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Albert 
Folguera

entrenador de
l’ICG Software Lleida

 El Lleida Llista seguirà 
un any més a la màxima di-
visió de l’hoquei espanyol 
en conquerir la permanèn-
cia a l’Onze de Setembre 
malgrat perdre davant del 
Barça. El lleidatans van viu-
re un vespre d’infart durant 
el qual jugadors i afició no 
van abandonar el pavelló 

per seguir el partit del Ma-
çanet, equip que d’acon-
seguir la victòria els hau-
ria condemnat al descens. 
L’apoteosi final es va posar 
de manifest quan els juga-
dors es van abraçar i part 
del públic més jove va bai-
xar fins a la pista per viure 
l’alegria tots plegats. 

Roberto
Fernández

rector de la
Universitat de Lleida

 La dimissió esdevé l’úni-
ca sortida per al rector de la 
Universitat de Lleida, que 
no ha estat mai a l’alçada 
de les circumstàncies. De 
fet, es va negar a dialogar 
amb els estudiants abans 
que el conflicte esclatés, 
va demanar protecció po-
licial com a única resposta 

quan esclatava, va desapa-
rèixer quan s’agreujava i 
va demanar ajuda exterior 
per resoldre’l. Els matei-
xos professors de la UdL 
culpen el rector i l’acusen 
d’haver utilitzat les forces 
de repressió contra els es-
tudiants en massa ocasi-
ons.  

Setmanari 
‘7accents’

del número 
53 al 56

 Llegeix amb el teu 
dispositiu mòbil el codi 
QR corresponent al 
número del setmanari 
7accents que t’interessi 
i descarrega-te’l a l’or-
dinador, l’smartphone o 
la tablet per només 0,99 
€. El SE7, l’ocupació de 
la UdL, l’Aplec del Cara-
gol i l’abandó d’animals 
protagonitzen les últi-
mes portades. 

L’ACCENT

Gerard
Martínez

director

Reconèixer allò que és vist 
com si hagués estat vist an-
teriorment és un déjà-vu. En 
canvi, reconèixer allò que és 
votat com si hagués estat vo-
tat anteriorment no disposa 
d’un nom propi. Encara. Però 
si ens hi poséssim el trobarí-
em fàcilment. En una hipo-
tètica pluja d’idees podrien 
aparèixer noms com cafrada, 

borregada, idiotesa, absurdi-
tat o espanyolada, en clara re-
ferència a les rocambolesques 
pel·lícules que Pajares, Este-
so, Ozores i companyia van 
popularitzar entre finals dels 
setanta i principis dels vuitan-
ta. I ens quedem curts. Per-
què el cinema d’aquells anys 
era grotesc, obscè i, en defi-
nitiva, dolent fins a l’extrem, 
però feia gràcia. Una mica de 
gràcia, vaja. Ara bé, que les 
mateixes eleccions que es van 
celebrar el passat 20 de de-
sembre es repeteixin aquest 
26 de juny no només és gro-
tesc, obscè i extremadament 
dolent, sinó que, a més, no 
fa gràcia. Ni puta gràcia, vaja. 
Més aviat, pena. Ja l’hem tro-
bat: “pénà-vu”!

A Lleida repeteixen tots, tant 
els que van obtenir el preuat 
escó com els que van fracas-
sar en l’intent. Tan sols Miquel 
Padilla ha abandonat la cursa 
cap a Madrid per l’imminent 
“traspàs” de la formació de-
mocristiana que encapçalava 
en els anteriors comicis. Tan-
mateix, Lleida esdevé una 
simple extensió del que passa 
a Barcelona i a Madrid, és a 
dir, les mateixes formacions, 
les mateixes idees i, per aca-
bar-ho d’adobar, les mateixes 
cares. Qui ha convertit la de-
mocràcia espanyola en la riota 
de la resta d’Europa gaudirà 
d’una segona oportunitat per 
esmenar el seu error i per es-
cometre allò que hom espera 
dels seus representants: dià-

leg, seny i, sobretot, servitud 
respecte d’un poble que amb 
el seu vot ha expressat de ma-
nera alta i clara la seva deci-
sió. I és que fins ara els polítics 
no ens han servit en cap de les 
seves accepcions, ni per ser-
nos útils ni per per complir el 
deure que tenen envers nos-
altres. Uns inútils, vaja. Així, 
doncs, el 26-J viurem una sen-
sació de convincent familiari-
tat que uns atribuiran al món 
dels somnis i d’altres al món 
real. Finalment, després de 
les eleccions, els polítics per-
dran la memòria per oblidar 
les seves promeses electo-
rals i nosaltres la recuperarem 
per recordar que no es tracta 
d’un déjà-vu, sinó de l’enèsim 
“pénà-vu”.

Déjà-vu
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Entendre el món
Un any després de la reelecció de 
Roberto Fernández com a rector de 
la Universitat de Lleida i sis mesos 
després de les eleccions generals, la 
societat se’ns presenta més injusta i 
complexa que abans. D’una banda, 
els que estudien a la UdL -queden 
exclosos els paràsits que rapegen 
versos amb rimes més pròpies d’un 
alumne de P3 que d’un adult multi-
neuronal- estan igual que entre els 
anys 1939 i 1975, perseguits per 
la policia i víctimes de constants 
agressions a la llibertat d’expressió. 
De l’altra, els que han de treballar 
cada dia per sobreviure estan igual 
que al segle XIX, quan va néixer el 
moviment obrer espanyol i va tenir 
lloc la primera vaga general. Tot 
i que els nostres pares van lluitar 

per una societat millor, els nostres 
fills no es mereixen el món que els 
deixarem en herència. La nostra ge-
neració ha fracassat. Perquè els que 
ens van precedir expulsaven els dic-
tadors i treballaven per aconseguir 
lleis més justes. I perquè els que 
ens succeiran hauran d’expulsar els 
corruptes i treballar per aconseguir 
lleis menys injustes. Però quin és el 
nostre llegat?
Detenim universitaris i coartem la 
seva llibertat. També robem als 
més rics per donar-ho als més po-
bres i cerquem el poder en lloc del 
consens. Els enfrontaments entre 
estudiants i agents de policia a la 
Universitat de Lleida i els sis me-
sos transcorreguts entre el 20-D i 
el 26-J són tan sols dues anècdotes 

del que ha esdevingut una norma. 
Parlem d’un món que no té sen-
tit, que ningú no entén i que gira 
al voltant del sol però a esquenes 
de la llum. I és que entendre el món 
s’ha convertit en un repte per a tots 
aquells que vivim d’explicar-lo. Do-
nes que moren a mans de les se-
ves parelles, bancs que han estat 
salvats per persones que ara són 
desnonades per aquestes mateixes 
entitats, empresaris estafadors que 
poden continuar estafant i treballa-
dors estafats que no poden conti-
nuar treballant, ciutadans que van a 
la presó per robar una bicicleta -es 
diu Adrián Manuel i viu a Sevilla- i 
exministres que no van a la presó 
per robar milions d’euros als ciuta-
dans, alcaldes que avui són catala-

nistes i demà castellanitzarien fins 
i tot el color dels semàfors o joves 
que protesten a favor de la lliber-
tat d’expressió atemptant contra la 
llibertat d’informació; són exemples 
de fets inexplicables que, parado-
xalment, expliquen el món en què 
vivim.
Al cap i a la fi, potser tenim la clau 
perquè les generacions futures en-
tenguin el món, una clau que obre 
aquell calaix de sastre on els nos-
tres errors s’amuntegaran els uns 
damunt dels altres desordenada-
ment i que les futures generacions 
hauran de desxifrar per no caure-
hi de nou. O potser el món no té 
sentit i comprendre’l resulta utòpic, 
tant com un món millor i, sobretot, 
més fàcil d’entendre.

SE7PEUSALGAT

TV3 i Rac1 feliciten 
el ‘SE7’ pel premi a la 

millor publicació
 TV3 i Rac1 han volgut desmarcar-se 

de la resta d’institucions públiques i 
mitjans de comunicació de Lleida feli-
citant l’empresa 7accents i el diari SE7 
pel premi a la millor nova publicació 
de Catalunya atorgat per la Federació 
d’Associacions d’Editors de Premsa 
i Mitjans Digitals en Català. Els pro-
grames Divendres (TV3) i La primera 
pedra (Rac1) van aprofitar la seva es-
tada a la capital del Segrià amb motiu 
de l’Aplec del Caragol per entrevistar 
el director del SE7, Gerard Martínez, 
i felicitar públicament l’equip de 7ac-
cents, un mitjà que, segons el peri-
odista Espartac Peran, “ha canviat la 
manera de fer periodisme a Lleida”. 

#TancadaUdL

@AlvarLlobet
Primer, batussa 

entre policia 
i alumnes, i 
ara, agressió 
a mitjans. Tot 
dins la UdL. 

Algú demana-
rà dimissions?

@Llibertrexach
I per molt alienats que esti-
guin, no oblideu que el vos-

tre subjecte polític són els 
estudiants. Constantment 
els situeu al bàndol enemic.

@miquel_aguilar
Al crit de “Marxeu! Mar-
xeu!”, els de la #tancadaUdL 
fan fora algú d’un lloc que 
no és seu. Em recorda aquell 
“La calle es mía” de Fraga.

@epinyol
M’han insultat, amenaçat i 
agredit. Com als companys 
que cobríem avui l’ocupació 

de la UdL. Però si no explico 
la seua versió, manipulo.

@xsaezb
Un Rector hauria de donar la 
cara sempre, i no amagar-se 
rere l’ambigüitat. On ets, 
Fernández? #TancadaUdL

#26J

@larenase
Penso q serà molta la gent 
que es quedarà a casa el 
#26J fruit de la desil·lusió! 

Som uns experts en fer-ho 
tot al revés. ;)

@leotaxil
Les eleccions espanyoles 
del #26J són per escollir 
macarra a la prostituta Ca-
talunya.

#PartidoDeVuelta

@Ferran_Aixala
El HT #PartidoDeVuelta...
Parlar de la vuelta, o sigui, 
“el canvi” del que acabes de 

pagar amb un bitllet. El “can-
vi” que pregonen. Diners.

@rafa_peña
Igual esperábais que despu-
és de la mierda inventada 
que ha creado Cs sobre Ps, 
Iglesias riera las gracias.

@JLOsorioF
Ahora resulta que Iglesias 
no es comunista ni chavis-
ta ni acusó gravemente a 
Amancio Ortega. Dice una 
cosa y luego otra.

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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Eleccions 26-J

La batalla per Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Al desembre eren set però 
ara seran sis perquè Unió ha 
caigut pel camí. Per qüesti-
ons diverses, la formació de-
mocristiana deixa fora de la 
carrera pels escons Miquel 
Padilla, un clàssic de la polí-
tica lleidatana. Per triar ens 
queden sis opcions i són les 
que representen Xavier Eritja 
(ERC), José Ignacio Llorens 
(PP), Jaume Moya (ECP),  Toni 
Postius, (CDC) i Óscar Uce-
da (C’s). La diferent manera 
com juguen les seves cartes 
ERC i CDC dins de la coalició 
instrumental Junts pel Sí po-
dria passar factura a un Pos-
tius que va superar Eritja per 
4.003 vots. Tots dos encara es 
mantenen dins de la dinàmica 
de desconnexió amb la resta 
d’Espanya que propugnen 
els seus partits i justifiquen la 
presència de les seves forma-
cions com a garantia dels in-
teressos de Catalunya. “Men-
tre es gestioni 1 sol euro dels 
lleidatans a Madrid, allà esta-
rem”, diu Postius. Els 4.839 
vots d’Unió han quedat sense 
amo i, tot i que des de la di-
recció de la formació d’Espa-
daler s’aconsella als militants 
votar en blanc, Partit Popular, 
Ciutadans i Convergència vo-
len repartir-se les restes d’un 
partit que, juntament amb 
ERC -tots dos es van fundar el 
1931-, és el degà de les for-
macions polítiques que van 
concórrer en els darrers comi-
cis generals.
En aquest escenari, les elec-
cions del proper 26 de juny 
també es presenten amb 
moltes incògnites dins d’una 
demarcació en la qual els dos 
grans partits de l’antic biparti-
disme juguen una de les bata-
lles més interessants del tau-
ler polític dels propers mesos. 
Fa unes setmanes la vicepre-
sidenta del Govern, Soraya 
Sàenz de Santamaría, deia 
que per als populars l’escó de 
Lleida és fonamental i Llorens 
afirmava també dies després 
que “si el PP entra serà traient 
la representació al Partit Soci-
alista de Catalunya”. Pel que 
fa al PSC, val a dir que durant 
unes setmanes van sonar a 
Ponent tonades de relleu al 
capdavant de la candidatura 
al Congrés. El nom d’un pes 
pesat de la política nacional 
va escoltar-se com a alternati-

24.640 vots

Mònica Lafuente Jaume Moya
30.329 vots

Osca (1973). És advocada, va ser diputada 
al Parlament de Catalunya i cap de gabinet 
del conseller d’Agricultura Joaquim Llena. Va 
aconseguir l’acta de diputada en les elecci-
ons del 20-D.

