d’opinió. 
“Tots érem alumnes de Maris-
tes i jugàvem a futbol, però 
vam entaular amistat amb 
en Pepe, que ens va acabar 
convencent que el millor era 
muntar un club d’hoquei. Tots 
van aprendre a patinar menys 
jo”, va sincerar-se. No va ser 
l’únic expresident que va par-
ticipar en els actes de cele-
bració, ni molt menys. Mano-
lo Fregola (1951-1952), Josep 
Barahona (1952-1954), Antoni 
Prim (1980-1991), Joan Pica-
nyol (1991-1993), Lluís Mar-
tínez (1993-2001), Frederic 
Florensa (2001-2008) i Juanjo 
Santisteve (2008-2009) també 
van prendre part en el meres-
cut homenatge que es va rea-
litzar a tots els que un dia van 
estar al capdavant del Llista. 
“Aplegar a la pista tots els 
presidents vius que ha tingut 
el club i viure un matí com el 
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El primer president del club, Ramon Barrufet, 
va coincidir amb l’actual, Enric Duch, en la 
presentació dels actes del 65è aniversari.

d’aquell dia és una cosa de la 
qual sempre ens en recorda-
rem. Malgrat la derrota con-
tra el Caldes, podem dir que 
tot va sortir rodó”, va explicar 
al SE7 l’actual màxim manda-
tari del club, Enric Duch, que 
recentment ha estat guardo-
nat per l’Ajuntament de Llei-
da amb la medalla al mèrit 
esportiu.
65 anys donen per a molt. 
Èxits, decepcions i gran quan-
titat de vivències. El club, que 
també va incorporar el pa-
tinatge artístic en les seves 
activitats, va començar el seu 
periple a la pista descoberta 
del Cervantes, l’escenari de 

la seva primera temporada 
en competicions federades. 
Posteriorment es van utilitzar 
altres pistes, sempre de titu-
laritat municipal: el Frontó 
Lleida, el velòdrom del Camp 
d’Esports, el pavelló de la 
Bordeta i l’actual Onze de 
Setembre, seu del Llista des 
de l’any 2002. Són molts els 
cursos que ha passat en l’elit 
de la seva disciplina d’ençà 
que el 1956 tastés per pri-
mera vegada la màxima ca-
tegoria estatal. Tot i que amb 
diversos ascensos i descensos 
pel mig, és tot un clàssic de 
l’actualment anomenada OK 
Lliga i també es va donar a 

conèixer arreu del vell conti-
nent disputant la Copa CERS. 
De fet, l’any 2003 va arribar a 
disputar contra el Reus la final 
d’aquesta competició conti-
nental, una enorme fita per 
a l’esport lleidatà que a dia 
d’avui segueix sent recorda-
da malgrat la derrota (es va 
perdre per 5-0 en la tornada 
després d’imposar-se 2-1 en 
l’anada). En aquell moment 
a l’equip ja hi jugava Carles 
Trilla, l’actual capità, que fa 
quinze anys que llueix la sa-
marreta llistada. “No espera-
va estar-hi tantes temporades. 
Hi vaig arribar com a junior i 
sense objectius de llarga du-

rada. Només volia competir 
i passar-m’ho bé”, ens reco-
neix. Li costa escollir el millor 
moment de la seva carrera 
amb el Llista, perquè “porto 
molts anys al club i n’he viscut 
molts”. No dubta tant quan se 
li pregunta per una anècdota. 
“Un dissabte jugàvem a Tene-
rife i el vol, que l’agafàvem el 
mateix dia, es va endarrerir un 
parell d’hores. Per a més inri, 
en arribar l’autocar que ens 
esperava tenia la roda punxa-
da. Vam arribar al pavelló cinc 
minuts abans de l’inici del 
partit, però afortunadament 
vam guanyar”, explica. Això, 
però, no li tornarà a succeir, 
ja que “tinc una mica de pà-
nic a viatjar amb avió i fa dos 
anys que he deixat de fer-
ho”. Tanmateix, l’austeritat 
que impera en el club llistat 
avui en dia no permet gaires 
luxes en els desplaçaments i, 
per exemple, és força habi-
tual trobar-se els jugadors vi-
atjant fins i tot en furgonetes 
particulars.
Pel que fa al futur, un dels 
principals objectius del Lleida 
Llista passa per la construcció 
d’una pista descoberta a l’ex-
terior del pavelló Onze de Se-
tembre que permetrà incre-
mentar el nombre d’equips de 
base. “No fa tants anys aquí 
només hi havia 35 nens apre-
nent a jugar a hoquei i això, 
gràcies a l’esforç de molta 

gent, ha canviat per a bé”, re-
corda Enric Duch. “Som l’únic 
club esportiu de la ciutat amb 
un equip en la màxima cate-
goria de la seva disciplina. La 
gent ho sap i es veu en cada 
partit que juguem a casa, 
amb gairebé 600 espectadors 
gaudint de l’hoquei. El nostre 
és un dels pavellons de l’OK 
Lliga amb més assistència de 
públic”, afegeix. A nivell es-
portiu, enguany s’anhelava 
fer un pas més i classificar-se 
per disputar una competició 
europea la pròxima tempora-
da, un fet que suposaria “un 
aparador excepcional per a la 
ciutat de Lleida”. Per assolir 
aquest repte, però, sembla 
que caldrà esperar a futures 
campanyes. Una mala segona 
volta de l’ICG Software que 
dirigeix Albert Folguera ha 
allunyat el conjunt lleidatà de 
la zona mitja-alta de la classi-
ficació i el que cal fer ara és 
assegurar quan abans millor 
una permanència que s’ha 
complicat en les últimes set-
manes. Continuar a l’OK Lliga 
és vital per a un club com el 
Llista i, amb el suport incan-
sable dels seus incondicionals 
aficionats, de ben segur que 
s’aconseguirà aviat. Llavors 
es podrà mirar endavant amb 
optimisme. Amb la satisfacció 
pròpia d’una entitat que por-
ta 65 anys funcionant sobre 
rodes. 
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FUTBOL Lleida Esportiu

En l’àmbit estrictament esportiu, necessiten guanyar el 
Cornellà per assegurar l’accés al play-off d’ascens

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Nou capítol en la guerra ober-
ta entre la directiva del Lleida 
Esportiu i la plantilla del pri-
mer equip. Els jugadors blaus 
van comparèixer davant dels 
mitjans de comunicació per 
tal de denunciar la situació in-
sostenible que travessen des 
de fa mesos i demanar que 
aquesta se solucioni el més 
aviat possible. A més de rei-
terar la manca de compliment 
de la directiva pel que fa als 
pagaments de les nòmines, 
van acusar el club de xantat-
ge, incomunicació i d’altres 
irregularitats, com l’entrega 
de pagarés bancaris sense 
fons. El president del Lleida 
Esportiu, Albert Esteve, va 
intervenir després del comu-
nicat del planter per matisar 
alguns dels punts exposats 
pels jugadors i recordar que 
no s’abonaran les quantitats 
pendents fins que s’estableixi 

Els jugadors del Lleida Esportiu diuen prou

Primera Catalana
Balaguer i Lleida B, en bona dinàmica

 REDACCIÓ
 BALAGUER/LLEIDA

El CF Balaguer no va fallar 
contra el Jesús i Maria i se-
gueix lluitant per ascendir 
a Tercera Divisió. Els deixe-
bles de Jordi Cortés, que 
d’aquesta manera encade-
nen tres victòries consecuti-
ves, van golejar (4-1) el con-
junt ebrenc i es mantenen a 
un únic punt de Vilanova i 

Santboià, els seus rivals més 
directes. D’altra banda, la 
distància amb el líder, el Cas-
telldefels, s’escurça a quatre 
punts després de l’empat 
dels barcelonins a Mangra-
ners davant del Lleida B. El 
filial blau, que una setmana 
abans havia aconseguit una 
golejada històrica (0-13) a El 
Catllar, va deixar escapar un 
2-0 en els minuts finals. 

Segona Catalana
L’Alpicat manté el lideratge

 ABEL PUJOL
 ALPICAT

L’Alpicat va imposar-se a la 
Unió Esportiva Balàfia per 
3-2, un resultat que li permet 
sumar tres punts que el man-
tenen líder de Segona Cata-
lana quan només resten qua-
tre jornades per al final de 
la competició. En un partit 
marcat pel fort vent que bu-
fava sobre el parc del Graó, 

els alpicatins, que s’havien 
avançat 2-0, van reaccionar 
ràpidament a l’empat dels 
visitants per endur-se la vic-
tòria amb un gol de Gomà. 
Totes les dianes es van veure 
en la segona meitat, després 
d’un primer temps en el qual 
la velocitat de l’aire va pro-
vocar errades en la passada, 
el control de l’esfèric i la de-
finició de cara a porteria. 

Futbol base

Els socis del CF Pardinyes elegeixen 
Carlos García com a president

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Carlos García serà el nou 
president del CF Pardinyes, 
com a mínim, durant els pro-
pers quatre anys. Així ho van 
decidir els socis del club del 
barri lleidatà en les primeres 
eleccions que s’hi celebra-
ven al llarg dels seus 64 anys 
d’història. La candidatura de 
García, sota el lema “Per un 
futur millor”, va superar amb 
autoritat l’encapçalada per 
Juanma Vázquez, que repre-
sentava una proposta més 
continuista. La jornada elec-
toral va suposar un gran èxit 
de participació, doncs 237 
dels 376 socis que té l’entitat 
van prendre part en els co-
micis. 169 van apostar per la 
junta de Carlos García, men-
tre que només 67 van fer-ho 
per la de Vázquez. A més, es 
va registrar un vot en blanc. El 
nou màxim dirigent de l’enti-

Membres de la nova junta directiva del club.
foto · CF Pardinyes

un “full de ruta”. El directiu va 
emplaçar la resolució del con-
flicte a la reunió que el Lleida 
mantindrà amb l’Asociación 
de Futbolistas Españoles 
(AFE), que està donant suport 
i assessorant a la plantilla en 
aquests moments difícils. 