Barcelona (1972). És llicenciat en Dret i pro-
curador a Cervera. Viu a Florejacs (Segarra) i 
ha estat un dels quatre diputats que han re-
presentat la província de Lleida durant l’on-
zena legislatura.

PSC ECP

48.005 vots

Toni Postius Xavier Eritja
44.002  vots

Lleida (1984). És informàtic, va ser candidat 
de CiU en les darreres municipals, és el por-
taveu convergent a la Paeria i també ha estat 
un dels quatre diputats lleidatans de l’onzena 
legislatura.

Sallent (1970). Historiador i polític, a més de 
ser de la mateixa vila minera que Anna Ga-
briel, ha estat president de l’Ateneu Popular 
de Ponent i d’Òmnium Cultural a la demarca-
ció. Diputat en l’última legislatura.

CDC ERC

Tret de sortida a una nova campanya electoral on torna la 
lluita pels quatre diputats de la demarcació al Congrés
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22.260 vots

José Ignacio Llorens Óscar Uceda
17.770 vots

Lleida (1943). Enginyer agrònom, ha estat di-
putat durant set legislatures i, també, ha es-
tat diputat al Parlament. Es va quedar sense 
l’acta de diputat després de les eleccions del 
20-D.

Lleida (1969). Historiador, treballa com a di-
rectiu en una empresa de pintures i és res-
ponsable de Societat Civil Catalana a Lleida. 
Repeteix com a cap de llista de Ciutadans a 
la demarcació.

PP C’S

què en pensa... 26-J: Sense un centre catalanista
partit, ha explicat els motius d’aquesta decisió. Bàsicament,  que 
volem articular el centre polític catalanista i que això toca fer-ho 
les properes eleccions al Parlament de Catalunya, no ara. Ara no 
perquè no dóna temps i, a més, aquestes no són eleccions per 
aquesta noble lluita, sinó per altres qüestions, com decidir si el radi-
calisme, d’una banda o de l’altra s’instal·la en el Govern de Madrid.
Analitzo quin pot ser el meu vot les properes eleccions. Els candi-
dats que es presenten a Lleida (i els que encapçalen les candidatu-
res a nivell estatal) són els mateixos que les anteriors eleccions, no 
fa més de cinc mesos. Ja és un motiu per no votar-los. L’espectacle 
–lamentable– dels partits reunits al Congrés per acordar una dis-
minució de la despesa electoral i no acordar res em fa dubtar de 
totes les formacions polítiques amb representació parlamentària. 
Si li sumem el fracàs per arribar a un pacte de govern a l’Estat i que 
ha provocat una gran decepció entre els ciutadans i a mi mateix, 
ja que veiem els nostres representants incapaços d’arribar a una 
cosa tan important en política com és un pacte, ja som a la punta 
del carrer. I quan veus que continua l’actitud “mai no pactaré amb 
X” te n’adones que subsisteixen comportaments irreconciliables 
que divideixen històricament, sense solució temporal, la societat 
espanyola (catalana, lleidatana també?). Així doncs, el meu vot se 
situaria en aquests moments, si la cosa no canvia molt, en el vot 

en blanc. Compromís amb la democràcia, sí, però sense trobar la 
formació política que em representi: la d’un catalanisme centrat, 
alternativa a l’actual esquerra governant a la ciutat de Barcelona i al 
centralisme que representa el Partit Popular i Ciutadans.
Demano als candidats de les terres de Lleida dels diferents partits 
que es presenten en aquestes eleccions generals al Congrés i el 
Senat un ferm compromís amb els interessos del nostre territori. 
Que, ni per pactes a una Cambra o a l’altra, Lleida no en surti per-
judicada. Exigeixo als nostres representants que votin, si convé, en 
contra de les seves formacions polítiques quan s’han de defensar 
les nostres terres. Aquesta és una bona manera d’apropar la políti-
ca al ciutadà. De prestigiar-la. D’allunyar-la del partidisme que pren 
decisions al marge de la gent que viu al territori. 
Si no em convencen més els candidats, el meu vot serà en blanc. 
Fins que a les properes eleccions al Parlament de Catalunya existei-
xi una formació política de centre catalanista, a la qual votaré. Per-
què, ara per ara, cap formació de les que es presenten aquestes 
eleccions no comparteixen aquest ideari centrat i catalanista. Això 
sí, votar és un dret i, per mi, un deure. I la meva obligació com a 
representant d’un partit demòcrata és demanar als ciutadans i les 
ciutadanes que vagin a votar. En blanc o a la formació que creguin 
més oportuna.

Miquel 
Padilla

president de la 
Intercomarcal

d’Unió Democràtica de les 
Terres de Lleida

va a Mònica Lafuente. Al final, 
però, tot va quedar en una 
mera especulació. La ja candi-
data assegura que afronta la 
propera campanya “en positiu 
i amb les mateixes o encara 
més energies i ganes que en 
l’anterior per arribar a la gent, 
intentant conscienciar al mà-
xim de la importància de cada 
un dels vots”. Les possibilitats 
de Lafuente aquí i de Sánchez 

per arribar a la presidència 
depenen, en bona part, de 
que se’n faci de la nova coa-
lició Unidos Podemos arreu 
d’Espanya. A la demarcació 
lleidatana la confluència d’En 
Comú Podem va funcionar de 
manera excel·lent i a Lleida 
capital també, convertint-se 
en la primera força. Per Moya, 
la darrera legislatura ha estat 
“curta i trepidant” i ha per-

mès la a seva formació “tre-
ballar per dur a terme noves 
formes de fer política, seguint 
els compromisos del nostre 
programa, malgrat els intents 
d’uns per bloquejar l’acció 
política del Congrés i les pres-
sions d’altres per abandonar 
l’anhel d’un Govern pel canvi 
real”. Avaluar la tasca desen-
volupada durant aquesta le-
gislatura avortada de quatre 

mesos sembla difícil ja que, a 
banda d’enregistrar un seguit 
de preguntes -moltes de les 
quals han quedat sense res-
posta- i presentar algunes ini-
ciatives que van decaure quan 
es van dissoldre les cambres, 
no hi ha hagut temps per a 
gaire cosa més. El candidat de 
Ciutadans, Óscar Uceda, s’ha 
mantingut durant aquest 2016 
en un discret segon pla tot i 

que ha tornat a primera línia 
després que el passat 17 de 
juny fos ratificat com a can-
didat de la formació taronja. 
Per Uceda, els quatre diputats  
lleidatans triats al desembre 
“no sempre han defensat els 
interessos dels veïns durant 
aquesta curta legislatura”. 
Uceda posa en valor la tasca 
que, al seu parer, ha desenvo-
lupat C’s des del desembre: 
“Hem treballat per arribar a 
acords”. Amb tot, algunes en-
questes parlen de prop d’un 
15% de transferència de vots 
entre la formació taronja i els 
populars. Llorens, cap de llis-
ta del PP, posa igualment en 
entredit la tasca dels quatre 
diputats lleidatans i, de fet, 
no ha parat de dir-ho en les 
successives entrevistes que 
ha concedit a diversos mitjans 
aquests mesos: “És com si la 
província de Lleida no hagués 
tingut diputats a Madrid els 
darrers quatre mesos”. 
Tot plegat dibuixa un panora-
ma -com a mínim en termes 
informatius- apassionant per 
una demarcació que sembla 
que tindrà en aquestes elec-
cions un paper que mai no 
havia tingut fins ara. El dia 9 
es va iniciar la campanya elec-
toral i amb aquesta, la batalla 
per Lleida, el desenllaç de la 
qual es viurà amb el recompte 
final, al voltant de la mitjanit 
del 26 de juny. Serà el mo-
ment, llavors, de veure qui se-
gueix endavant i qui, per con-
tra, es queda a la trinxera. 

Unió no es presenta aquestes 
eleccions al Congrés i al Senat. 
Ramon Espadaler, secretari ge-
neral del Comitè de Govern, 
màxima direcció nacional del 
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Ajuntament de Lleida Model comercial

El PSC entoma 
amb bons ulls
el pla director

del comerç
plantejat pel PP

CiU, ERC, Crida i Comú han forçat el PSC a debatre el tema
 ACN
 LLEIDA

Davant de l’interès de grans 
projectes comercials com ara 
els de Torre-Salses, el de Car-
refour del costat de l’LL-11 i 
el de Vallrufea d’implantar-se 
a la capital del Segrià, la Pa-
eria ha escoltat els diferents 
posicionaments dels grups 
municipals sobre quin ha de 
ser el model comercial de la 
ciutat per als pròxims anys en 
el marc d’un Ple monogrà-
fic celebrat a petició de CiU, 
ERC-Avancem, la Crida per 
Lleida i el Comú en el qual 
també han tingut veu repre-
sentants dels sectors comer-
cials i econòmics de la ciutat.
En representació de la Cam-
bra de Comerç de Lleida, de 
la FECOM i de Pimec, Manel 
Llaràs ha dit que “no ha de fer 
por encarar el debat” sobre 
el model comercial i ha de-
manat que abans de prendre 
cap decisió en aquest sentit 
cal “aprendre de l’experièn-

La Paeria debat el model comercial 
sense arribar a un acord ferm

Montse Mínguez i Àngel Ros, durant el Ple extraordi-
nari de la Paeria sobre el model comercial de la ciutat.

foto · ACN

Moció de suport al castellà
PSC, PP i C’s defensen que la

senyalització inclogui el castellà
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La qüestió lingüística ha pro-
tagonitzat el Ple de la Pae-
ria del mes de maig i ho ha 
fet sobretot durant el debat 
d’una moció proposada per 
C’s -a la qual s’han sumat 
PSC i PP- sobre el Pla de 

revisió i millora de la senya-
lització a Lleida. El principal 
motiu de confrontació ha 
estat el punt número 4 de 
la moció, que demana que 
“les indicacions escrites 
dels senyals s’expressin, al-
menys, en la llengua oficial 
de l’Estat”. 

Veto a Parra
Veten que la Paeria presideixi el

Consorci de Normalització Lingüística
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els consellers comarcals 
presents en el consell del 
Consorci de Normalització 
Lingüística (CNL) han vetat 
la presidència de la Pae-
ria d’aquest ens. Per Ros, 
‘’d’una manera lògica’’, ha 

de ser la regidora de Cultura 
de l’Ajuntament de Lleida, 
Montse Parra, ja que la pre-
sidència ha recaigut sempre 
en la ciutat més gran. Ros 
ha assegurat que no sap si 
aquest veto es tracta d’un 
‘’tema polític’’ vinculat al seu 
pacte amb Ciutadans. 

cia d’altres ciutats”, ja que 
“decisions equivocades po-
den marcar el futur de molts 
lleidatans”. Llaràs ha reiterat 
la necessitat de disposar d’un 
estudi sobre l’impacte econò-
mic i social que comportarà la 
implantació de grans centres 
comercials a la capital del Se-
grià. El més crític amb la im-
plantació de projectes comer-
cials de gran format ha estat 
Jordi Carulla, de l’Associació 
de Comerciants del Carrer 
Carme. Carulla ha defensat 
que la ciutat “va quinze anys 

Síndic de Gregues

CiU, ERC i Crida adverteixen de la 
involució en l’ús preferent del català

 ACN
 LLEIDA

CiU, ERC-Avancem i la Cri-
da-CUP han mantingut una 
trobada a Lleida amb el Sín-
dic de Greuges, Rafael Ribó, 
per traslladar-li la preocu-
pació compartida pels tres 
grups respecte al procés de 
“bilingüització” i al “retrocés 
del català que s’està duent 
a terme a la ciutat de Lleida 
fruit del pacte del PSC i Ciu-
tadans”, segons han coincidit 
els representants de les tres 
formacions, Toni Postius, Car-
les Vega i Francesc Gabarrell 
respectivament
Els tres grups han entregat 
a Ribó un annex amb sis do-
cuments perquè l’afegeixi a 
l’expedient obert per la Sin-
dicatura el 19 de maig passat 

Un instant de la reunió del Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, amb els regidors de CiU, ERC i la Crida-CUP.

foto · ACN

en què CiU, ERC i la Crida-
CUP ja van aportar “algunes 
proves que demostren que 
ha començat un procés de 

bilingüització a Lleida”, se-
gons ha dit el president del 
grup d’ERC-Avancem, Carles 
Vega. 

tard i ara ja no és moment 
per a un gran centre comer-
cial”, ja que “l’Eix Comercial 
s’ha adaptat a un model que 
l’equip de govern ara vol im-
plantar a fora i aquest model 

està a dins i ja el té Lleida”, ha 
dit. El president dels comerci-
als de la Zona Alta, Jordi Be-
llera, ha expressat que “s’han 
sentit traïts per l’equip de go-
vern” per un estudi comercial 

“partidista i massa genèric”, 
ja que “no atén a allò que van 
demanar les associacions de 
comerciants sobre l’afectació 
de la implantació de 200.000 
metres quadrats de noves 
grans superfícies”.  Per con-
tra, la presidenta de l’Asso-
ciació de Veïns de Cappont, 
Veni Ros, ha dit que aquests 
nous formats comercials per-
metran crear ocupació i ha 
defensat que “Lleida no pot 
quedar enrere en centres co-
mercials”. José Maria Rubio, 
de la Federació d’Hostaleria 
de Lleida, ha afirmat que “els 
empresaris s’han d’adaptar 
a les exigències dels clients” 
i, per això, s’ha mostrat a fa-
vor de l’arribada d’algun gran 
centre comercial.
Ara bé, l’única proposta polí-
tica que ha estat ben rebuda 
per l’equip de govern del PSC 
ha estat la redacció d’un pla 
director del comerç, planteja-
ment a càrrec del Partit Popu-
lar. 
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Les despeses de la Paeria, al descobert

L’Ajuntament de Lleida no hauria facilitat al
grup d’electors tota la informació sol·licitada

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

El Comú de Lleida ha fet un 
pas més en l’accés a la infor-
mació pública alliberant totes 
les factures de 2016 que la 
Paeria ha facilitat al grup mu-
nicipal perquè puguin ser con-
sultables pels ciutadans. La 
formació ha treballat aquesta 
documentació des del mes de 
gener per saber amb més de-
tall a què es destinen els im-
postos dels lleidatans.
Així, en la partida relacionada 
amb d’”altres lloguers i cons-
truccions” el Comú ha afirmat 
s’hi amagarien lloguers com 
el del pavelló Agnès Gregori, 
ja que l’Ajuntament -dins del 
contracte per pagar el pave-
lló Barris Nord amb CaixaRen-
ting- hauria pagat 678.905 
euros de lloguer a la filial de 
la Caixa i li abonaria 7.475 eu-
ros d’IBI i brossa anualment. 
En aquesta mateixa partida 
la formació ha descobert que 
el local de l’EMU a La Palma 
costaria cada any 123.186 eu-
ros a l’erari públic.
En partides genèriques i 
“del tot opaques” d’”altres 
despeses de funcionament” 
s’hi hauria trobat despeses 
com els 271 euros en tríptics 
i flyers pagats a la colla que 
la Paeria té a l’Aplec. La par-
tida de “material d’oficina no 

El Comú difon les factures 
municipals de 2016

inventariable” depararia des-
peses mensuals de 486 euros 
en periòdics per a alcaldia.
Tot i això, el Comú ha de-
nunciat que només té algu-
nes factures i que la Paeria  
suspèn de nou en accés a la 
informació. I és que el grup 
d’electors ha lamentat que 
tan sols hagi tingut accés als 
moviments comptables dels 
capítols 2 (provisió de serveis) 
i 6 (inversions), encara que de 
manera indirecta disposi dels 
moviments comptables cor-

Sergi Talamonte i Carlos González són els dos representants del Comú de Lleida a 
la Paeria.

foto · Comú de Lleida

 Govern municipal 
Ros continuarà
 governant la 

Paeria en
minoria

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, aposta per continuar 
governant la Paeria en mi-
noria la resta de mandat 
municipal i continuar amb 
la geometria variable que, 
gràcies a acords puntuals 
amb la resta de grups, ha 
permès que “la ciutat i els 
serveis públics hagin se-
guit funcionant “. Un any 
després de les eleccions 
municipals en les quals el 
PSC va perdre la majoria 
absoluta, Ros ha destacat 
l’entesa durant aquest pe-
ríode especialment amb 
Ciutadans. 

responents al capítol 8 (actius 
financers) perquè va ser inclòs 
en un decret d’alcaldia. A 
més, ha afirmat que segueixin 
“tancats a pany i forrellat” els 
altres capítols que conformen 
les despeses de personal, fi-
nanceres, transferències cor-
rents, transferències de capi-
tal i passius financers. El PSC, 
que tampoc no hauria facilitat  
els moviments comptables de 
2014, ha lliurat la documenta-
ció “a l’estil del segle passat”, 
és a dir, en paper. 

Eurocopa
Llorens demana 

pantalles per 
veure els partits 

d’Espanya
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El cap de llista del PP per 
Lleida al Congrés, José 
Ignacio Llorens, vol que 
s’instal·li una gran panta-
lla en un espai públic per 
veure els partits d’Espanya 
durant la propera Euroco-
pa de futbol. El grup muni-
cipal del Partit Popular a la 
Paeria, amb Dolors López 
i Jaume Vilella al capda-
vant, ha registrat una peti-
ció a l’Ajuntament per fer-
ho possible. 

La Paeria hauria 
pagat 678.905 €

 a la Caixa pel
lloguer del pavelló 

Agnès Gregori

#unsípelcanvi

VOTA
VOTA MÒNICA LAFUENTE

un sí pel canvi

#unsípelcanvi

VOTA
VOTA MÒNICA LAFUENTE

un sí pel canvi

#unsípelcanvi

VOTA
VOTA MÒNICA LAFUENTE

un sí pel canvi
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Batet, Rufián, Albiol, Espadaler i Girauta visiten la festa
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Totes les formacions políti-
ques amb representació a 
l’Ajuntament de Lleida han 
convidat destacats represen-
tants de les seves organitza-
cions a visitar l’Aplec del Ca-
ragol.
La cap de llista del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
per Barcelona a les pròximes 
eleccions generals, Meritxell 
Batet, ha estat la més matine-
ra del dissabte. La fins fa unes 
setmanes responsable de la 
secretaria d’estudis i progra-
mes de l’executiva del PSOE 
ha visitat el recinte, acompa-
nyada dels membres que en-

El vessant més polític de l’Aplec 
del Caragol 2016

Empatx preelectoral

Meritxell Batet, entre Mònica Lafuente i Àngel Ros, a 
l’Aplec del Caragol.

foto · Ajuntament de Lleida

capçalen les llistes electorals 
a la circumscripció de Lleida, 
Mònica Lafuente i Paco Boya.
En el seu recorregut ha coin-
cidit amb l’exconseller d’In-
terior de la Generalitat i cap 
d’Unió Democràtica de Cata-
lunya, Ramon Espadaler, da-
vant del monument a Manolo 
Calpe, quan es feia l’ofrena 
floral.
Una mica més tard ha arribat 
a l’Aplec Gabriel Rufián, que 
repeteix com a cap de llista 
d’ERC per Barcelona, el qual 
anava acompanyat dels regi-
dors del seu grup municipal a 
la Paeria.
També els regidors del PP han 
acompanyat Xavier García Al-

biol en la seva visita al recinte 
de l’Aplec.
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, ha coincidit amb Batet, 
Garcia Albiol i Espadaler i els 
ha saludat, donant-los la ben-
vinguda a la festa, durant el 
seu recorregut pels Camps 
Elisis.
El cap de llista de C’s per 
Barcelona al Congrés dels Di-
putats, Joan Carles Girauta, 
també ha visitat l’Aplec del 
Caragol de Lleida, un dia més 
tard, diumenge, i ha dit que 
“si Ciutadans surt reforçat el 
26 de juny tindrem un Govern 
reformista que no tolerarà la 
corrupció i que abordarà les 
gran reformes d’Espanya”. 
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Atac a l’Espai Macià Rebuig a la monarquia
L’Urgell, primera comarca en

declarar Felip VI persona no grata
 ACN
 TÀRREGA

El Ple del Consell Comar-
cal de l’Urgell ha aprovat 
per majoria simple amb els 
dos vots dels consellers de 
la CUP i els set d’ERC una 
moció presentada pels pri-
mers per declarar persona 
no grata el rei Felip VI. Així 
doncs, amb l’abstenció dels 
deu consellers de CiU, el 
de l’Urgell es converteix en 
el primer Consell Comarcal 
que aprova la moció que la 
formació de l’esquerra in-
dependentista està presen-
tant de fa mesos a diferents 
ajuntament catalans. El Ple 
també ha aprovat, però per 
unanimitat, una altra moció 

de la CUP per donar suport 
als ajuntaments i regidors 
catalans que estan sent in-
vestigats per l’Audiència 
Nacional espanyola per ha-
ver ratificat l’acord de la re-
solució del 9-N.
La moció que fa referència a 
la declaració de Felip VI com 
a persona no grata a l’Urgell 
és aplicable a tota la casa re-
ial espanyola i recorda que 
el monarca no ostenta el seu 
títol com a resultat d’un pro-
cés democràtic, sinó ‘’com a 
conseqüència de l’herència 
dictada pel seu antecessor, 
Joan Carles I, que va accedir 
al tron per herència borbò-
nica i pel mandat directe del 
dictador. 

Moció del PP

L’Ajuntament de Montoliu de
Lleida penja la bandera espanyola
 REDACCIÓ
 MONTOLIU DE LLEIDA

L’Ajuntament de Montoliu 
de Lleida ha penjat la ban-
dera espanyola al balcó del 
consistori arran d’una moció 
impulsada per l’únic edil del 
PP. Es dóna la circumstància 
que a Montoliu governen 

els altres sis regidors, tots 
membres d’una candidatura 
vinculada a ERC. La moció 
va prosperar, però, perquè 
va comptar amb el vot del 
representant del PP i l’equip 
de govern es va abstenir. La 
bandera es va penjar coinci-
dint amb la Festa Major. 

La bandera espanyola torna a onejar al balcó de 
l’Ajuntament de Montoliu de Lleida.

foto · PP
Els dos atacants cridaven consignes 

contra Catalunya
 ACN
 LES BORGES BLANQUES

La consellera de Governació, 
Administracions Públiques i 
Habitatge, Meritxell Borràs. 
ha condemnat l’agressió a 
l’Espai Macià de les Borges 
Blanques i ha afirmat que “res 
alterarà el que vulguin fer els 
catalans”. L’equipament va 
ser atacat per dos descone-
guts amb la cara tapada que 
cridaven consignes contra Ca-

La consellera Borràs 
condemna l’agressió

a l’Espai Macià

talunya. Van tirar a terra la se-
nyera i d’altres objectes i van 
amenaçar de mort el funcio-
nari que hi treballa. Borràs ha 
visitat l’Espai Macià després 
de reunir-se amb l’alcalde de 
la capital de les Garrigues, 
Enric Mir, i diversos regidors 
de l’Ajuntament.
En el transcurs de la visita, 
la consellera ha condemnat i 
rebutjat l’agressió i ha animat 
el treballador que la va patir. 

Borràs ha afegit que “l’Espai 
Macià és un exemple d’aques-
ta forma de fer dels catalans, 
d’aspirar a un país netament 
lliure, al qual hi volem arribar 
des del diàleg, la negociació i 
les ganes de treballar per fer 
que valgui la pena viure-hi”.
Després de reunir-se amb l’al-
calde, Borràs s’ha compromès 
a “treballar amb el consistori 
per impulsar i millorar tot allò 
que sigui possible”. 