El capità de l’equip, Raúl Fus-
ter, va ser l’encarregat de lle-
gir el comunicat, en el qual els 
jugadors asseguren que “al-
guns només han cobrat una 
mensualitat en tota la tempo-
rada, mentre que al gruix de la 
plantilla tan sols se’ls han pa-

El Lleida no va estar gens afortunat en la definició a Xàtiva.

tat, que ocupava el càrrec de 
vicepresident en la junta sor-
tint de Rubén Tolsa, és tam-
bé el porter del primer equip 
masculí del club, el qual milita 
a Tercera Catalana. Comple-
ten la directiva Jaime López, 
Alexandra Taberner, Marina 

Fernández, Nando Falcón, Li-
dia Callizo, Elena Costa, Pere 
Cabiscol i Joan Manel Alés. El 
seu principal objectiu serà mi-
llorar les instal·lacions i créi-
xer en nombre d’equips, així 
com millorar la relació amb 
les institucions. 

gat les nòmines d’agost, se-
tembre, octubre i novembre”. 
A més, afegeixen que en rei-
terades ocasions se’ls han en-
tregat pagarés bancaris sense 
fons que han estat retornats 
pels bancs, ocasionant així 
despeses als futbolistes. “Da-

vant de la nostra lògica in-
sistència en cobrar els salaris 
deguts, el club ha anat tallant 
totes les vies de comunicació. 
No ens responen les trucades 
ni els missatges i, recentment, 
fins i tot ens han bloquejat al 
WhatsApp, un fet lamentable 
que demostra la seva manca 
d’intenció de diàleg”. Juga-
dors i cos tècnic van aprofitar 
l’ocasió per agrair les mostres 
de suport de l’afició i expres-
sar el seu màxim compromís 
amb els objectius esportius 
de l’equip. El conjunt d’Ima-
nol Idiakez, malgrat la derro-
ta (2-1) encaixada a La Murta 
de Xàtiva, on va desaprofitar 
nombroses ocasions de gol, 
depèn de si mateix per clas-
sificar-se pel desitjat play-off 
d’ascens. Si guanya el Cor-
nellà, el seu rival més directe, 
al Camp d’Esports certificarà 
matemàticament l’objectiu 
una jornada abans de la con-
clusió de la lliga regular. 

foto · David Ávila
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HANDBOL

Les noies de Miroslav Vujasinovic finalitzen la lliga 
vuitenes i continuaran a la Divisió d’Honor Plata

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’Associació Lleidatana 
d’Handbol continuarà una 
temporada més a la Divisió 
d’Honor Plata, la segona ca-
tegoria del seu esport a nivell 
estatal, i aquesta vegada ho 
farà per mèrits propis. Des-
prés de dos temporades des-
cendint a la pista i salvant-se 
als despatxos, la tercera ha 
estat la vençuda i les noies 
de Miroslav Vujasinovic han 
assolit la permanència sobre 
el terreny de joc. Ho han fet 
amb un final de lliga molt sol-
vent, que ha permès al con-
junt lleidatà escalar fins a la 
vuitena posició de la classifi-
cació.
La victòria (30-27) de la pe-
núltima jornada contra el 
Granollers, en un duel direc-
te a cara o creu per eludir el 
descens, va resultar clau en la 
consecució de l’objectiu. En 
un pavelló Onze de Setem-
bre bolcat amb el seu equip, 
les lleidatanes ben aviat van 
aconseguir un avantatge clar 
(8-4). Els gols d’Irina Pop i les 
aturades de la portera Jenny 
suposaven un autèntic mal de 
cap per a les visitants. Tanma-
teix, aprofitant el cop anímic 
que va ocasionar la lesió de 

L’Associació Lleidatana 
segella la permanència 

amb brillantor

L’actual plantilla de l’Associació Lleidatana d’Handbol.
foto · Associació 

HOQUEI

L’ICG Software Lleida trenca 
la mala ratxa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Important pas de l’ICG 
Software Lleida cap a l’ob-
jectiu de la permanència. El 
conjunt d’Albert Folguera, 
que una setmana abans ja 
havia donat indicis d’aban-
donar la mala dinàmica de 
resultats amb un empat a 
la pista del Vilafranca, va 
aconseguir una merescuda 
victòria per 4-2 en la visita al 
pavelló Onze de Setembre 
del Lloret, un rival directe al 

qual ara supera en la classi-
ficació. A més, la jornada va 
ser perfecta per als llistats 
ja que la resta d’equips de 
la zona baixa van perdre els 
seus partits i ara tenen un 
coixí de set punts respecte 
a l’última plaça de descens. 
El Lleida Llista es va avançar 
gràcies a un gol del capità 
Carles Trilla abans del des-
cans. El Lloret va empatar, 
però Joan Cañellas, per par-
tida doble, i Manu Necchi 
van sentenciar. 

El capità Carles Trilla, celebrant un gol.
foto · Lleida Llista

HANDBOL
L’Handbol Pardinyes perd 

la categoria
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Handbol Pardinyes va con-
firmar a la pista del Sant Es-
teve Sesrovires un descens 
de categoria que semblava 
evident des de moltes jor-
nades abans. El conjunt de 
Txema del Rosal va caure 
per un clar 33-25 contra els 
del Baix Llobregat i tampoc 
no ha pogut sumar cap punt 

en els tres encontres poste-
riors, ja sense res en joc, més 
enllà de donar minuts als ju-
gadors menys habituals i co-
mençar a preparar la tempo-
rada vinent. Millor va ser el 
final de campanya per a les 
“Lleones” del sènior femení, 
tot i que les seves últimes 
tres victòries van resultar in-
suficients per garantir la per-
manència. 

Laia Ballestero, el Granollers 
va situar-se a un sol gol, tot i 
que al descans tornaria a ma-
nar l’Associació amb certa co-
moditat (15-12). Després del 
pas pels vestidors, les barce-

lonines van empatar el partit 
en diverses ocasions (16-16, 
19-19). No obstant això, les 
locals no es van deixar intimi-
dar i van recuperar una renda 
significativa de la mà d’Emma 
Precup i Irina Pop. Ja en l’úl-
tim minut, amb un 29-27 en el 
marcador, Jenny va sentenci-
ar el triomf aturant un penal. 
Llavors, l’Associació en tenia 
prou amb un empat en la dar-
rera jornada per certificar la 
permanència sense dependre 
de resultats aliens. Les blaves, 
però, no es van conformar i 
van arrencar un triomf brillant 
(25-31) contra el Castellde-
fels, el tercer classificat.  

La victòria en 
el duel directe 

contra el 
Granollers va 

resultar clau

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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Malgrat el descens esportiu, la idea del club és 
inscriure’s novament en la categoria

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’Actel Força Lleida va tancar 
a la Coruña una temporada 
nefasta a nivell esportiu, cul-
minada en l’última posició de 
la classificació i, per tant, amb 
un descens de categoria. Els 
deixebles de Joaquín Prado, 
després de caure al Barris 
Nord contra el potent Melilla 
Baloncesto per 64-71, ja no 
depenien d’ells mateixos per 
aconseguir la permanència, 
però en l’última jornada les 
derrotes dels rivals directes, 
CB Prat i Planasa Navarra, 
haurien permès als lleidatans 
assolir l’objectiu si hagues-
sin fet els deures en territori 
gallec. L’Actel va competir, 
però un nefast últim quart 
va propiciar el 100-86 defi-
nitiu que el va condemnar a 
jugar a la LEB Plata la prò-
xima campanya. Tanmateix, 
l’entitat del Barris Nord es 

El Força Lleida intentarà salvar la 
LEB Or als despatxos

resisteix a abandonar la LEB 
Or i apurarà totes les opcions 
de mantenir la categoria per 
la via administrativa, quelcom 
que ja han aconseguit molts 
clubs de bàsquet en els dar-
rers anys.
El president del Força Lleida, 
Félix González, va confirmar 
les intencions del club en la 
seva valoració de la tempora-
da. “La idea és presentar-nos 
el 3 de juliol (data límit fixada 
per inscriure’s en les compe-
ticions federatives) a la seu 
de la Federació complint tots 
els requisits per inscriure’ns 
en la LEB Or”. El dirigent va 
afegir que han rebut el suport 
de diversos clubs de la cate-
goria per intentar ampliar la 
competició a divuit equips, 
un fet que incrementaria les 
possibilitats del Força Lleida. 
“Sempre hem dit que la lliga 
és molt curta, que els juga-
dors tenen massa mesos de 

vacances... Cal potenciar la 
LEB Or per fer-la més atrac-
tiva i nosaltres lluitarem per-
què així sigui”. No obstant 
això, si tots els equips amb 
drets esportius compleixen 

Lliga Femenina

Laura Gil abandona el Cadí La Seu
 MARC RETAMERO
 LA SEU D’URGELL

El Cadí La Seu, que ja ha co-
mençat a planificar la plantilla 
de la propera temporada, no 
podrà comptar amb la que ha 
estat la seva principal estrella 
les dues últimes campanyes, 
Laura Gil. La pivot murciana 
va comunicar a l’entitat de 
l’Alt Urgell la seva intenció 
d’aspirar a nous reptes es-
portius i buscar un club que 
disputi competicions euro-
pees. Així, doncs, ni tan sols 
no s’ha arribat a negociar per 
retenir la jugadora internacio-
nal, que durant el seu periple 
per la Seu d’Urgell ha signat 
unes mitjanes de 10 punts, 6 
rebots i 11 de valoració. Tam-
poc no s’espera que continuï 
la segona jugadora més valo-
rada de l’equip, Tamara Abal-

Laura Gil, llançant un tir 
lliure.

foto · Agustí Peña

els requisits en el termini es-
tablert i no es produeixen va-
cants, González va confirmar 
que el projecte seguirà viu en 
la LEB Plata. En aquest cas, 
va apuntar que caldrà man-

tenir un pressupost similar al 
d’enguany i fer una plantilla 
competitiva amb l’objectiu 
de guanyar la lliga i ascendir, 
ja que “no pujar el primer any 
podria suposar una pèrdua 
important de la massa social 
que tant ens ha costat recu-
perar”. Pel que fa a la plani-
ficació esportiva, va lamentar 
que un curs més no es podrà 
abordar amb l’antelació de-
sitjada. “S’ha truncat el nos-
tre somni d’estiu”, va comen-
tar un Félix González que va 
expressar el seu desig de se-
guir comptant amb Joaquín 
Prado, encara que “cal veure 
en quina funció”. 