La consellera Meritxell Borràs subjecta una estelada acompanyada d’alcades i regi-
dors de les Garrigues en la visita a l’Espai Macià de les Borges.

foto · ACN

Vota a favor
Vota José Ignacio Llorens

Confiança
Entrega
Credibilitat
Seny
Experiència
Defensa dels interessos 
dels lleidatans



Associació d’iniciativa social, de 
serveis i suport a les persones

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Em pica la curiositat saber 
si el mot TALMA té algun 
significat especial. Així, el 
primer que li pregunto al di-
rector d’aquesta associació 
és per aquesta qüestió. “Fa 
referència a una mena d’abric 
que usaven els més pobres a 
l’edat mitjana”, em comen-
ta. Hi treu certa importància 
perquè la definició no va ser 
el principal motiu que va do-
nar nom a aquesta associació 
l’any 2011. No obstant això, a 
mi em sembla un bon punt de 
partida per iniciar el recorre-
gut per aquestes instal·lacions 
i, com no, també per comen-
çar el passeig per la història 
d’aquesta entitat. APROMI 
(Associació prominusvàlids 
de les Garrigues), com s’ha-
via anomenat des de la seva 
fundació, va canviar la seva 
denominació. Era  l’any 2011.  
En aquells moments, segura-
ment aquelles sigles ja eren 
massa simplistes per identifi-
car-se amb la complexitat de 
la tasca que s’estava duent 
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TALMA Serveis i suport a les persones

TALMA: Persones amb  (dis)capacitat 

a terme  en aquesta associa-
ció sense afany de lucre. Van 
creure oportú acompanyar 
TALMA de “servei i suport a 
les persones”. La perspectiva 
que ens dóna el temps de-
mostra,  només quatre anys 
més tard, que difícilment es 
podia trobar unes paraules 
que definissin amb major pre-
cisió aquesta associació: ser-
vei, suport i persones.
Amb les finalitats de l’aten-
ció, l’assistència, l’educació i 
la inserció sociolaboral de les 
persones amb discapacitat 
i l’atenció terapèutica i for-

mativa integral de col·lectius 
amb risc d’exclusió social, 
TALMA –declarada associa-
ció d’utilitat pública– assisteix 
actualment 94 persones. Un 
grup de pares i mares, junta-
ment amb algunes entitats de 
la vila de Juneda i de la co-
marca de les Garrigues, i amb 
el suport del Departament 
d’Ensenyament, van aconse-
guir fer realitat aquest projec- te cap allà a l’any 1976. L’evo-

lució de l’entitat es fa palesa, 
no només en les seves instal-
lacions –encara insuficients– i 
en els seus establiments, sinó 
també en els serveis que ofe-
reixen. 
Avui, TALMA és una gran fa-
mília formada per 250 asso-
ciats que escullen la junta di-
rectiva i els òrgans de govern 
en una assemblea general. A 
partir d’aquí, l’organigrama 
deriva fins arribar als profes-
sionals,  formats per un cen-
tenar de treballadors/es. Tots 
plegats aconsegueixen tirar 
endavant el dia a dia en una 
associació que es manté aler-
ta a totes les emergències so-
cials que puguin sorgir al nos-
tre voltant. De fet, l’associació 
gestiona l’únic CRAE (Centre 

Diversos establiments han 
permès la inserció laboral 
d’usuaris de TALMA.

foto · Joan Rosinach
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TALMA: Persones amb  (dis)capacitat donem
veu

Residencial d’Acció Educati-
va) destinat a infants i adoles-
cents discapacitats amb guar-
da administrativa i tutela, que 
ben aviat disposarà de nova 
ubicació. Un conveni entre la 
Diputació de Lleida i l’Ajunta-
ment de Juneda farà realitat 
aquest nou centre.
TALMA, i no podia ser d’una 
altra manera, forma part 
d’ALLEM (Agrupació Lleida-
tana d’Entitats de Discapaci-
tats), formada per 16 entitats 
de les comarques de Lleida 
que representen un teixit as-
sociatiu de 3.500 persones 
que ofereixen serveis d’es-
coles especials, centres ocu-
pacionals, centres especials 

de treball, llars, residències i 
residències especialitzades, 
que atenen un total de més 
de 1.500 persones amb dis-
capacitat. Tan forta és la im-
plicació de totes aquestes en-
titats que, malgrat la manca 
de recursos, no volen deixar 
d’atendre totes les persones 
que ho necessiten, conscients 
del valor afegit que té la seva 
tasca per a la nostra societat. 
Així, han decidit engegar un 
projecte de cooperació en-
tre vàries de les entitats que 
en formen part per arribar a 
la gestió comuna de tots els 
seus serveis.  
Tornant a TALMA, un s’ado-
na com aquesta entitat ha 

anat creixent al ritme que les 
diverses necessitats socials 
que cobreix ho han reque-
rit. Diversos reconeixements 
avalen, per si fos necessari, 
els gairebé quaranta anys 
d’història d’aquesta associa-
ció. Premis als valors socials 
i humans n’encapçalen la llis-
ta. Amb tot, veient la cara de 
felicitat amb la qual observen 
de reüll la meva càmera de fo-
tos la majoria dels usuaris del 
taller, m’adono que el premi 
més gran és el de veure’ls 
somriure... i treballar! Aques-
ta és l’autèntica victòria. I no 
només de TALMA. També 
de la nostra societat. Caldrà 
prendre’n nota. 

L’associació treballa 
des de l’any 1976 
i a dia d’avui disposa 
de 9 serveis que 
assisteixen un total
de 94 persones

Serveis de  manufactura i jardineria a TALMA.

foto · Joan Rosinach

STO i SOI. Teràpia 
Ocupacional i Servei 
Ocupacional d’Inserció

USAPS. Suport a l’Activitat 
Professional. 
Servei d’Habitatge

Compàs 

CDIAP. Centre de 
Desenvolupament Infantil i 
Atenció Precoç
Club Esportiu de Talma 

ATRIUM
CRAE

Els serveis que, a dia d’avui, ofereix l’associació:

CEE. Centre d’Educació 
Especial



JUNY 201612 societat

Universitat de Lleida Tancada al despatx del rector

Els Mossos entren de matinada a la Universitat de Lleida 
per desallotjar els tancats i no hi troben ningú

 ACN
 LLEIDA

Roberto Fernández, acompa-
nyat pels diferents vicerectors 
i alguns degans de facultat, 
ha comparegut al campus de 
Cappont després dels inci-
dents que van tenir lloc entre 
les persones que ocupen el 
despatx del rector a l’edifici 
del Rectorat amb personal de 
la Universitat de Lleida (UdL) 
i periodistes. El rector de la 
UdL ha condemnat de for-
ma contundent i ha qualificat 
d’”intolerables” els fets ocor-
reguts per part de les perso-
nes que mantenen la tancada 
i els ha demanat “que depo-
sitin immediatament la seva 
actitud” i reflexionin perquè 
“la comunitat universitària no 
els vol allí”.
La tensió al Rectorat de la Uni-
versitat de Lleida ha arribat al 
seu punt àlgid quan membres 
del personal d’administració 
i serveis (PAS) de la UdL han 
aprofitat per entrar al despatx 

Enfrontaments entre professors, 
periodistes, policies i alumnes

Ensenyament públic
5.500 docents repartits en 300 

centres són cridats a la vaga
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El dijous 2 de juny s’ha de-
senvolupat la primera de les 
sis jornades de vaga parcial 
de dues hores a l’ensenya-
ment públic de Catalunya. 
Han estat cridats a participar 

uns 5.500 docents repartits 
en uns 300 centres de la de-
marcació de Lleida.
L’objectiu de la vaga és “ma-
nifestar que, més enllà de la 
queixa del professorat, cal 
prendre mesures de mobilit-
zació”. 

Grup Barnils
Un 71% de periodistes de Ponent 

afirma rebre pressions
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un 71% dels periodistes de 
de Ponent assegura rebre 
pressions. Un 57% d’aques-
tes provindrien dels polítics i 
de les institucions i més d’un 

20%, de les direccions dels 
mitjans. En canvi, només un 
11,5% tindria l’origen en les 
empreses privades. El 57% 
reconeix acatar totalment 
(21%) o parcialment (46%) 
aquestes demandes. 

del rector durant una roda de 
premsa de l’Assemblea de 
Lletres al mateix Rectorat. Se-
gons els portaveus del PAS, 
la intenció era “demanar als 
alumnes tancats que abando-
nin l’ocupació”. Els mitjans de 
comunicació han entrat per 
comprovar què estava pas-
sant i els alumnes tancats han 

intentat evitar que els mitjans 
gràfics enregistressin imatges 
mentre cridaven “Fora feixis-
tes de la universitat”. Llavors 
han tingut lloc durs enfronta-
ments i empentes entre tots. 

Crònica dels fets
Més d’una vintena d’estu-
diants es van concentrar al 

No en el nostre nom

Manifestació contra la política
europea envers els refugiats

 ACN
 LLEIDA

Prop de 400 persones s’han 
manifestat a Lleida contra la 
política europea envers els re-
fugiats. Ha estat una convoca-
tòria de la plataforma d’enti-
tats No en el nostre nom, que 
també ha reclamat l’obertura 
de fronteres i el tancament 
dels centres d’internament 
d’estrangers (CIE). En la mar-
xa hi han participat persones 
a títol individual i també hi ha 
hagut representants de par-
tits com la CUP, ICV o el PSC.
Els manifestants s’han con-
centrat a la plaça de Ricard 
Vinyes i han començat la mar-
xa fins a la Subdelegació del 

Capçalera de la manifes-
tació que ha transcorre-
gut pel centre de Lleida.

foto · ACN

Rectorat el 17 de maig per 
denunciar la presència poli-
cial de les darreres setmanes 
a la Universitat. Les forces de 
seguretat van impedir l’accés 
dels alumnes a les classes de 
la professora i subdelegada 
del Govern, Inma Manso, i 
van trencar els cartells reivin-
dicatius de l’Assemblea on hi 

havia escrit el lema “Feixistes 
i policies fora de la UdL!”. Els 
Mossos d’Esquadra van dete-
nir una simpatitzant després 
d’un forcejament i l’acusen 
d’atemptat contra un agent. 
Aquesta ordre policial sorgeix 
a partir que un grup de joves 
van irrompre en una de les 
classes de Manso per denun-
ciar-la públicament i demos-
trar el rebuig dels estudiants 
davant de “la còmplice de 
carregar-se l’educació”.
Finalment, mig centenar de 
Mossos arribats de Barcelona 
han entrat la matinada del 19 
de juny a la UdL amb l’objec-
tiu de desallotjar les persones 
que encara ocupaven el Rec-
torat. En arribar, però, no han 
trobat ningú dins el despatx 
del rector, ocupat des del 17 
de maig. 

Ocupants de la UdL 
s’encaren amb un perio-
dista el 2 de juny.

foto · ACN

Govern espanyol a Lleida, on 
han llegit un manifest. El lema 
de la manifestació era “Obrim 
fronteres”. Al capdavant tam-
bé hi havia una pancarta on 
es podia llegir “UE i OTAN 
genocides. Inma Manso tam-
bé és culpable”, fent esment 
directe a la subdelegada del 
Govern espanyol a Lleida. 
La portaveu de la plataforma, 
Gemma Casal, ha afirmat que 
la mobilització s’ha fet per 
alçar la veu contra la situació 
dels refugiats a Grècia o Tur-
quia però també perquè no 
s’oblidin d’altres escenaris 
dramàtics com els morts a la 
Mediterrània o les tanques de 
Ceuta i Melilla. 



Fes-te voluntari, et necessitem. El teu compromís ens motiva
El teu compromís mínim pot suposar de 2 a 4 
hores a la setmana i la participació 
a les 

AECC- Catalunya contra el càncer – Lleida.  ·  C/ Pallars, 25 – 25004 Lleida  ·  Tel. 973 23 81 48  ·  lleida@aecc.es
truca’ns i t’informarem

Voluntariat amb persones malaltes 
de càncer:

Voluntariat que no desenvolupa 
l’activitat amb persones malaltes de 
càncer:

1. Voluntariat Hospitalari
2. Voluntariat de Domicili
3. Voluntariat en Unitats de Cures Pal·liatives:

• Detecció de necessitats del pacient i els seusfamiliars  
  (ajuda social i psicològica)
• Acompanyament a la persona malalta i/o familiars
• Suport emocional
• Suport a la familia en l’acompanyament del pacient
• Desenvolupament d’activitats d’animació 
  i entreteniment
• Ajuda en la realització de gestions

1. Voluntariat de Prevenció
2. Voluntariat de Suport administratiu
3. Voluntariat d’Obtenció de Recursos-Acció Social:

• Transmissió de missatges de salut en les campanyes 
  de prevenció
• Suport en tasques administratives en les diferents 
  activitats de l’aecc
• Participació en campanyes de captació de fons

Quines opcions t’oferim?

reunions de seguiment.

Ens ocuparem de proporcionar-te la formació 
que necessites per l’adequat desenvolupament de 
l’activitat voluntària. A més, no estaràs sol. Trobaràs 

un grup de voluntaris amb inquietuds 
personals similars a les teves, que treballen en 

equip i comparteixen activitats 
i responsabilitats.

colònies
gratuïtes
d’estiu
a la Val d’Aran

Espai cedit per:
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  CaixaBank

Ordre d’allunyament per 
per dir “lladres”a un banc
 ACN
 LLEIDA

CaixaBank ha dut aal banc 
dels acusats un client de l’an-
tiga sucursal de la Caixa de 
Torrefarrera a qui acusa de 
coaccions.
El judici, sense acusació de la 
Fiscalia, ha tingut lloc al Jut-
jat penal 1 de Lleida. Segons 
l’advocat de la defensa de 
l’home, Pau Simarro, l’enti-
tat li demana al seu client, un 
pagès de 61 anys, una ordre 
d’allunyament de 500 metres 
i una multa de 60 euros per 
entrar el 27 de maig de 2016 

a la sucursal de CaixaBank del 
municipi i dir-los “lladres”. 
Segons Simarro, l’home va in-
gressar el 2006 en un compte 
de, llavors, la Caixa al seu nom 
1 milió d’euros que va gua-
nyar amb la venda d’uns ter-
renys rurals de la seva propi-
etat que es van requalificar en 
urbans. L’any 2009, segons ha 
afegit l’advocat, el seu client 
es va adonar que havia per-
dut 120.000 euros. Després 
de reclamar aquests diners en 
diverses ocasions a l’entitat, 
l’home estudia ara interposar 
una querella per estafa. 

Associació Espanyola Contra el Càncer

Tindran lloc a
Salardú del 17 al 24 

de juliol
 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

L’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer (AECC) de Lleida 
organitza la dissetena edició 
de les colònies per a nens on-
cològics a la Vall d’Aran. Du-
rant vuit dies 109 nens d’en-
tre 6 i 15 anys que han patit o 
pateixen la malaltia conviuran 
a l’Alberg Era Garona, situat 
al petit poble de Salardú, en 
unes colònies gratuïtes i ober-
tes a tot l’Estat.
Aquest campament té com 
a objectiu millorar la qualitat 
de vida dels infants malalts de 
càncer, afavorint l’expressió 
emocional i millorant la seva 
autoestima. A més, aquestes 

Un centenar 
de nens amb 
càncer van 
de colònies

Imatge de la presentació de les colònies per a nens oncològics a la Val d’Aran.
foto · Judit Gómez

La productora 
audiovisual de 

7accents gravarà 
el vídeo de les 

colònies

jornades pretenen contribu-
ir a l’adquisició d’autonomia 
i independència dels nens i 
que aquests aprenguin a viure 
les diferències “com una cosa 
única i enriquidora”.

Durant les colònies els nens 
seran acompanyats de 22 mo-
nitors titulats en activitats de 
lleure, un psicooncòleg, tres 
pediatres, dos infermers i més 
d’una vintena de voluntaris 
que donaran suport tant en 
l’estada com en els trasllats 
i les activitats programades. 
Enguany les principals nove-
tats seran el Room Scape, el 
Quidoitch, l’acampada a la 
bassa d’Oles i la visita a l’Aran 
Park. A més, els infants gaudi-
ran de diverses activitats per 
conèixer la natura i l’entorn 

de la Vall d’Aran.
Per poder realitzar aquestes 
activitats, l’Associació dispo-
sa de diversos col·laboradors 
que ajuden a recaptar i sub-
vencionar les colònies. Des 
de fa cinc anys el Club Na-
tació Lleida organitza l’Open 
Solidari -quatre dies d’acti-
vitats esportives i de lleure- 
en benefici de les colònies. 
També diposen del suport 
de la Coordinadora Solidària 
i l’empresa Kiwisac, que ha 
dissenyat les motxilles per 
obsequiar als participants en 

les les colònies i que estaran 
a la venda amb un preu de 6 
euros. A més, el Mag Magí va 
realitzar un espectacle ara fa 
unes setmanes a la plaça Sant 
Joan de Lleida per difondre el 
campament de l’AECC per a 
nens oncològics.
Les colònies se celebraran del 
17 al 24 de juliol a l’Alberg Era 
Garona al poble de Salardú, a 
la Vall d’Aran, i la productora 
audiovisual de 7accents serà 
l’encarregada de realitzar el 
vídeo del campament i de les 
activitats programades. 

  Agressió o no agressió?

Una gravació posa dubte la 
versió dels policies

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El judici a un caporal i dos 
agents de la Guàrdia Urbana 
de Lleida acusats d’haver-se 
inventat una agressió i denun-
ciat falsament d’aquesta un 
pare i el seu fill ha quedat vist 
per sentència després de tres 
sessions. El judici va començar 
a l’Audiència de Lleida amb 
les declaracions dels acusats 
i dels denunciants, que van 
mantenir les seves versions, 
contradictòries entre elles. Els 
acusats asseguren que va ser 
el fill del propietari de la ben-

zinera qui va agredir els polici-
es, agafant el caporal i un dels 
agents pel coll, i els denunci-
ants defensen que van ser els 
acusats aquells que van actu-
ar de manera “violenta” i que, 
com que no volien que apun-
tessin els seus números iden-
tificatius, van tirar a terra el fill 
per emmanillar-lo i endur-se’l 
detingut sense dir-li perquè el 
detenien.
Tanamteix, la Fiscalia manté la 
petició de quatre anys i mig 
de presó i 18.000 euros de 
multa per a cadascun dels tres 
acusats. 

Bisbat de Lleida
 Obligats a
tramitar el

certificat de 
delictes sexuals

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El bisbe de Lleida, Sal-
vador Giménez Valls, 
ha signat un edicte que 
obliga capellans, religi-
osos i voluntaris de la 
diòcesi que treballen 
amb menors a tramitar 
el certificat que demos-
tri que no tenen ante-
cedents per delictes se-
xuals. El Bisbat calcula 
que l’hauran d’obtenir 
unes 600 persones. 
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Obres sense autorització Consorci Sanitari
El Govern
anul·larà el

decret de creació
 del Consorci 

Sanitari
 ACN
 LLEIDA

El Govern s’ha compro-
mès a anul·lar el decret del 
25 de febrer de 2014 que 
va servir per encomanar 
al Servei Català de la Sa-
lut la creació de Consorci 
Sanitari de Lleida, segons 
ha anunciat el conseller 
Antoni Comín. En aquest 
sentit, el titular de Salut ha 
qualificat aquest moment 
com el ‘’punt zero’’ de 
constitució de Consorci, 
que està en una moratòria 
després d’acordar-se en el 
pla de xoc proposat per J. 
Comín vol fer així ‘’un pas 
més’’ després que la mora-
tòria hagi donat ‘’interpre-
tacions diverses’’ entre els 
detractors del Consorci. 
Així mateix, el conseller ha 
apostat per la integració 
de recursos sanitaris. 

Es realitzaven treballs al marge de la tanca 
perimetral per a la qual sí tenen permís

 ACN
 LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha 
obert dos expedients a la 
discoteca Biloba després que 
els tècnics municipals consta-
tessin que s’estaven duent a 
terme obres sense la llicència 
necessària a l’interior del solar 
on s’aixeca el complex. D’una 
banda, la Paeria ha decidit 
multar el complex d’oci noc-
turn amb 1.000 euros per in-
complir la suspensió d’obres 
dictada al març passat mitjan-
çant un decret d’alcaldia i, de 
l’altra, ha obert un expedient 
de suspensió provisional de 
les obres a la tanca perimetral 

1.000 euros de sanció per 
a la discoteca Biloba

del recinte per no ajustar-se 
els treballs que s’hi estaven 
fent amb l’autorització per a 
la qual els promotors sí dispo-
saven de llicència per a obres 
menors. 
Els promotors de Biloba confi-
en poder disposar en breu de 
la llicència per a obres majors 
i d’activitat per poder repren-
dre les obres un cop la Paeria 
resolgui l’expedient. Des del 
Comú de Lleida asseguren 
que existeix una instrucció de 
la Generalitat per a aquest 
tipus d’instal·lacions que s’es-
taria incomplint ja que, se-
gons el Comú, el futur com-
plex d’oci nocturn estaria dins 

del perímetre de seguretat de 
l’empresa d’emmagatzemat-
ge d’hidrocarburs que hi ha 
a prop de la nova discoteca i, 
per tant, no es podria ubicar 
en el lloc on s’està construint. 
Els promotors ho neguen i 
asseguren que disposen de 
documentació que indica que 
els terrenys estan afectats 
únicament com a zona d’avís 
en el pla d’autoprotecció de 
l’empresa d’hidrocarburs, la 
qual cosa permetria que hi 
pogués haver la discoteca, 
de la mateixa manera que ja 
hi ha un restaurant, oficines i, 
fins i tot, unes pistes de pà-
del. 

Operaris duent a terme 
obres a l’interior del solar 
on s’aixeca la discoteca.

foto · ACN

ASPID _ c/Roger de Llúria 6, 25005 Lleida    
           _ 973228980 _ aspid@aspid.cat

No ho facis sol, posem al teu abast tot el que necessites!

Vols engegar el teu projecte i ocupar-te? Vols engegar el teu projecte i ocupar-te? 

Els nostres 
consultors 
t’oferiran 

un assessorament 
expert per a que 

puguis crear 
la teva 

pròpia empresa

Fem emprenedoria 
amb mirada social, t’ajudem 
a incorporar bones pràctiques 
de Responsabilitat 
       Social Empresarial

Consulta’ns! T’oferim els nostres 
serveis sense cap cost



Guia de fires Impacte econòmic
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La demarcació de Lleida acollirà un total de 90 certàmens durant aquest 
2016, sent el Segrià la comarca que n’organitzarà més, amb 14 

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

 En finalitzar aquest any 
2016, Catalunya haurà estat 
l’escenari de 454 fires, de les 
quals 90 hauran tingut lloc a 
la demarcació de Lleida se-
gons el calendari firal presen-
tat a finals de 2015 i elaborat 
per la Federació de Fires i el 
Departament d’Empresa i 
Ocupació. Així doncs, l’acti-
vitat firal ha conservat certa 
constància al llarg d’aquests 
darrers anys mantenint sem-
pre unes xifres per sobre dels 
410 certàmens anuals, cons-
tatant d’aquesta manera la 
resistència del sector en els 
temps on la incidència de la 
crisi econòmica al nostre país 
ha estat més important.
Pel que fa als municipis lleida-
tans, aquests acabaran aco-
llint durant aquest any prop 
del 20% del conjunt de fires 
que es faran a tota Catalu-
nya, només superant les de la 
demarcació tarragonina, que 
es troba per sota del 15%. 
En aquest sentit, els primers 
calaixos del podi se’ls endu-
en les comarques gironines, 
amb 105 certàmens (un 23% 
del global aproximadament) 
i la demarcació de Barcelona, 
que es troba per sobre del 
42% amb 195 esdeveniments 
firals. 
Tornant al territori lleidatà, 
la comarca que engloba un 
major nombre de fires orga-
nitzades és el Segrià, amb un 
total de 14, seguida del Pa-
llars Jussà i l’Urgell, amb 11 
cadascuna. Per la part baixa 
es trobaria les Garrigues amb 
3 certàmens firals i l’Alta Ri-
bagorça amb 2. Amb tot, una 
de les més reconegudes és la 
celebració de la Fira de l’Oli 
Verge Extra que té lloc a les 
Borges Blanques a mitjans de 
gener i amb la qual es dóna el 
tret de sortida a les fires de la 
demarcació lleidatana junta-
ment amb la Fira del Vehicle i 
la Maquinària Agrícola d’Oca-

Les fires, en xifres

El 2016, entre la 
Fira de Sant Josep 
i l’Autotrac, el sec-
tor de l’automoció 
ha tancat a Molle-
russa vendes per 
més de 7 milions 

d’euros.

foto · ACN

A les comarques 
de Lleida es 

faran gairebé el 
20% del total de 

fires catalanes

Els certàmens 
de caràcter 

multisectorial 
són els més 

habituals 

sió de Lleida. 
La temporada firal lleidatana 
d’aquest 2016 acabarà el dar-
rer mes de l’any amb Fira de 
Santa Llúcia de Navès (Solso-
nès), que se celebrarà l’11 de 
desembre. Entremig d’unes 
dates i les altres, un gran ven-
tall de certàmens per a tots 
els gustos i públics acabaran 

desfilant per Ponent, en les 
quals destacarà la tradicional 
Fira Agrària de Sant Miquel 
de Lleida a finals de setem-
bre, celebrada per primer 
cop el 1946. En aquest sentit, 
i seguint en la línia del que 
succeeix a la resta del territori 
català, els certàmens multi-
sectorials són els més habitu-

als (29%), seguits per les fires 
dedicades a l’alimentació, 
vins i hoteleria (22%) i les d’ar-
tesania i ceràmica (16%). 