L’equip de Joaquín Prado 
no va ser capaç de guan-
yar en les últimes quatre 
jornades de lliga.

foto · Santiago&Enjuanes

BÀSQUET

Lliga EBA

El Pardinyes haurà de 
guanyar en l’última 

jornada
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
afronta la darrera jornada de 
la fase de permanència amb 
l’obligació de guanyar si vol 
mantenir-se una campanya 
més en la categoria. Els groc-
i-negres, malgrat les seves 
últimes dues victòries, la més 
recent a Menorca enfront del 
cuer Sant Lluís (52-77), ocu-
pen la setena posició i, per 
tant, es troben en l’última 
plaça que conduiria al des-
cens. Ara bé, estan empa-
tats a victòries amb els tres 
equips que tenen just per 
sobre en la classificació, CB 

Castellbisbal, Martorell Sol-
vin i MoraBanc Andorra B, de 
manera que un triomf en l’en-
contre definitiu pràcticament 
asseguraria la salvació. Tan-
mateix, el compromís no serà 
gens fàcil per als de Jorge 
Serna, doncs rebran un dels 
clàssics de la Lliga EBA, un 
Sant Nicolau de Sabadell que 
arribarà a Lleida amb una vic-
tòria menys que el Pardinyes 
i també estarà obligat a vèn-
cer per apurar les seves opci-
ons de permanència. La cita 
tindrà lloc al pavelló Barris 
Nord el diumenge 8 de maig 
a partir de dos quarts de sis 
de la tarda. 

de, doncs l’aler-pivot gallega, 
amb altes pretensions econò-
miques, ha rebutjat l’oferta de 
renovació que li ha presentat 
el club. En canvi, Joan Carles 
Pié, que tornarà a ser l’entre-
nador, sí podrà mantenir la 
base de jugadores catalanes 
que ha tingut enguany. Les 
escortes Andrea Vilaró i Mar-
ta Montoliu disposen d’un 
i dos anys més de contracte 
respectivament i continuaran 
al club. També la jove pivot 
Carla Escuert, que actualment 
s’està recuperant d’una greu 
lesió al genoll. Les últimes en 
segellar la seva continuïtat 
han estat la gironina Georgina 
Bahí i la capitana, Tània Pérez, 
que ha descartat ofertes d’al-
tres equips i complirà la seva 
sisena temporada al Cadí La 
Seu. 
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TENNIS

El combinat de Conchita Martínez, liderat per
Muguruza i Suárez, es va desfer d’Itàlia per la via ràpida 

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

La selecció espanyola de ten-
nis femení ja està de nou en 
l’elit del seu esport. Després 
de dos anys fora del Grup 
Mundial, el conjunt capitane-
jat per Conchita Martínez va 
rubricar el retorn entre els vuit 
millors sobre l’argila del Club 
Tennis Lleida. Ho va fer amb 
autoritat, sense fissures i mos-
trant una enorme superioritat 
davant d’una Itàlia que amb 
prou feines va plantar cara. 
L’afició lleidatana, que va 
omplir a vessar el recinte en 
les dues jornades, va poder 
gaudir del millor joc dels prin-
cipals referents del tennis fe-
mení espanyol, Garbiñe Mu-
guruza i Carla Suárez, que no 
van cedir ni un sol set durant 
tota l’eliminatòria. Així, doncs, 
la tercera visita de la Fed Cup 
a la capital del Segrià, tot un 
èxit pel que fa a l’organitza-

Espanya segella a Lleida 
l’ascens al Grup Mundial

ATLETISME
El Lleida Unió 

Atlètica, sisè en 
el Campionat de 

Catalunya
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Lleida Unió Atlètica va 
aconseguir un magnífic 
sisè lloc en la seva prime-
ra participació en la final 
del Campionat de Catalu-
nya de clubs. Els lleidatans 
van finalitzar per davant 
del Club Atlètic Cornellà i 
l’Avinent Manresa en una 
cita on es va proclamar 
campió el FC Barcelona, 
seguit de l’Agrupació At-
lètica Catalunya i el Club 
Atlètic Igualada. Els at-
letes del quadre lleidatà 
van rendir a un gran nivell, 
com ho demostren les deu 
millors marques personals 
que van assolir en la com-
petició. Destaquen les se-
gones posicions d’Albert 
Valle en els 200 metres 
llisos, de Marc Liébana 
en llançament de martell, 
de Belén Mba en els 100 
metres llisos i de l’equip 
femení de relleus en la 
prova de 4x100. També 
cal remarcar els tercers 
llocs aconseguits per Su-
san Stephen en triple salt i 
per Marta Nogueira en els 
5000 metres marxa. 

Muguruza celebra la victòria aconseguida a Lleida.
foto · Fed Cup

ció i l’assistència de públic, es 
va saldar amb un rotund 4-0 
per al conjunt estatal. En el 
duel que obria l’eliminatòria, 
Muguruza va haver de patir 
per adjudicar-se el primer set 

contra Francesca Schiavone, 
que ocupava a última hora el 
torn previst per a Sara Errani, 
lesionada. A la figura més me-
diàtica del combinat espanyol 
li tocava anar a remolc de la 

MOTOCICLISME
Márquez consolida el liderat amb un podi a Jerez

 REDACCIÓ
 JEREZ

Marc Márquez va aconseguir 
la tercera posició en el Gran 
Premi d’Espanya de Moto GP, 
que com cada any es va dis-
putar al circuit de Jerez de la 

Frontera. Aquest podi permet 
al pilot cerverí mantenir-se lí-
der del Mundial amb disset 
punts d’avantatge sobre el se-
gon classificat, l’actual campió 
Jorge Lorenzo. La cursa se la 
va endur Valentino Rossi, que 

va dominar la prova de prin-
cipi a fi, mentre que Lorenzo 
va finalitzar segon. L’italià va 
córrer al capdavant en tot mo-
ment i Márquez, coneixedor 
dels errors que l’any passat li 
van costar diverses caigudes, 

no va voler arriscar en excés. 
Així, doncs, es va conformar 
amb un podi que li atorga 
un botí molt positiu després 
de les victòries aconseguides 
consecutivament a Argenti-
na i Estats Units. Pitjor li van 
anar les coses al seu germà 
petit, Àlex, que va caure quan 

seva veterana rival, però amb 
el suport del públic lleidatà va 
aconseguir forçar un tie break 
que es va acabar enduent per 
7-4. A partir de llavors, l’en-
frontament va ser un passeig 
per a Muguruza, que va deixar 
en blanc Schiavone (6-0) en la 
segona mànega. Més contun-
dent encara va ser la victòria 
de Carla Suárez davant de 
Roberta Vinci, a la qual va su-
perar sense contemplacions 
per un doble 6-1. La jugado-
ra transalpina tampoc no va 
poder fer res en el matx entre 
números 1 que la va enfrontar 
diumenge a Garbiñe Mugu-
ruza. La hispano-veneçolana, 
fent gala d’un servei impla-
cable, va passar per sobre de 
Vinci (6-2, 6-2) sentenciant en 
menys d’una hora el partit, 
l’eliminatòria i l’ascens. La fes-
ta s’havia de tancar amb uns 
intranscendents dobles, però 
les italianes es van retirar. 

lluitava pel cinquè lloc en la 
categoria de Moto2. El pilot 
de Kalex, malgrat oferir bo-
nes sensacions en les sessions 
classificatòries, no ha comen-
çat bé el campionat i ja suma 
tres caigudes en quatre car-
reres. Haurà de refer-se en la 
pròxima prova, a Le Mans. 

laclacaespectacles@gmail.com · www.laclaca.cat
www.facebook.com/laclacaespectacles

600 576 646 · 620 149 057
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www.7accents.cat

 El SE7 ha estat guardonat amb el pre-
mi a la millor nova publicació catalana 
de l’any 2015 en el marc de la Nit de les 
Revistes i la Premsa en Català, l’acte ins-
titucional anual del sector de les publica-
cions en català, que ha tingut lloc aquest 
dimecres 4 de maig a l’Espai Endesa de 
Barcelona. 
El premi ha estat concedit per la Federa-
ció d’Associacions d’Editors de Premsa, 
Revistes i Mitjans Digitals en Català, que 

aplega més de mig miler de capçaleres 
entre revistes, premsa i digitals. Així, 
doncs, el mensual gratuït de 7accents 
ha rebut el guardó més important de la 
Nit de les Revistes i la Premsa en Català 
per “apostar per la informació de proxi-
mitat amb reportatges, anàlisi, opinions i 
infografia amb un disseny modern i ben 
estructurat”.
El guardó també escenifica un projecte 
sòlid i innovador, tot just quan fa menys 
d’un any de la publicació del primer nú-
mero del SE7. L’equip de 7accents va 
recollir el guardó encapçalat pel seu di-
rector, un bel·ligerant Gerard Martínez 

que en el seu parlament agraïa el premi 
després d’”un any i mig de menyspreus, 
boicots, xantatges i corrupteles d’índole 
caciquista”. “Nosaltres vam néixer per 
democratitzar la informació a Lleida i per 
demostrar que és possible construir un 
mitjà de comunicació lliure i plural, no 
subvencionat, que treballi per les insti-
tucions però que no en visqui”, afegia 
abans de rebre l’ovació més sonora de la 
gala.
Cal destacar que és la primera vegada 
que un mitjà de comunicació de Lleida 
guanya el premi a la millor nova publica-
ció de l’any. 