L’efecte Municipàlia
En termes generals, el 2016 
hi haurà 8 fires menys a tot 
Catalunya, un lleuger descens 
respecte de l’any anterior 
que s’explica, principalment, 
perquè la majoria de fires in-
ternacionals i estatals de ca-
ràcter biennal se celebren en 
anys senars i no en parells. A 
la demarcació de Lleida el de-
calatge tindrà una afectació 
especial, ja que precisament 
per aquesta raó el saló Muni-
cipàlia no es farà fins al 2017. 
I és que en la divuitena edició 
d’aquest certamen –celebrat 
conjuntament amb Innocam-
ping–, el passat mes d’octu-

bre de 2015 al recinte firal de 
Fira de Lleida, s’hi van aple-
gar fins a 315 expositors pro-
vinents de països d’arreu del 
món i de localitats de tot l’Es-
tat. Això va fer que l’impacte 
econòmic d’aquesta Fira de 
referència internacional sobre 
la ciutat i les poblacions del 
voltant, especialment en el 
sector de l’hoteleria i la res-
tauració, arribés fins als 7,5 
milions d’euros. 
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juliol

ALINS

9 i 10 DE JULIOL

Fira del Ferro Pirinenc 

GUISSONA

16 DE JULIOL

Mercat Romà de 
Guissona

BELLVER DE CERDANYA

30 i 31 DE JULIOL

Fira d’Artesans i Oficis

GÒSOL

30 i 31 DE JULIOL

Fira Artesana d’Estiu 
de Gòsol

agost

BELLVER DE CERDANYA

10 D’AGOST

Fira de Sant Llorenç

GUIMERÀ

13 i 14 D’AGOST

Mercat Medieval de 
Guimerà

LES

13 i 14 D’AGOST

Fira d’Artesania

ARTESA DE SEGRE

27 i 28 D’AGOST

Fira de Sant Bartomeu. 
Fira del Meló

juny

SANT GUIM DE FREIXENET

12 DE JUNY

Fira de l’Ou. Fira de 
Productes Artesans

BUTSÈNIT D’URGELL

18 DE JUNY

Fira de la Cervesa 
Artesana Catalana

LA POBLA DE SEGUR

18 i 19 DE JUNY

Promopallars. Fira de la 
Pobla de Segur

SORT

24 DE JUNY

Fira de Sant Joan i 
Xollada d’Ovelles

ESTERRI D’ÀNEU

25 i 26 DE JUNY

Fira de Sant Joan

ALPICAT

25 i 26 DE JUNY

Fira Circ Picat
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Infraestructures N-240

No es podran fixar terminis per a les altres tres fins que no 
es recepcioni l’obra tot i que estan incloses en el pressupost

 ACN
 TORREGROSSA

La primera de les quatre ro-
tondes que estan previstes 
a la carretera N-240 entre 
Lleida i les Borges Blanques 
ja està ‘’operativament’’ aca-
bada. Es tracta de la que s’ha 
construït a l’alçada del Palau 
de Margalef, a l’encreuament 
que condueix a Puigverd de 
Lleida i a Torregrossa, que és 
la que els alcaldes de la zona 
van demanar de prioritzar per 
mirar de reduir la sinistralitat 
de la via, per la qual passa 
una mitjana de 10.000 vehi-
cles al dia amb molts camions. 
La subdelegada del Govern 
espanyol a Lleida, Inma Man-
so, ha dit que en els propers 
dies es col·locarà un parell de 
cartells de senyalització que 
encara falten i l’obra ja esta-
rà totalment acabada. Manso 
no ha fixat terminis per a les 

La primera de les rotondes entre 
les Borges i Lleida ja està acabada

Adif
Comencen les obres del pas soterrat 

a les vies del tren de Mollerussa
 ACN
 MOLLERUSSA

El secretari d’Infraestructu-
res i Mobilitat, Ricard Font, 
ha signat el conveni amb 
l’Ajuntament de Mollerussa 
per formalitzar els treballs 
per construir un pas soterrat 
a les vies del tren de Molle-

russa, que s’allargaran fins a 
final d’any. L’obra comple-
mentarà l’accés a la futura 
estació d’autobusos de la 
capital del Pla d’Urgell, que 
es farà a l’entorn de l’estació 
de tren després de desenca-
llar un conveni amb Adif so-
bre els terrenys. 

Endesa
Reforçada la xarxa de baixa tensió 

a la comarca de les Garrigues
 REDACCIÓ
 FULLEDA

Endesa ha finalitzat els tre-
balls de renovació d’un 
tram de línia elèctrica aèria 
de baixa tensió al municipi 
de Fulleda, a les Garrigues, 
amb l’objectiu millorar la 
qualitat i continuïtat del ser-

vei als clients d’aquesta po-
blació.
Amb els treballs, en els quals 
la companyia ha invertit 
prop de 4.000 euros, també 
s’ha aconseguit una notable 
millora en la integració de 
la infraestructura a l’entorn 
urbà. 

altres tres rotondes que s’han 
de fer a l’alçada de Juneda 
tot i que ha recordat que els 
pressupostos de l’Estat d’en-
guany les preveuen.
Manso ha destacat que els 
treballs s’han realitzat sense 

‘’cap incidència’’ ni necessi-
tat de fer importants talls de 
trànsit. Només per dur a ter-
me l’asfaltatge, que es va fer 
durant les nits. En aquest sen-
tit, ha destacat que la rotonda 
està molt ben il·luminada i és 

Corredor del Mediterrani

Reñé reclama l’ample internacional 
per la connexió ferroviària

 ACN
 BARCELONA

La industria agroalimentària 
de les comarques de Lleida 
constitueixen el ‘’rebost’’ de 
Catalunya i com a tal no pot 
quedar fora de la infraestruc-
tura estratègica que suposa el 
Corredor del Mediterrani, se-
gons han coincidit a defensar 
el president de la Diputació 
de Lleida i el president de la 
Cambra de Comerç de Lleida, 
Joan Reñé i Joan Simó res-
pectivament. Reñé, en el pri-
mer any de participació de la 
Diputació de Lleida en el Saló 
Internacional de la Logística 
(SIL), ha defensat la necessitat 
de construir un tercer fil en 
la infraestructura ferroviària 
entre Lleida i Tarragona amb 
l’objectiu que les mercaderies 

Joan Reñé i Josep Rull se saluden a l’estand de la Di-
putació al Saló Internacional de Logística (SIL).

foto · ACN

que s’incorporin al Corredor 
Mediterrani ho facin sobre 
una plataforma d’ample inter-
nacional.
Reñé ha explicat que la parti-

cipació per primer cop en el 
SIL suposa el punt de partida 
del projecte del grup de tre-
ball de Lleida Logística-Corre-
dor del Mediterrani. 

molt segura, de manera que 
per la nit és ‘’pràcticament 
impossible no veure-la’’. Així 
mateix, ha remarcat que el 
manteniment ‘’és pràctica-
ment nul’’ ja que s’hi han plan-
tat oliveres de recuperació de 

la comarca de les Garrigues 
i també s’hi ha posat pedra 
d’una cantera de les Borges 
Blanques.
Finalment, Manso ha dit que 
espera que les rotondes ser-
veixin per fer baixar la sinis-
tralitat de la via i ha assegurat 
que la idea del desdoblament 
continua oberta tot i que el 
territori ‘’està dividit’’ entre 
els que prioritzen les roton-
des i els que volen el des-
doblament de la via. D’altra 
banda, entitats com l’Ateneu 
Popular Garriguenc demanen 
que s’alliberi el peatge de 
l’AP-2, paral·lel a la via, amb 
l’objectiu de no fer més fissu-
res al territori. 

Diversos vehicles entrant 
a la rotonda de l’N-240 a 
Margalef, Torregrossa.

foto · ACN
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Servei d’Ocupació de Catalunya

La demarcació encadena quatre mesos de descensos
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El nombre de persones ins-
crites a les llistes del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) de la demarcació de 
Lleida es va situar al maig en 
23.764 persones, la qual cosa 
suposa 1.629 menys que a 
l’abril, el 6,42% menys, se-
gons les dades del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Soci-
al. En relació amb el maig de 
l’any passat, la reducció de 
l’atur ha estat de 2.231 perso-
nes, el 8,58% menys.
Amb aquestes xifres, Llei-
da encadena quatre mesos 
seguits de disminucions de 
l’atur i 36 mesos en termes 

L’atur cau de 1.629 persones
durant el maig a Lleida

IDAPA

Aposta per ajudar els més joves
a quedar-se al Pirineu

 ACN
 ESTERRI D’ÀNEU

El director de l’Institut per 
al Desenvolupament de l’Alt 
Pirineu i Aran, Pere Porta, 

ha dit durant la Jornada de 
debat sobre el posiciona-
ment estratègic del Pirineu, 
que s’ha celebrat a Esterri 
d’Àneu, que encara ‘’no te-

Espai on s’han realitzat les xerrades, amb els po-
nents i el públic.

foto · ACN

Inspecció de Treball
UGT denuncia les condicions laborals de Limno Pirineus

 ACN
 LLEIDA

La Federació de Serveis Pú-
blics (FSP) de la UGT-Terres 
de Lleida ha denunciat da-
vant de la Inspecció de Tre-
ball les ‘’extremes i lamen-
tables’’ condicions laborals 

dels treballadors del progra-
ma Limno Pirineus, que per-
tanyen a diferents col·lectius, 
entre ells, Forestal Catalana 
S.A., empresa pública del 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció de la Generalitat. Un tre-

ballador ha denunciat que no 
disposen de roba de treball 
en condicions per treballar a 
tanta altitud i que s’han de 
quedar a dormir en tendes 
de campanya, així com les 
maratonianes jornades de 
treball. 

anuals de descensos continu-
ats. Per trobar una xifra simi-
lar al nombre d’aturats que 
s’ha registrat aquest maig, cal 
remuntar-se en la sèrie histò-
rica del Ministeri fins a l’agost 
de l’any passat, quan hi havia 
23.410 persones sense feina.
A Catalunya, el nombre de 
persones registrades a les 
llistes del SOC al maig es va 
situar en 470.205 persones, 
15.918 aturats menys que a 
l’abril. Amb aquest descens, 
Catalunya encadena quatre 
mesos seguits de descensos 
de l’atur i situa el nombre de 
desocupats en xifres no vistes 
des del gener de 2009, ara fa 
poc més de set anys. En ter-

mes anuals, el nombre d’atu-
rats cau de 61.694 persones; 
això suposa 35 mesos seguits 
de baixades interanuals. A 
més, un descens de 61.694 
persones, l’11,6% menys en 
un any, és la baixada més 
gran que s’ha registrat mai en 
xifres absolutes en la sèrie del 
que comença el 1996.
El descens de l’atur s’ha regis-
trat a tots els sectors d’activi-
tat econòmica. El sector ser-
veis ha estat el més rellevant 
en el descens de l’atur en re-
duir la desocupació en 10.943 
persones. Després dels ser-
veis, qui més ha ajudat a apri-
mar les llistes del SOC aquest 
maig han estat la construcció 
i la indústria amb reduccions 
de l’atur de 1.700 i 1.658 per-
sones respectivament.
L’agricultura ha reduït la de-
socupació en 1.456 persones 
al maig, una reducció que tot 
i ser important no ho és tant 
com la que es va registrar el 
maig de l’any passat, quan es 
van treure 1.863 persones de 
les llistes del SOC. 