El ‘SE7’, millor nova publicació 
de CatalunyaLes associacions 

de premsa 
catalanes celebren 
els seus premis en 
el marc de la Nit 
de les Revistes i la 
Premsa en Català
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‘7accents’, segona 
millor portada de l’any

 D’altra banda, la portada del número 38 del setmanari electrònic 7ac-
cents, una altra publicació de la mateixa empresa editora, ha estat elegi-
da la segona millor portada de l’any en la categoria de premsa després 
de l’Ara. El guanyador s’ha escollit per votació popular al llarg de la Nit 
de les Revistes i la Premsa en Català.
L’acte, presidit per la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme For-
cadell, i el vicepresident del Govern català, Oriol Junqueras, ha reunit un 
gran nombre d’editors i diverses personalitats del món de la política, la 
cultura i la comunicació. Màrius Serra ha estat l’encarregat de conduir la 
jornada, que ha acollit més de 300 assistents. 
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Teatre Fira de Titelles

Els organitzadors no descarten sumar l’any que ve més
espais als 28 que ja han acollit espectacles 

 ACN
 LLEIDA

Uns 35.000 espectadors han 
tornat a omplir la Fira de Ti-
telles de Lleida, que ha tancat 
una nova edició multitudinà-
ria. S’han venut més del 90% 
de les entrades de les funci-
ons de pagament i moltes ac-
tuacions van exhaurir les loca-
litats dies abans de començar 
la Fira. Els organitzadors insis-
teixen que prefereixen créixer 
en qualitat que en quantitat 
però no descarten l’any que 
ve afegir noves ubicacions a 
les 28 que aquest any ja han 
acollit espectacles de carrer i 
de sala. A més, també es vo-
len reforçar les activitats per 
a professionals, especialment 
les sessions formatives inclo-
ses en les jornades tècniques.
La d’aquest any ha estat la 
27a edició d’una cita amb el 
teatre de titelles, que es con-

35.000 espectadors i més del 
90% de les entrades venudes

Canto sense vergonya
Kastanya.cat fomentarà el català i 

l’occità a través de la música
 ACN
 LLEIDA

L’Escola l’Intèrpret ha acollit 
la presentació del projecte 
Kastanya.cat, que té com a 
objectiu fomentar l’ús de la 
llengua catalana mitjançant 
la música i, alhora, promo-
cionar grups musicals que 

canten en català o occità. 
Fins a finals de juny tothom 
que estigui interessat a par-
ticipar-hi es pot inscriure al 
web llengua.gencat.cat/kas-
tanya. En poden formar part 
músics de totes les edats i 
estils que cantin en català o 
occità. 

Bona nit de nou, malparits!
Sopa de Cabra presenta a Lleida

la seva gira d’estiu
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Sopa de Cabra començarà 
la gira d’estiu el proper 6 de 
maig a Lleida en el marc de 
les Festes de Sant Anastasi 
i ho ha anunciat en un con-
cert sorpresa al Mercat de 
Cappont de la mateixa ca-

pital del Segrià. Aquesta és 
la primera vegada en quinze 
anys que la formació torna a 
sortir a la carretera en una 
gira curta que constarà de 
deu concerts i els portarà 
per festivals com Cap Roig, 
Sons del Món o Daurada Be-
ach Club, entre d’altres. 

Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya

El film mexicanofrancès ‘La delgada 
línea amarilla’, millor llargmetratge
 ACN
 LLEIDA

La Mostra de Cinema Llati-
noamericà de Catalunya ha 
donat a conèixer el palmarès 
de la 22a edició del certamen. 
El jurat de la secció oficial ha 
distingit amb el premi al mi-
llor llargmetratge la pel·lícula 
La delgada línea amarilla 
(Mèxic-França), dirigida pel 
mexicà Celso R. García, que 
també ha estat distingit amb 
el Premi Obra Social la Caixa 
al millor director per aquest 
film. A més, també s’ha endut 
el primer premi del públic. 
Els premis al millor actor i la 
millor actriu han estat per a 
Damián Alcázar i Magaly So-
lier, ambdós per Magallanes 
(Perú-Argentina-Colòmbia-
Espanya), film distingit com 

El crític de cinema Antoni Llorens, amb els presidents 
del jurat, Osvaldo Montes i Johana Villarranga.

foto · ACN

a millor opera prima. El jurat 
també ha guardonat Llévate 
mis amores (Mèxic) com a mi-
llor documental i Los Angeles 
1991 (Estats Units-Espanya) 

com a millor curtmetratge. Els 
guardons es van lliurar en el 
marc de l’acte de cloenda de 
la Mostra de Cinema Llatinoa-
mericà de Catalunya. 

solida com un dels esdeveni-
ments culturals més atractius 
de la capital del Segrià. El pú-
blic respon massivament any 
rere any i els espectadors arri-
ben de tot Catalunya i també 
de França.
La Fira també ha comptat 
amb uns 300 professionals 
acreditats, tant catalans com 
de la resta de l’Estat, i també 
de diferents països europeus, 
d’Estats Units o de Brasil. 
El director de la Fira, Oriol 
Ferre, ha destacat les bones 
sensacions entre companyies 
i programadors. “Ens diuen 
que han vist espectacles que 
els han agradat molt”, ha ex-
plicat. 

La plaça de la Paeria ha 
estat un dels espais que 
s’ha omplert de públic.

foto · ACN
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Ens trobareu la primera barra al 
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7CULTURAL
Festa Major 
de Maig
DIES: Del 5 a l’11 de maig
LLOC: Lleida

Fira de Sant 
Isidre
DIES: Del 13 al 15 de maig
LLOC: Solsona

Firacóc, 
Aplec del 
Cóc i Mostra 
de Productes 
de Fleca
DIES: 14 i 15 de maig
LLOC: Tàrrega
HORARI: Dissabte de 18 a 
23 h i diumenge de  10 a 
22 h

Aplec del
Caragol
DIES: Del 20 al 22 de maig
LLOC: Camps Elisis de 
Lleida

Embarrat, 
Festival de 
Creació Con-
temporània
DIES: Del 27 de maig al 5 
de juny
LLOC: Cal Trepat de Tàr-
rega

DVins, IV 
Mostra de 
Vins i Caves 
de Proximitat
DIA: 28 de maig
LLOC: Passeig del Sió 
d’Agramunt
HORA: 17  h

Coneix la 
Passió de 
Cervera
DIA: 4 de juny
LLOC: Gran Teatre de la 
Passió de Cervera
HORARI: De 10 a 14 h
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Literatura infantil i juvenil

Èxit de visitants en el 32è Saló del 
Llibre Infantil i Juvenil de Mollerussa

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

El 32è Saló del Llibre Infantil 
i Juvenil de Catalunya, que 
s’ha celebrat al Teatre l’Amis-
tat de Mollerussa des del 17 
al 30 d’abril amb l’eix temàtic 
de “S’ha escrit un crim”, tanca 
portes després de rebre la vi-

sita de prop de 14.000 perso-
nes. Aquesta xifra suposa un 
increment del 16% respecte 
als 12.000 de l’edició anterior, 
que va tenir dos dies menys 
de durada. Així ho ha expli-
cat l’alcalde de Mollerussa, 
Marc Solsona, durant la roda 
de premsa de valoració dels 

catorze dies de certamen. 
Segons Solsona, les activitats 
programades, que han estat 
una trentena, juntament amb 
el fet de comptar amb un dia 
lectiu i un de festiu de més, 
han tingut un efecte crida a 
l’hora d’atraure més visitants 
a les jornades. 

Manuel de Pedrolo
Caminada a
Tàrrega per

recuperar l’obra 
i figura de
Pedrolo

 ACN
 TÀRREGA

Mig centenar de persones 
han participat a Tàrrega en 
una caminada pel centre 
de la ciutat per reivindicar 
i recuperar l’obra i la figu-
ra de Manuel de Pedrolo. 
Pedrolo va viure durant la 
seva infància i adolescèn-
cia al número 5 del carrer 
Major de Tàrrega. Casa 
seva ha estat, doncs, una 
de les parades obligades 
d’aquesta ruta pedrolia-
na, organitzada per diver-
ses entitats culturals de 
la ciutat. Els seus impul-
sors, com Carlos Vílchez, 
reclamen a l’Ajuntament 
de Tàrrega que recuperi 
les converses iniciades fa 
entre deu i quinze anys 
amb la Fundació Pedrolo 
per convertir la casa on va 
viure l’escriptor en un mu-
seu dedicat a la seva vida i 
obra. També demanen que 
es col·loqui una placa a la 
porta per donar a conèixer 
als veïns i visitants el lli-
gam de l’escriptor amb la 
capital de l’Urgell. La ruta 
és una de les activitats del 
cicle + Pedrolo. 

Capital de la Sardana
Més de 600 

alumnes en la 
Trobada de

Centres Escolars
 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

Més de 600 escolars han 
participaten la Trobada 
de Centres Escolars, cele-
brada dins dels actes de 
Mollerussa Capital de la 
Sardana 2016 i que ha for-
mat part del programa de 
Festes de Sant Isidori de 
la capital del Pla d’Urgell. 
La jornada ha aplegat els 
participants en el progra-
ma Saltem i Ballem d’en-
senyament de la sardana, 
que han omplert el pave-
lló Onze de Setembre de 
Mollerussa. Una sardana 
de germanor ha tancat la 
jornada. 