foto · Arxiu

Pagesos i pageses de tot Catalunya obren les portes a 
les seves explotacions 
Del 17 al 19 de juny se celebra la 1a edició de Benvinguts a 
pagès, una oportunitat única per visitar les explotacions agràries 
de Catalunya. Una bona manera de conèixer, degustar i comprar 
els productes de la terra, en el seu lloc d’origen i directament de 
la mà dels seus productors. Al seu lloc web podreu organitzar un 
cap de setmana a mida amb visites gratuïtes a les explotacions 
adherides, a més de recomanacions d’on anar a dinar i ofertes 
especials d’allotjament. Més info: benvingutsapages.cat 

Descobreix Catalunya pedalant!
Lapica Cycling ofereix experiències  
cicloturistes i potencia el territori 
català com a zona geogràfica 
d’interès i qualitat per a la pràctica 
del ciclisme. Les nostres rutes 
estan dissenyades pensant en 
el màxim gaudi del participant; 
paisatge, descoberta del territori, 
productes autòctons, carreteres 
tranquil·les, allotjaments preparats i uns recorreguts amb un grau 
de dificultat variable segons la demanda i el nivell del ciclista. Els 
nostres guies són experimentats i tenen un ampli coneixement del 
territori. Una experiència única al nostre país. Ara només queda…
Pedalar!!! Més info: www.lapicacycling.com

Visita Altafulla i relaxa’t a 
l’Hotel Gastronòmic 
Gran Claustre
Al centre històric medieval d’Altafulla 
es troba l’Hotel Gastronòmic Gran 
Claustre, reconegut amb el segell 
d’Hotel Gastronòmic de Catalunya. 
Els visitants que vagin a descobrir el Camp de Tarragona podran 
gaudir d’aquest petit hotel boutique de tan sols 39 habitacions amb 
un dels restaurants més destacats de la zona i present a la guia 
Michelin, Bruixes de Burriac, que ofereix cuina mediterrània amb 
productes del la zona del Baix Gaià de la mà del xef Jaume Drudis. 
Més info: www.granclaustre.com 

Lapica Cycling

Hotel Gastronòmic Gran Claustre
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Imatge de les oficines del SOC a Lleida.

nim el Pirineu que volem’’ i 
ha apostat per fer polítiques 
que ajudin a fixar els joves al 
territori per generar més ac-
tivitat econòmica. En la ma-
teixa línia s’ha pronunciat el 
director de l’Ecomuseu d’Es-
terri d’Àneu, Jordi Abella, 
qui ha explicat que per cap-
girar aquesta situació s’hau-
rien de definir estratègies 
consensuades entre tots els 
sectors del territori per plan-
tejar-les a les diferents admi-
nistracions i que les tinguin 
en compte. Els membres del 
col·lectiu APiA han defensat 
la unitat entre els sectors i 
tenir un posicionament clar 
en l’àmbit territorial. En defi-
nitiva, les jornades pretenen 
crear un espai de reflexió i 
debat participatiu per buscar 
punts de trobada entre dife-
rents sectors del territori. 
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També  atendrà 
l’emprenedoria, 

la singularitat
i el talent

professional

Slow Shop Lleida

La nova associació de comerciants disposa 
ja de 26 establiments i serveis

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Lleida disposa d’una nova as-
sociació de professionals del 
comerç, Slow Shop Lleida. 
L’entitat, que ja disposa de 26 
comerços i serveis, pretén fo-
mentar el consum local, l’em-
prenedoria, la singularitat i el 
talent professional. El tinent 
d’alcalde i regidor de Promo-
ció de la Ciutat, del Comerç 
i del Turisme, Rafel Peris, ha 
assistit a l’acte de presentació 
de l’associació, que s’ha fet a 
les adoberies de la ciutat de 
Lleida.
La presidenta d’Slow Shop 
Lleida, Juliana Fernandes, 
ha explicat que és una asso-
ciació independent que vol 
enfortir el teixit comercial i 
crear sinergies entre profes-
sionals. Entre els seus objec-
tius també hi ha secundar la 
conciliació familiar i laboral a 
partir d’alternatives als hora-
ris comercials. A més, promou 
el consum responsable i el 

Neix una entitat per
fomentar el consum local

Fira de Sant Isidre
La 64a Fira de 
Sant Isidre de

Solsona supera
els 40.000
visitants

 REDACCIÓ
 SOLSONA

La 64a edició de la Fira 
de Sant Isidre de Solso-
na ha complert les bones 
perspectives després que 
s’hagi fet una remodelació 
dels espais i endreçar-los 
per sectors d’activitat. Se-
gons ha explicat el direc-
tor de Solsonès Fires, Jo-
sep Caelles, el bon temps 
ha portat més de 40.000 
persones al llarg dels tres 
dies. Segons ell, també ha 
ajudat el fet que dilluns fos 
festiu. La Fira disposava de 
poc més de 200 expositors 
i 600 caps de bestiar vius 
entre vaques, cabres, ove-
lles i cavalls. De fet, Cae-
lles ha recordat que la Fira 
solsonina és la més impor-
tant del país en nombre 
d’animals vius. Una de les 
novetats ha estat l’exposi-
ció d’aus exòtiques. 

Imatge de la presentació de l’Slow Shop Lleida a les 
adoberies de Lleida.

foto · Hermínia Sirvent

comerç just, la col·laboració 
i l’intercanvi, sabent que la 
innovació passa per sumar 
coneixements i experiència. 
El tinent d’alcalde ha afirmat 
que des de la Paeria es con-
tinuarà donant suport perquè 
l’entitat creixi i es consolidi. 
Peris ha posat en relleu el sim-
bolisme del lloc que s’ha triat 

per fer la presentació, donat 
que les adoberies de Lleida, 
construïdes els segles XIII i 
XIV, van ser una activitat eco-
nòmica important a l’època 
medieval i el producte adober 
de Lleida era conegut arreu. 
Així, doncs, ha afegit que es-
pera que la prosperitat de les 
adoberies també es faci pale-

sa en aquesta nova associació 
lleidatana.
Diversos regidors de l’Ajun-
tament de Lleida han assistit 
a l’acte, amb la participació 
d’una representació dels co-
merços i serveis associats, 
així com del teixit comercial 
de la ciutat. La cap de secció 
de Patrimoni Cultural Histò-
ric Artístic de la Paeria, Anna 
Oliver, ha explicat breument 
als assistents la història de les 
adoberies. 

D-Vins
Vi i cava de

proximitat en la 
quarta edició

del D-Vins
d’Agramunt

 REDACCIÓ
 AGRAMUNT

El dissabte 28 de maig 
Agramunt ha acollit la 
quarta edició del D-Vins, 
la Mostra de Vins i Caves 
de Proximitat, que ja s’ha 
fet un nom a les comar-
ques de Lleida. Desprès 
de l’èxit de públic i d’ex-
positors de les edicions 
anteriors, l’entitat organit-
zadora ha tirat endavant 
una altra edició. Enguany 
la Mostra ha comptat amb 
la presència de més d’una 
trentena d’expositors que 
han donat a conèixer els 
seus productes de proxi-
mitat. Els visitants han po-
gut degustar vins i caves, a 
més d’acompanyar-los de 
degustacions gastronòmi-
ques. D’altra banda, s’ha 
organitzat un ampli ventall 
d’activitats complemen-
tàries com inflables per a 
nens, tallers infantils... 

Fira de la Cervesa Artesana

La 4a Fira de la Cervesa Artesana, 
amb més de setanta varietats

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Tàrrega ha acollit la quarta 
edició de la seva Fira de la 
Cervesa Artesana, camí de 
convertir-se en l’esdeveni-
ment més significatiu a Lleida 
en relació amb aquest produc-
te de proximitat. La plaça del 
Carme ha aplegat una tretze-
na d’elaboradors d’arreu del 
territori català, els quals han 
posat a l’abast més de setanta 
varietats de cerveses. Els cer-
vesers participants han estat 
C13 (La Pobla de Segur), La 
Vella Caravana (Menàrguens), 
Lo Perot (Penelles), Cerveses 
de Ponent (Seró), Espina de 

S’han estrenat 
noves varietats 

elaborades amb 
poma, pera i 

préssec

Ferro (Anoia), Les Clandesti-
nes (Montferri), La Segarreta 
(Santa Coloma de Queralt), 
Gàrgola (Sant Vicenç de To-
relló), Picarda (Mequinensa), 

Cerberus (Artès), Quer (Ber-
ga), Vic Brewey (Vic) i Matoll 
(Belianes). 

Estrena de noves varietats
La Fira de la Cervesa Artesa-
na targarina ha estrenat no-
ves varietats elaborades amb 
poma, pera i préssec, segons 
ha confirmat Jordi Segarra, 
portaveu de Matoll. Per la 
seva banda, Joan Salvadó, 
portaveu d’Agrat, ha expli-
cat que enguany s’han volgut 
potenciar els petits tasts de 
cervesa (com alternativa a la 
consumició sencera), per la 
qual cosa s’ha dissenyat un 
nou vas. 

Firacoc 
La coca de
recapte,

protagonista de
la Firacóc 

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Tàrrega ha acollit la Fira-
cóc 2016 - 29è Aplec del 
Cóc i Mostra de Productes 
de Fleca, punt de trobada 
per als gurmets dels pro-
ductes de fleca. El certa-
men gastronòmic ha es-
devingut com de costum 
un atractiu aparador de la 
coca de recapte en el marc 
de la Festa Major. Organit-
zada per la Regidoria de 
Promoció Econòmica, la 
Firacóc ha aplegat una vin-
tena d’expositors proce-
dents de Lleida, Barcelona 
i Tarragona. 



JUNY 2016 21economia

Mobilització de pagesos Agricultura
Tres pedregades 

en tres
setmanes

danyen la fruita 
dolça

 REDACCIÓ
 AITONA

La tercera pedregada en 
tres setmanes ha tornat a 
danyar plantacions de frui-
ta dolça de la zona del sud 
del Segrià, sobretot de 
préssec i nectarina. La po-
blació més afectada és Ai-
tona, on va caure una forta 
tempesta de calamarsa 
barrejada amb aigua. Els 
pagesos han revisat les 
afectacions a les finques 
i han comprovat com la 
pedra -que tenia la mida 
d’un pèsol- ha deixat mol-
tes marques d’impactes 
tant a préssecs i nectarines 
que ja estan a punt de co-
llir com també a fruits en-
cara verds. El delegat local 
d’Unió de Pagesos (UP), 
Lluís Calzada, ha alertat 
de la repercussió que la 
pedregada pot tenir en el 
preu d’aquesta fruita. 

També demanen que s’atenguin les seves 
demandes contra la crisi de preus

 ACN
 LLEIDA

Una setantena de pagesos 
s’han mobilitzat per denun-
ciar els “abusos” de la gran 
distribució entre els clients de 
cinc supermercats de Lleida. 
En concret, han repartit fulle-
tons informatius a les portes 
dels supermercats Lidl, Aldi, 
Carrefour, Mercadona i Dia. 
Els fructicultors denuncien 
que el sector s’està descapi-
talitzant per culpa de les cotit-
zacions baixes en origen que 
estan rebent i les “estratègies 
d’ofegament” de les cadenes 
de distribució, que els obli-
guen a vendre per sota els 
costos de producció. A més, 

Denuncien els abusos de 
les grans distribuïdores

també critiquen la “manca 
de mesures efectives” per 
part de l’administració. Al-
hora, demanen als ciutadans 
que consumeixin productes 
de proximitat i apostin per 
aquells establiments que “fan 
les coses bé”, ja siguin fruite-
ries de barri o cadenes com 
Plusfresc o Bonpreu i Esclat. 
Els agricultors han avisat que 
si no s’atenen les seves de-
mandes optaran per accions 
més contundents.
L’acció informativa l’ha con-
vocat la Plataforma per la de-
fensa de la fruita dolça (antic 
Grup de Pagesos Manifes-
tants), conjuntament amb les 
organitzacions agràries JARC-

COAG i Aeall-Asaja Lleida. A 
més, també asseguren que 
tenen el suport d’altres orga-
nitzacions agràries i de l’As-
sociació Empresarial de Fruita 
de Catalunya, Afrucat.
Entre d’altres mesures, els 
fructicultors demanen establir 
un sistema de retirades de 
producte actiu des de l’inici 
de la campanya que tingui 
prou tones per ser efectiu i 
imports superiors i iguals per 
a tots els productors i per als 
diferents tipus de retirada; ar-
ticular mesures de regulació 
de la producció per “evitar 
l’entrada d’especuladors ex-
terns al sector”, i promocio-
nar el consum. 