De Ponent destaquen Imma Monsó, 
Miquel Àngel Estradé i Carles Porta

 ACN
 LLEIDA

Aquest any el rànquing de 
vendes a Lleida no s’allunya 
gaire del general de Catalu-
nya. I és que La filla del capi-
tà Groc de Víctor Amela i Tot 
això ho faig perquè tinc molta 
por d’Empar Moliner han es-
tat els líders de vendes aquest 
Sant Jordi a Lleida segons ha 
afirmat el president del Gremi 
de Llibreters de la demarca-
ció, Jordi Caselles. Pel que fa 
a autors de Ponent, encap-

Víctor Amela i Empar 
Moliner, líders

indiscutibles a Lleida

Una parada de llibres a l’Eix Comercial de Lleida.
foto · ACN

Diada de Sant Jordi

El rànquing de 
vendes a Lleida 
no s’ha allunyat 

del general de 
Catalunya

çalen el rànquing L’aniversari 
d’Imma Monsó, L’assassí que 
llegia Vidal Vidal de Miquel 
Àngel Estradé i Li deien pare 
de Carles Porta.
El president del Gremi de Lli-
breters de Lleida ha destacat 
que, encara que Sant Jordi 
hagi caigut en dissabte, la jor-
nada ha estat molt bona fins 
que poc abans de les vuit han 
caigut quatre gotes. En tot 
cas, assegura que està “con-
tent” i que el dia “el podem 
valorar positivament”. 
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“Preferim l’Aplec a 
la Festa Major”

 GERARD
MARTÍNEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

 El 2017 es convertirà en 
l’últim any de Xavier Pérez 
com a president de la Fecoll 
i, per tant, al capdavant de 
l’Aplec del Caragol. Però això 
serà l’any vinent...

GERARD MARTÍNEZ
De quina manera afrontes el 
teu penúltim Aplec?

XAVIER PÉREZ
Com si fos l’antepenúltim. O 
l’últim. No passa res, ja estava 
decidit així. Després de vint 
anys com a president de la 
Fecoll serà el moment de dei-
xar pas als joves. 

G. M.
I com tindrà lloc el relleu?

X. P.
Els estatuts assenyalen que 
les eleccions s’han de cele-
brar després de l’Aplec per tal 
que no afectin la festa. Qual-
sevol collista s’hi pot presen-
tar i cada colla, més de cent, 
comptabilitza com un vot. 

G. M.
Proposaràs algú?

X. P.
Sí, el Ferran Perdrix. El tinc 
com a vicepresident amb mi 
i representaria la continuïtat 
del que hem fet fins ara però 
amb idees noves. M’agrada 
perquè és jove, sap de quin 
peu calço i, sobretot, de quin 
peu calcen les colles.

G. M.
Què pot aportar la joventut 
a aquesta festa?

X. P.
L’Aplec està consolidat, ara 
hem de créixer en qualitat, 
no en quantitat. I en aquest 

aspecte encara queda molta 
feina a fer. 

G. M.
Quan deixis la presidència, 
tens previst desvincular-te 
de l’Aplec?

X. P.
Hi continuaré anant, això se-
gur! (riu) Sincerament, de la 
mateixa manera que tenim un 
assessor financer, entre d’al-
tres, crec que necessitaríem 
un conseller, sobretot aquests 
primers anys, que ens ajudi a 
continuar creixent. El poten-
cial de la gent jove és molt 
gran, però  cal una veu de 
l’experiència.

G. M.
El teu futur passa per la po-
lítica?

X. P.
M’han trucat de tots els co-

“La Generalitat 
no sap ni què és 

l’Aplec. Fa dos 
anys que no en 

tinc notícies”

lors polítics i sempre he dit 
que no. I continuaré dient que 
no. El final de la meva carrera 
no es produirà com a polític. 
Si ocupes un càrrec com el 
que tinc jo, no et pots mostrar 
partidari de cap color polític.

G. M.
L’any passat ens deies que 
l’Aplec és la festa gastronò-
mica que genera més diners. 

Encara ho creus?

X. P.
I tant! En un sol cap de setma-
na és la que en genera més a 
l’Estat espanyol, segur.

G. M.
I com has aconseguit bastir 
una festa tan enorme a par-
tir de quelcom tan minúscul 
com un caragol? 

X. P.
Creient en el projecte i pre-
sentant propostes serioses. Si 
jo venc 600, per molt que tu 
venguis Mercedes, per mi els 
600 seran els millors cotxes 
del món, més que els Merce-
des.  Ara bé, aquest projecte 
comporta una càrrega física, 
social... Has d’estar a bones 
amb tothom i aguantar molt.

G. M.
No t’ho han posat fàcil, 

doncs?

X. P.
No. I no tenint cap color po-
lític encara és més complicat. 
Tothom et pressiona perquè 
facis determinades declaraci-
ons i no es fàcil treballar així. I 
a  Lleida ciutat no tothom creu 
en  el projecte de l’Aplec.

G. M.
Vols dir que no?

X. P.
Pensem més en fitxar un da-
vanter centre que en l’Aplec. 
(riu) Hi creu la gent jove, però 
la gent més gran, la que ocu-
pa llocs importants, no. Quan 
ets un privat i t’adreces a un 
altre privat a la recerca de fi-
nançament, és bastant més 
complicat que si ets un esta-
ment públic. Perquè qui surt a 
la foto? Si surt bé, ja ho saps, 
però si surt malament... qui 
voldrà sortir-hi?

G. M.
Clar, perquè és una festa pri-
vada...

X. P.
L’organitza una entitat pri-
vada però és la festa del po-
ble, de la ciutat de Lleida. Si 
fessis una enquesta entre els 
lleidatans sobre quina festa 
prefereixen, si la Festa Major 
o l’Aplec del Caragol, no tinc 
cap dubte sobre quina de les 
dues elegirien. 

G. M.
I si preguntéssim sobre els 
respectius cartells d’en-
guany segurament també 
guanyaria l’Aplec...

X. P.
(riu) Sí. A més, mentre ells 
l’han encarregat i, per tant, 
pagat, nosaltres hem organit-
zat un concurs. 

G. M.
Més enllà de l’Aplec, què és 
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Xavier
Pérez
President de la Fecoll
 Cada mes l’entrevistat del SE7 confecciona una llista 

a Spotify amb set cançons més un bis. Avui és el torn de 
Xavier Pérez, que presenta un llistat marcadament “sen-
timental”, alhora que eclèctic, on destaca “My Way” 
de Frank Sinatra com a vuitena peça. “Com la cançó, 
titulada ‘A la meva manera’, jo soc així i així seré fins al 
final”, explica. Us convidem, doncs, a llegir aquest codi 
QR amb el vostre dispositiu mòbil per acompanyar l’en-
trevista amb la banda sonora de l’entrevistat. 

la Fecoll?

X. P.
Una entitat sense ànim de lu-
cre que es dedica a fer coses 
per a la seva ciutat durant tot 
l’any. Des de conferències i 
exposicions fins donar menjar 
als més pobres de la ciutat. 
També som la primera entitat 
de Lleida en aconseguir una 
casa a l’Àfrica per a la Funda-
ció Vicente Ferrer. 

G. M.
L’Aplec seria possible sense 
els diners de les administra-
cions?

X. P.
Sí, sempre que ens deixessin 
l’espai. Seria possible que ju-
guessin a futbol sense camp 
de futbol? I a bàsquet sense 
pavelló? A banda de l’espai, 
podríem arribar a fer la festa 
sense que les institucions no 
posessin res. De fet, suposo 
que a la llarga haurà de ser 
així, perquè els impostos no 
haurien de servir per això. 
 

G. M.
Tanmateix, Lleida està al 
mapa, en part, gràcies a 
l’Aplec, per tant, sembla lò-
gic que l’Ajuntament o la Di-

putació hi aportin capital...

X. P.
Sí, però no ho fan totes. La 
Generalitat es dedica a obrir 
ambaixades i l’Aplec no sap 
ni el que és. L’altre dia, a Ma-
drid, quan van veure el cartell 
em van preguntar per què no 
hi havia el logotip de la Ge-
neralitat. Com l’he de posar si 
fa dos anys que no en sé res?

G. M.
I estàs satisfet de l’aporta-
ció econòmica que fan Pae-
ria i Diputació?

X. P.
No, penso que ens mereixem 
quelcom més i que no se’ns 
dóna el mateix tracte que a 
d’altres. És el que tenim i el 
que podem fer, però no, no 
estem contents, ni de Paeria 
ni de Diputació. Suposo que 
hi ha poc pastís a repartir en-
tre massa gent i l’alcalde i el 
president han de quedar bé 
amb tothom. 
 

G. M.
Enguany, com ha passat ja 
en diverses edicions, l’Aplec 
coincideix amb època pre-
electoral. T’agrada que els 
polítics aprofitin l’Aplec per 
fer-se veure? 

X. P.
D’una banda, sí, els mitjans 
de comunicació en feu ressò 
i, aleshores, l’Aplec existeix 
perquè tal personatge surt a 
la foto remenant la cassola.  
De l’altra, no m’agrada que 
després et trobis aquests ma-
teixos polítics i facin com si no 
et coneguessin. 
 

G. M.
Hi ha gent de fora que veu 
l’Aplec com un festa tanca-
da, semblant a la Feria de 
Abril. Què els diries a aques-
tes persones?

X. P.
Sí, ho és. Evidentment, no 
podem convidar ningú, però 
està obert al públic, pots par-
ticipar en tots els actes que 
fem, que són completament 
gratuïts. I si vols menjar ca-
ragols en una colla, doncs 
apunta’t a una colla! Truques 
a la Fecoll, passes un filtre i 
llavors t’adrecem a una colla 
o a una altra. O també hi ha el 
pack del visitant. Això, mes o 
menys, seria una festa oberta, 
oi? A Sevilla no pots entrar a 
cap caseta, només tens l’op-
ció d’accedir a les tres o qua-
tre casetes públiques. Mira, 

la gent diu que és una festa 
molt tancada, però quan vas 
a la Calçotada de Valls no has 
de pagar els calçots? I a la Xa-
tonada, el xató? A Lleida què 
hem de fer, regalar els cara-
gols? No, això no, però tot el 
que fa un collista ho pot fer 
qualsevol visitant.

G. M.
Aquest any també hi haurà 
problemes amb el proveï-
ment d’aigua i d’electrici-
tat?

X. P.
Segurament. Sempre n’hi ha 
de problemes, perquè les 
infraestructures dels Camps 
Elisis no estan preparades per 
un esdeveniment com aquest. 
 

G. M.
Fa uns anys es va parlar d’un 
canvi d’emplaçament...

X. P.
Fira de Lleida volia construir 
un pavelló nou que hauria 
impossibilitat que l’Aplec s’hi 
continués celebrant. Però ara 
se sap que anirà a un altre 
lloc. Si l’Aplec marxés dels 
Camps Elisis, això aixecaria 
molta polseguera.

G. M.
Les firetes continuen a Copa 
d’Or... Se us tornaran a tirar 
al damunt?

X. P.
Les firetes han d’anar a la zona 
d’expansió de la ciutat, que 
és Copa d’Or, de la mateixa 
manera que també penso que 
ells han de reclamar que els 
arreglin els terrenys, perquè 
per allí no s’hi passar si vas 
amb un cotxet, per exemple. 
Però això no es pot reclamar 
quinze dies abans, sinó amb 
temps. A més, si els baixen 
les taxes, que ho aprofitin 
per arreglar el paviment i per 
demanar les coses correcta-
ment. És inviable que estiguin 
als Camps Elisis per un tema 
de seguretat. I encara que 
tornaran a sortir als mitjans 
de comunicació criticant-nos, 
al recinte de l’Aplec hi haurà 
dos carrusels ecològics per 
iniciativa pròpia

G. M.
Estàs content de l’Aplec que 
has ajudat a fer créixer? És 
l’Aplec que volies?

X. P.
Sóc feliç. L’Aplec que volia? 
No, però sempre volem més 
i millor, no?

7+1
· Flor De Luna - Santana

· Hurricane - Bob Dylan

· Mediterráneo - Serrat

· The Sound Of Silence -

Simon & Garfunkel

· Corazón Partío - A. Sanz

· Y Nos Dieron Las Diez - 

Sabina

· Boig Per Tu - Sau

· My Way - Frank Sinatra
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Resposta a l’al-
calde

 Em miro de reüll la discus-
sió política entre l’alcaldes-
sa Ada Colau i l’alcalde Ros. 
Una, partidària de la cultura 
vegetariana i el nostre alcal-
de, ferm defensor de la rama-
deria i l’indústria càrnia. No 
entraré al debat alimentari, 
el trobo un tema de decisió 
i convicció personal que res-
pecto per totes bandes. Si 
entraré al que suposa donar 
suport a la ramaderia perquè 
en som part afectada i perquè 
l’alcalde en la seva carta ober-
ta del cap de setmana comen-
ta aspectes que voldria posar 
de relleu. Com sabeu, Rama-
deria Pifarré de l’Horta de 
Lleida fa 8 mesos que produ-
eix al 30% de la seva capacitat 
i es troba en veritables dificul-
tats de viabilitat a causa del 
bloqueig comunicatiu al qual 
la Paeria encara no ha donat 
resposta definitiva. La Paeria 
actualment té la competència 
de comunicació i camins de 
l’Horta.
Entendreu els lectors que en 
veure l’escrit de l’alcalde ens 
haguem disposat de segui-
da a fer-li una senzilla rèplica 
amb ànim constructiu. Nosal-
tres encara estem esperant 
un gest, estem cansats de pa-
raules. Nosaltres no tenim as-
sessors de comunicació però 
també sabem redactar bonics 
textos; tot i això li diré que no 
és el moment de les parau-
les, és el moment dels fets i 
de les actuacions necessàries.  
A l’Horta els petits i mitjans 
productors agrícoles i rama-
ders no ens sentim com un 
sector estratègic….millor dit, 
les vostres administracions no 
ens han fet sentir sector es-
tratègic. Tot són dificultats a 
la nostra activitat agrària i no 
trec el llistat perquè no aca-
baríem, donaria per fer un su-
plement dominical.
Però  disculpi’m, potser vostè 
en l’escrit es referia a la gran 
industria càrnia, a les grans 
empreses productores que 
estan molt contentes amb la 
política actual perquè  go-
vernen els preus de mercat, 
tenen molts ramaders que 
pleguen treballant per ells de 
manera integrada i  disposen 
de facilitats i complicitats ad-
ministratives. Si ho deia per 
ells li dono la raó… ells sí que 

se senten sector estratègic. 
Nosaltres, que no som gran 
productors però que treba-
llem per la bona qualitat i 
proximitat dels productes, se-
guim esperant apostes clares 
que fomentin els negocis fa-
miliars i sostenibles. I li dema-
nem la seva complicitat afa-
vorint la nostra participació 
activa en el futur Pla Operatiu 
de l’Horta com a oportunitat 
de canvi. Esperem que comp-
ti amb les associacions de ve-
ïns de l’Horta i els diferents 
agents agraris. 

JOAN PIFARRÉ
#SALVEMRAMADERIA

Carme Chacón: 
La nena prodigi

 A les últimes eleccions ge-
nerals, la majoria de partits 
que es van presentar a com-
petir amb la líder del PSC li 

van retreure per activa i per 
passiva que ella era com el 
Guadiana, que apareix i de-
sapareix en funció de la seva 
estratègia personal en el món 
de la política.
La que va ser la “nena pro-
digi” de Rodríguez Zapatero 
portava una carrera professi-
onal fulgurant. Estava acostu-
mada que accedia als llocs de 
màxima representació per de-
signació digital, és a dir, per 
nomenament a dit.
El 2004 va entrar al Congrés 
com a diputada per la pro-
víncia de Barcelona,   les seves 
bones estratagemes van fer 
que de seguida la nomenes-
sin vicepresidenta primera de 
la Cambra. El 2007 va hipno-
titzar el Zapatero i la va no-
menar ministra de l’Habitat-
ge, deixant la seva empremta 
en el seu pas per aquest mi-
nisteri amb el “marró” dels 
lloguers barats per a joves. El 
2008 va ser nomenada minis-
tra de Defensa pel mateix dit 
que la va nomenar en l’altre 
Ministeri.

La fam de poder i d’escalar 
políticament va fer que fos 
un dels voltors carronyers 
que aspiraven a esquarteren 
el cadàver del Pérez Rubalca-
ba després de la gran hòstia 
electoral que aquest es va pe-
gar en les eleccions de 2011. 
Aspirava a ser la redemptora 
de la “ Gauche Divine “ i ins-
taurar el somriure del règim 
del puny i la rosa. Llàstima 
que els barons andalusos i 
castellans no es van fiar d’una 
noia jove talentosa però que 
tenia un llast que acabaria 
amb la seva ambició de coro-
nar-se reina del PSOE. Aquest 
llast no era un altre que el fet 
de ser catalana.
Al Congrés del PSOE de Se-
villa va mantenir expectatives 
reals d’aconseguir el tron   fins 
a l’última nit. Els Guerra, Gon-
zález, Bono i Patxi López van 
començar a fer trucades com 
a bojos perquè en la vota-
ció del dia següent la “nena 
dels somriures” es fotés una 
morrada. Era millor un paio 
mal·leable i sense ànima com 

el Pedro Sánchez! El disgust 
va ser tan gran que va agafar 
una rebequeria i es va exiliar 
a Miami per plorar la seva ira 
continguda, amenaçant amb 
tornar.
La seva última gran derrota va 
ser el passat 20 de desembre, 
quan complint la seva ame-
naça de tornar va recollir els 
pitjors resultats socialistes a 
Catalunya. Només li queda-
va la possibilitat que Pedro 
Sánchez pogués fer govern i 
el dit màgic tornés a assenya-
lar-la per a un càrrec públic.
Un cop arribat al punt que 
la ineptitud del Sánchez i els 
barons del PSOE han impedit 
un govern progressista d’es-
querres, la “nena prodigi” es 
veia en l’obligació de sotme-
tre’s, per primera vegada a 
la seva vida, a la valoració de 
les bases socialistes de Cata-
lunya. Haver d’afrontar unes 
primàries mai havia format 
part de les seves estratègies 
polítiques. El dit màgic sem-
pre havia solucionat les seves 
aspiracions i anhels.
Afrontar unes primàries a 
Catalunya, on no tenia asos 
a la màniga (perquè els seus 
amics estan a Madrid) per 
guanyar-les, era un suïcidi po-
lític que ella no es podia per-
metre. Un cop més presa del 
pànic surt corrent amb la cua 
entre les cames a la recerca 
de dits que l’assenyalin per 
continuar vivint de la política.
Personalment considero que 
la carrera política de la “nena 
prodigi” està totalment liqui-
dada. Fugir per no afrontar 
les derrotes i estructurar una 
carrera política a base d’ami-
guismes que t’assenyalin amb 
el dit per créixer políticament 
forma part de la política del 
segle XX. 

JOSEP GIRALT

No hi tenim dret? 
Lluitem pel vot 
als 16 anys!

 El passat dimarts dia 19, les 
Joventuts d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (JERC) 
van tramitar una proposició al 
Congrés dels Diputats perquè 
els joves de 16 i 17 anys po-
guessin votar. És un dret que 

què opina...

Òscar 
Buetas

periodista

Convenis amb seny, per favor

El Lleida Esportiu viu una situ-
ació molt delicada. No parlo 
de resultats, sinó de la seva 
economia. Hi ha jugadors 
sense cobrar que han de sor-
tir al camp a donar la cara, 
mostrant una gran actitud i 
professionalitat. El resum per-
fecte podria ser que la ciutat 
de Lleida està presenciant la 
realitat que succeeix en mol-
tes altres entitats de la capi-
tal que no tenen tanta relle-
vància: una empresa privada 
que no està pagant els seus 
jugadors i que, a sobre, el seu 
president, amb una actitud 
poc esportiva, surt als mitjans 
amb un to amenaçant. Però el 
que fa patir també de tot això 
és el conveni que es va signar 
en el seu moment entre la Pa-
eria i el Lleida Esportiu.
Es tracta d’un conveni anual 
de col·laboració de 180.000 
euros per al foment i la pro-
moció del futbol a la ciutat. 
De fet, la regidora de Re-

cursos Municipals, Hisenda i 
Polítiques de Transparència, 
Montse Mínguez, ja va adver-
tir en el programa Lleida al 
Dia de LleidaTV que “es trac-
ta d’un conveni per a la base, 
res a veure amb pagar juga-
dors”. Tots desitgem que així 
sigui, però també és ben cert 
que en situacions crítiques 
qualsevol ingrés és bo per 
apagar el foc. I, d’altra banda, 
és curiós que aquests diners 
és destinin a la base i que 
els pares hagin de pagar les 
equipacions dels seus nens.
Però anem una mica més 
enllà. La xifra de la qual estic 
parlant és molt elevada tenint 
en compte que va destinada 
a només un club, el Lleida Es-
portiu. Molts, casualment els 
que estan al voltant d’aquest, 
diran que això és així perquè 
el Lleida Esportiu és el més 
conegut. Però jo també dic 
que clubs com el CF Pardi-
nyes, l’Atlètic Segre, la UE 
Bordeta, la S.E. AEM o la UE 
Balàfia, per posar cinc exem-
ples concrets -sense oblidar 
les activitats extraesportives 
de les escoles-, fan una gran 
tasca amb els nens que estan 

en les seves categories base 
i, per desgràcia, no reben 
aquesta quantitat tan eleva-
da. Discriminació? Cadascú 
que ho etiqueti com vulgui.
I, finalment, no voldria pas-
sar per alt un altre tema que 
considero de molta impor-
tància. El Lleida Esportiu és 
una empresa privada. Partint 
d’aquesta base, es pot afir-
mar que una empresa privada 
rep diners públics procedents 
de l’Ajuntament per al fo-
ment i la promoció del futbol 
a la ciutat. Arribats a aquest 
punt, jo em plantejo: per què 
la Paeria no li dóna una ajuda 
al forn de pa que hi ha sota 
de casa meva? Estem davant 
d’una empresa privada que 
treballa directament elabo-
rant un producte alimentari 
bàsic per a la societat i que, 
a més, fomenta els bons ali-
ments saludables.  A més, 
i pensant més fredament, 
aquells diners que van desti-
nats a una empresa privada 
es podrien utilitzar per ajudar 
a famílies que ho necessiten. 
Però la realitat, en moltes 
ocasions, es distancia molt de 
com ens agradaria que fos.
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anem reclamant i lluitant his-
tòricament perquè es pugui 
complir. Hem de fer-ho, és el 
nostre deure fer que els joves 
puguin trobar la seva repre-
sentació en les cambres. 
Actualment, ja són diversos 
els estats que contemplen 
que els joves puguem votar 
clarament a partir dels 16 
anys; Alemanya, Noruega o 
fins i tot el Brasil, entre tants 
d’altres, en són exemples. Tot 
i això, en aquest Estat espa-
nyol, on encara pertanyem, es 
veu que sempre els ha costat 
creure en els joves com si apa-
rentés que els qui el governen 
mai no ho haguessin estat, 
però bé el seu conservado-
risme sembla que els hi tapiï 
la visió de la realitat d’aquella 
Espanya tan retrògrada que 
sembla o si més no fan veure 
que tant estimen mentre sona 
l’himne de Panamà de rere-
fons. Al cap i a la fi, tornant al 
tema, si els joves d’entre 16 i 
18 anys també tenen respon-
sabilitats penals, dret a treba-
llar amb tot el que comporta 
això, ple consentiment en 
tractaments mèdics, dret al 
matrimoni i afegint que és el 
final de l’educació obligatòria 
i han de decidir el seu futur 
formatiu, com tots hem fet, 
per què no poden decidir-lo 
també en el tema electoral? 
Per què, si tenen aquestes 
obligacions i aquests drets, 
no poden votar?
Cal considerar, seriosament, 
que si els joves d’entre 16 i 18 
anys poguessin votar la seva 
implicació en política aug-
mentaria i, per tant, també la 
seva corresponsabilitat en po-
lítiques que ens afecten molt 
directament, com, per exem-
ple, les reformes educatives 
d’algun molt poc honorable 
exministre d’Educació, Cultu-
ra i Esports.
Ja fa anys que les JERC hi llui-
tem i sembla que ho podrem 
aconseguir, no cal celebrar 
la victòria abans d’hora però 
de moment el dimarts 19 la 
proposició va comptar amb el 
suport d’Esquerra Republica-
na, PSOE, Podem, Democrà-
cia i Llibertat i el Grup Mixt. 
Mentrestant, organitzacions 
plenes de lladres com el Par-
tit Impopular i els amics de 
les jaquetes com Ciutadans 
no van votar-hi a favor perquè 
potser si els joves voten les 
coses canvien i no els agra-
daria gaire. Tot i que aquesta 

colla d’impresentables ens ho 
continuï negant, nosaltres hi 
continuarem lluitant fins que 
ho aconseguim pel vot als 16 
anys! 

KEVIN DOMÍNGUEZ
PORTAVEU DE LES

JERC-PONENT

La llibertat com a 
passió

 Les diferents activitats que 
s’han celebrat en els darrers 
mesos al voltant de l’activis-
ta cultural i polític Francesc 
Porta han possibilitat que els 
que no el vàrem conèixer, de 
la mà de molts que en foren 
contemporanis, poguéssim 
endinsar-nos de primera mà –
de la dels qui el van viure– en 
un període en què la cultura 
va esdevenir un element de 
reivindicació d’una llibertat 
escapçada i totalment mani-
pulada. En la dura postguer-
ra, la dictadura controlava 
alhora que ho imposava tot, 
i en aquell context resulta, si 
més no curiós, veure com al-
gunes persones, com si fos-
sin gotetes de mercuri d’un 
termòmetre trencat, en tro-
bar-se es fusionaren per crear 
una xarxa atapeïda d’interes-
sos que els protegia i que els 

permetia lluitar contra aquella 
realitat. 
En la darrera activitat que 
s’ha realitzat en homenatge 
a un d’aquells homes, el pin-
tor de Seròs Jordi Jové va 
fer una reinterpretació de la 
conferència que va impartir 
Francesc Porta al Cercle de 
Belles Arts, el febrer de 1959, 
amb motiu de la clausura de 
l’exposició de Leandre Cristò-
fol, “Ralentís espaciales”. La 
xerrada en aquell moment es 
va titular “Una introducción 
al Arte Abstracto” i s’hi feia 
una clara i rotunda defensa 
d’aquesta tendència artística i 
a la vegada una dura crítica a 
l’acudit fàcil i a la mala prem-
sa que originava. Divendres 
passat, dia vint-i-nou d’abril, 
Jové ens va aproximar al que 
podia haver suposat en aquell 
moment la xerrada, alhora 
que ens va ajudar a compren-
dre intel·lectualment com 
i de quina manera s’havien 
d’interpretar aquells creadors 
–els “abstractistes” en parau-
les de Porta. En definitiva, 
l’artista del Baix Segre ens va 
donar més indicis per contex-
tualitzar aquell moment i més 
concretament aquella èpo-
ca en la nostra petita ciutat. 
Francesc Porta, juntament 
amb els amics i companys 
intel·lectuals del moment, 
feia una lluita particular i gens 
menyspreable contra les im-
posicions i els encotillaments 

propis del règim franquista. 
La paraula llibertat adqui-
ria tota la seua dimensió en 
boca, ploma i pinzell d’aque-
lles persones que, des de la 
revista Labor o des de l’acti-
visme cultural pur i dur, no so-
lament practicaven la pintura 
abstracta, sinó que també fe-
ien apologia i difonien el cine-
ma neorealista o de la Novell 
Vague; la llibertat del jazz; la 
del teatre de l’absurd, etc. La 
conferència de Porta, imparti-
da sis anys abans de la prime-
ra representació de Godot de 
tot Catalunya i de la que se 
n’ha exposat les fotografies 
al llarg d’aquest mes d’abril 
al Cercle de Belles Arts i l’es-
perit rupturista de tot el que 
es defensava per aquells llei-
datans, és ben bé el mateix. 
Trencar motllos, fugir de les 
imposicions, donar sortida als 
anhels dels individus. En pa-
raules de Porta, “Dicho esto, 
¿que es el arte abstracto? 
Pues esto: la expresión esté-
tica sin limitación ni sujeción a 
ninguna servidumbre que no 
sea la de los materiales pro-
pios de cada arte respectivo 
y aún en esto la limitación va 
siendo menor de día en día 
(...) El teatro se ha saltado a la 
torera el problema de los tres 
actos y del escenario clásico. 
El neorealismo ha echado el 
cine a la calle y juega con ac-
tores no profesionales; se ha 
metido hasta en las buhardi-

llas. La poesía ha abandona-
do la métrica. La revolución 
es total: ha hecho tabla rasa 
de todo y con todo. El artis-
ta está hoy solo en el mundo 
con su sensibilidad y su po-
der creador (...) el Abstracto 
representaba la libertad ab-
soluta”.  El seu clar compro-
mís, de sobra demostrat en 
els darrers mesos, i el dels 
que caminaven al seu costat 
en aquell moment (Jaume 
Magre, Guillem Viladot, Do-
lors Sistac, Ton Sirera, Josep 
Maria Riu, Enric Farreny, Lluís 
Trepat, Àngel Jové, etc.) era 
alhora un compromís amb la 
llibertat i està clar que aquest 
no era un tema menor en un 
moment en el qual aquesta 
estava tan retallada a nivell in-
dividual com col·lectiu. Res és 
fortuït. Res passa perquè sí i 
si anem fent sumatori podrem 
concloure que la cultura de 
tots aquells era de guerrilles (i 
la dels laboristes i altres intel-
lectuals propers d’aquells 
anys ho era) donat que pre-
tenia querar allò que sembla-
va inqüestionable; perseguia 
dotar d’arguments de manera 
sistemàtica la ciutadania i, fi-
nalment, treballava per crear 
opinió.
Tant Jordi Jové divendres 
com Francesc Porta ara fa cin-
quanta-set anys ens han aju-
dat a apropar-nos a les interi-
oritats dels homes i les dones 
de l’Abstracció per, des del 
sentiment profund que va ori-
ginar aquell moviment, con-
duir-nos i enllaçar-nos amb al-
tres tendències creatives que 
acompanyaven el fenomen 
pictòric i que en la dècada 
de 1950 i 1960 van confluir 
de manera natural. Per tant, 
no és d’estranyar que totes 
aquestes lluites per l’allibera-
ció dels esperits fossin un leit-
motiv dels qui volien incidir 
per produir, conscientment o 
de manera inconscient, canvis 
en la realitat que els rodejava. 
Queda clar, doncs, que avui 
en dia, de la mateixa mane-
ra que aleshores, els canvis 
en allò que no funciona i no 
ens agrada solament poden 
venir de la mà de la llibertat 
i aquesta, sense cap mena de 
dubte, es troba fora de les 
institucions i dels organismes 
que controlen, en aquest cas, 
la cultura oficial. 

TERESA IBARS I
ANTONIETA JARNE

què opina...

Ares
Valdés

periodista

3,2,1.... i acció!

Sales de cinema plenes, 
cues per comprar entrades, 
horaris complets, gent bo-
cabadada mirant els cartells 
de les estrenes, persones 
traient un bitllet de 5 euros 
per comprar una entrada, 
cues per comprar crispe-
tes.... Sembla que descrigui 
una pel·lícula del 2000, quan 
anar el cinema era una acti-
vitat permesa per a totes les 
butxaques. Amb una mitja-
na de 8,50 euros per entra-
da, anar al cinema és un gest 
apte només per a nobles.

Però ja torna a estar aquí 
la Festa del Cinema per fer 
d’aquesta imatge una reali-
tat de nou. Els dies 9, 10 i 
11 de maig es podrà acce-
dir a les sales participants en 
la promoció al preu de 2,90 
euros per entrada mostrant 
l’acreditació al cinema. A 
Lleida hi participen tres ci-
nemes: el JCA Cinemes Llei-
da-Rambla, el JCA Cinemes 
Lleida-Principal i el JCA Ci-
nemes Lleida-Alpicat. Amb 
més de 3.000 sales disponi-
bles a tot l’Estat, l’objectiu 
és arribar a les 1,5 milions 
d’entrades venudes. Tot i 
que en l’anterior edició, la 
del novembre (i la novena), 
es van superar els 2 milions.
Algú dubta que a la gent 

li agrada el cinema i que si 
les entrades fossin més eco-
nòmiques hi aniríem més? 
L’objectiu principal de la 
cita, segons l’organització, 
és fomentar l’assistència a 
sales de cinema com un hà-
bit social i cultural i mostrar 
l’agraïment de la indústria 
a tots els espectadors que 
cada any gaudeixen de la 
màgia de les pel·lícules a la 
pantalla gran. Són molts els 
cinemes que han tancat des-
prés de la pujada de l’IVA 
cultural al 21% i la davallada 
d’espectadors. Per tant, si es 
vol tornar a donar un impuls 
al cinema hem de començar 
per oferir alternatives, donat 
que el preu no baixarà, al-
menys en els  pròxims anys.
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Busqueu una paraula de 8 lletres oculta dins de
lʼenigma. La imatge conté la inicial de la paraula

buscada. Sʼinclouen 7 de les 8 lletres.

criptograma 

solucions

els 8 errors sudoku difícil

encreuats

HORITZONTALS: 1. Són utilitzables. Fruit desfet. 2. Rose-
gui alguna co sa dura. Infla més del compte. 3. Sostinguin un
plet. Dos a cada cara. 4. Rap sense cap. Interrogació molt
retòrica. Una a Lleida. 5. Tros produït per una trencadissa.
Olores. 6. Ex pressarà una opinió amb llibertat. Encès dʼira. 7.
Sofre. Fre qüentment usats. Zir co ni. 8. Tema sense vocals.
Creix a la superfície de la terra. 9. Unitat de pes. És rar i sen -
 se límits. Utilitzat per rentar la roba. 10. Comença el riure.
Partides de defunció. 11. Te nen les condicions necessàries.
Deixi-ho ben llis. 12. Res  guarden els vaixells. Tots queden
igualats després del partit.
VERTICALS: 1. Unglada de gat salvatge. És com un refredat
a lʼhivern. 2. Marxem de vacances amb vaixell. Prims. 3. Una
de grega girada. Dolor que augmenta amb lʼedat. Centre
dʼuna hora. 4. Instrument amb dues dents. Muntanya. 5. Prin-
cipi de llei. On guarden els tresors públics. Indica repetició. 6.
Doncs i per tant... No continuï, pot ser perillós. 7. Anxova. Su-
perior dʼun monestir. Indicació de lʼest. 8. Obra que no està
publicada. Explotació agrària girada. 9. Dues de pena. Per-
seguides pels esquimals. Formació professional. 10. Es llan-
çarà sobre algú. Irri tació, enutjament fort. 11. Tercera
persona. Estan maltractant algú. 12. Xerra me ques. Pensis
sempre una qüestió abans dʼactuar.

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

Busqueu el director i els actors de la pel·lícula: “Star Wars: Episodi VII”
(2015): Colin Trevorrow, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam

Driver, Daisy Ridley, Andy Serkis, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Anthony Da-
niels, Max von Sydow i Peter Mayhew.
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XSHUDGASTWNWEHYAMS
HBEVXBYHSENOIOSBSC
HHRARDERTGUMNHXHKS
HRHKOFZNCYKOAPHNDH
HHGWYELDIRWNDXACSB
PHFSHXNMXOHKHMRAHS
HBSFKCKZHAMILLHUSE
FSUGKBSRRHXSVEXQHR
HRHYEFORDAMAXRRESK
SDOCSVAXSHXANSERHI
HSSXECHSNBSCXHVPKS
SHRREOUHNBRSNOIHGH
HGTFNYONGOWONGRNSG
WHDRSCSZSUHNGRDNHW

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

Sopa de cinema by FILOENIGMES sudoku de lletres

E C B
B
D F A

E B F
D

E F A
Ompliu les caselles buides de ma-

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

EACDBF
FBDCAE
BDFAEC
ACEBFD
CFAEDB
DEBFCA

MI
LT

ON
 C

AN
IF

F

USABLESPAER
RATIREINFLA
PLEDEGINULL
APEROTEMAL
DERNAODORES
EMETRAIRAT
SUSITATSZR

TMSUBAERIA
GRAMRASABO
RIOBITSBAN
IDONISAFINI
PORTSEMPATS

9 7 6
3

6 8 7 4
3 8 7 1

2 5 4 9
1 8 9 2

2 8 4 3
2

7 6 4

947516382
835429167
621873495
493268751
256137849
178945236
512684973
764391528
389752614

La paraula
és BUME-
RANG i la
lletra que
hi falta és
la B de la
bomba de
la imatge.
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ACOLOREIX amb LUPE RIBOT de l’escola ESPAI CREATIU LLEIDA f
Posa color a aquest dibuix si estàs molt inspirat/da o si vols provar a veure què surt. Nosaltres et proposem una manera, ni millor ni pitjor, diferent.

by Jordi BalaschSE7 RUEde la llotja

Lupe Ribot



El Hotel  más céntrico de Lleida con las 
mejores vistas de la ciudad.

Excelentemente situado en pleno eje comercial y de negocios, 
junto al conjunto histórico-artístico de  LLEIDA . 

Zona de gran encanto con una estratétegica situación , el  Hotel 
Real Lleida***   está a  500 m de la Estación del AVE, a 200 m 
de la Estación de Autobuses, frente al Recinto  FERIAL y 
Campus  Universitario.

Muy cercano a pie, a 800m del Palacio de Congresos LA LLOTJA.
  
Servicio de  RESTAURANTE  "Gourmet  Real" con una cuidada y 
esmerada cocina tanto en menús de trabajo como en platos 
típicos de la cocina leridana. Desayuno Buffet.

WIFI GRATUITO  en todo el Hotel y Parking público BLONDEL 
concertado situado frente Hotel con precios especiales para los 
clientes.

HOTEL REAL LLEIDA***

Avda Blondel, 22
25002 - Lleida, ESPAÑA

Tel. 900 900 514
www.hotelreallleida.com
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25002 - Lleida, ESPAÑA
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MENÚ DIARI AL MIGDIA

DE DILLUNS A DIVENDRES

restaurant amb encant
al Centre Històric de Lleida

10€
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