Grup de pagesos mobilit-
zant-se.

foto · ACN

Universitat
de Lleida
FORMACIÓ OBERTA 
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 Saúl Craviotto, Albert Her-
moso, Abdelaziz Merzougui 
i Miquel Àngel Pifarré. Són 
els quatre noms dels espor-
tistes que representaran les 
terres de Ponent en la XXXI 
edició dels Jocs Olímpics 
d’estiu, que tindran lloc a Rio 
de Janeiro entre el 5 i el 21 
d’agost. El somni olímpic s’ha 
fet realitat per aquests treba-
lladors de l’esport, austers i 
ambiciosos alhora. Amb re-
cursos limitats i pertanyents 
a disciplines allunyades dels 
focus mediàtics, han aconse-
guit classificar-se per la cita 
més important a la qual pot 
aspirar qualsevol esportista 
al llarg de la seva carrera. I en 
alguns casos no és el primer 
cop que assoleixen aquest 
èxit. I és que, sense anar més 
lluny, a Brasil hi serà el palista 
Saúl Craviotto, l’olímpic més 
prolífic que ha donat Lleida en 
la seva història. Particular és 
també la situació de l’arquer 
Miquel Àngel Pifarré, doncs la 
seva presència a Rio no està 
totalment garantida. Resta 
encara una prova selectiva 
abans que la Federació Espa-
nyola de Tir amb Arc oficialitzi 
els tres escollits entre quatre 
candidats, però el lleidatà té 
molt ben encarrilada la seva 
participació en els Jocs.
Saúl Craviotto, probablement 
el millor esportista lleidatà en 
els últims anys, va haver de 
segellar el seu accés als Jocs 
Olímpics en un exigent pre-
olímpic disputat a Duisburg 
(vegeu pàgina 27). Ja va viure 
aquesta mateixa situació en 
els anteriors cicles olímpics, 
de manera que el palista de 
l’UCAM Murcia ja està acos-
tumat a competir sota la mà-
xima pressió. A Rio de Janei-
ro disputarà dues proves, K1 
200, en la qual es va penjar 
la medalla de plata a Londres 
2012, i K2 200 fent parella 
amb Cristian Toro. Per què no 
somiar amb una nova medalla 
olímpica? Seria la tercera en 
el seu palmarès. Més compli-
cades semblen les opcions de 
pujar al podi pel genet d’Os 
de Balaguer Albert Hermoso. 

Jocs Olímpics Rio 2016

LLEIDATANS    OLÍMPICS

Pifarré encara 
no té del tot 

assegurada la 
seva presència

a Rio

SAÚL CRAVIOTTO 

PIRAGÜISME D’AIGÜES TRANQUIL·LES

Edat    31 ANYS
Prova  K1 200 // K2 200
Club    UCAM Murcia
Twitter @Saul_Craviotto

ABDELAZIZ MERZOUGUI

ATLETISME

Edat    24 ANYS
Prova  3.000 m obstacles
Club    FC Barcelona
Twitter @BanZayad

ALBERT HERMOSO

HÍPICA

Edat    37 ANYS
Prova  Concurs complet
Club    independent
Twitter @Albert_Hermoso

Va ser el primer lleidatà en 
certificar la seva presència a 
la ciutat brasilera, on aquest 
estiu compartirà amb el seu 
cavall Hito una experiència 
de ben segur inoblidable. En 
canvi, córrer sobre una pista 
olímpica no serà quelcom nou 
per l’atleta d’origen marroquí 
Abdelaziz Merzougui. Resi-
dent a Lleida, ja va participar a 
Londres i disposa de la millor 
mínima olímpica espanyola 
en la prova dels 3.000 metres 
obstacles. Aquesta vegada, 
però, no estarà acompanyat 
pel seu company i compatri-

ota Ayad Lamdassen, al qual 
una lesió ha apartat de repe-
tir somni olímpic. Per últim, 
Miquel Àngel Pifarré, del Tir 
amb Arc Pardinyes, ha estat 
una de les principals revela-
cions en el seu esport durant 
els últims mesos i tot apunta 
que formarà part de l’expedi-
ció espanyola. Ja ho va fer re-
centment en la Copa del Món 
disputada a Colòmbia, on el 
combinat estatal es va penjar 
la medalla de bronze.
Comptant els quatre espor-
tistes esmentats, són 27 els 
lleidatans que han partici-
pat en Jocs Olímpics al llarg 
de la història. L’edició amb 
més presència lleidatana va 
ser la de Sydney 2000 amb 
vuit representants. En la cita 
australiana van caure les pri-
meres medalles de la demar-
cació i des d’aleshores Lleida 
sempre n’ha pescat alguna, 
malgrat comptar amb una 
participació més aviat minsa. 
El balanç fins ara és d’un or, 
quatre plates i tres bronzes. 
S’ampliarà a Rio?  
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La demarcació de 
Lleida tornarà a tenir 
representació en uns 
Jocs Olímpics. Si no hi 

LLEIDATANS    OLÍMPICS
ha contratemps d’última hora, 
seran quatre els esportistes 
lleidatans que viatjaran aquest 
estiu a Rio de Janeiro

MIQUEL ÀNGEL PIFARRÉ

TIR AMB ARC

Edat    23 ANYS
Prova  Modalitat olímpica
Club    Tir amb Arc Pardinyes
Twitter @miki_ea

ESPORTISTES LLEIDATANS EN JOCS OLÍMPICS

Quimet LarroyaPIRAGÜISME

ROMA 1960

Manuel GonzálezATLETISME

LOS ÁNGELES 1984

Carmen AcedoGIMNÀSTICA 
Itziar EsparzaNATACIÓ  
Carles FolgueraHOQUEI 
Pere GuerreroPIRAGÜISME
Sergi RoureNATACIÓ
Marc VicentePIRAGÜISME

BARCELONA 1992

Albert CostaTENNIS
Itziar EsparzaNATACIÓ 
Jesús Ángel García 
BragadoATLETISME
Toni HerrerosPIRAGÜISME

ATLANTA 1996

Joan CapdevilaFUTBOL
Albert CostaTENNIS
Jesús Ángel García 
BragadoATLETISME
Toni HerrerosPIRAGÜISME 
Carles JuanmartíPIRAGÜISME
Felip OrtizFUTBOL
Carles PuyolFUTBOL
Marc VicentePIRAGÜISME

SIDNEY 2000

Jesús Ángel García Bragado 
ATLETISME
Sergi EscobarCICLISME
Carles JuanmartíPIRAGÜISME
Jordi SangràPIRAGÜISME  
Núria Velasco GIMNÀSTICA
Damià VindelPIRAGÜISME

ATENES 2004

Jesús Ángel García Bragado 
ATLETISME 
Guillermo Díez-Canedo       
PIRAGÜISME
Saúl CraviottoPIRAGÜISME 
Sergi EscobarCICLISME
Ayad LamdassenATLETISME 
Jackson QuiñónezATLETISME

PEKIN 2008

Saúl CraviottoPIRAGÜISME 
Ayad LamdassenATLETISME 
Abdelaziz MerzouguiATLETISME
Jackson QuiñónezATLETISME

LONDRES 2012
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FUTBOL Lleida Esportiu

Un golàs de xilena de Vega i les aturades d’un magistral Crespo 
permeten al Lleida viatjar a Valdebebas amb un 1-0 al seu favor

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Lleida Esportiu va derrotar 
(1-0) el filial del Real Madrid en 
el partit d’anada de la segona 
ronda del play-off d’ascens. 
En un Camp d’Esports que 
va registrar un ple absolut, 
amb uns 13.000 espectadors 
a les graderies, els deixebles 
d’Imanol Idiakez van fer valer 
un golàs d’Óscar Vega en el 
minut 7 per endur-se una vic-
tòria que els acosta una mica 
més al somni de pujar a Se-
gona Divisió. Les magnífiques 
intervencions d’Iván Crespo 
van propiciar que el conjunt 
més golejador de tota la Se-
gona B se n’anés de Lleida 
sense marcar cap gol, un fet 
que pot resultar decisiu en la 
resolució de l’eliminatòria.
El conjunt blanc va tenir la 

Una genialitat de Vega dóna avantatge    
al Lleida Esportiu

Primera Catalana
El Balaguer es queda sense ascens

 REDACCIÓ
 BALAGUER

El CF Balaguer no va poder 
aconseguir l’ascens a Terce-
ra Divisió. La derrota per 2-1 
que van encaixar els nois de 
Jordi Cortés a Viladecans, 
en uns últims minuts fatí-
dics en els quals van rebre 
els dos gols, els va deixar 
sense opcions a tres jorna-
des pel final del campionat. 

D’aquesta manera, les dues 
darreres victòries assolides 
enfront del Vista Alegre (3-2) 
i del Torredembarra (1-4) van 
ser del tot intranscendents i 
el conjunt de la Noguera es 
va quedar sense el premi pel 
qual va estar lluitant tota la 
temporada. Els balaguerins 
finalitzen la lliga en tercera 
posició amb 66 punts, deu 
més que el Lleida B, sisè. 

Segona Catalana
L’Alpicat és de Primera Catalana

 ABEL PUJOL
 ALPICAT

El Club Atlètic Alpicat ha 
tancat una temporada mà-
gica en el grup lleidatà de 
Segona Catalana, culminada 
amb el títol de lliga i un més 
que merescut ascens a Pri-
mera Catalana. Els rojos van 
certificar l’èxit al camp del 
seu rival més directe, l’EFAC 
Almacelles, on van realitzar 

un partit superb. Un gol de 
Brezmes en el minut 67 va 
sentenciar el campionat i va 
atorgar als alpicatins el pre-
mi que el curs passat se’ls 
havia escapat en l’últim sos-
pir. Per la seva banda, l’Al-
macelles va finalitzar la lliga 
en una segona posició que li 
permetrà lluitar per l’ascens 
en una eliminatòria a doble 
partit contra l’Espluguenc. 

Futbol base

El Barça i l’Espanyol triomfen 
a Lleida

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El FC Barcelona i el RCD Es-
panyol van ser els campions 
de la darrera edició de la 
Copa Atlas Energia, que es 
va disputar a Lleida l’últim 
cap de setmana de maig. Les 
instal·lacions de l’Atlètic Se-
gre i de l’AEM van acollir un 
dels tornejos de base més 
prestigiosos d’Espanya, po-
pularment conegut com la 
Champions del futbol base. 
La competició, que consta de 
les categories benjamí i aleví, 
enguany va reunir un total de 
110 equips i uns 1.500 juga-
dors entre la fase prèvia, que 
es va celebrar el passat mes 
de febrer, i aquesta fase final. 
El Barça es va imposar amb 
molta solvència en la catego-
ria benjamí. Després de supe-
rar l’Atlètic Segre per 5-0 i el 
Reus Deportiu per 4-1, va es-
combrar amb un incontesta-

El benjamí del Barça va proclamar-se campió.
foto · Copa Atlas Energia

seva primera oportunitat tot 
just arrencar el matx, però 
Crespo va estar atent per re-
butjar el tret de Mariano. En 
canvi, la primera ocasió cla-
ra del Lleida, i pràcticament 
l’única en la primera meitat, 
acabaria al fons de la xarxa. 

Una centrada de Fuster la va 
despenjar Molo amb el cap i 
Óscar Vega, lliure de marca, 
va engaltar una espectacular 
xilena. Impossible per Abad, 
el porter madridista. 
El Camp d’Esports esclatava 
amb el millor gol de la tem-

porada, que els blaus haurien 
de defensar amb sang la resta 
de l’encontre. El Real Madrid 
Castilla pujava línies i posa-
va a prova Crespo amb xuts 
de Febas, Mariano i Tejero. 
El porter càntabre, però, es 
mostrava infranquejable. 
A la mitja hora de joc tornava 
a lluir-se aturant una remata-
da del lleidatà Aleix Febas i, 
poc després, tapant amb els 
peus un xut escorat de Mayo-
ral. Millor encara seria el seu 
vol per rebutjar un nou tir 
d’un incisiu Febas. 
I quan Crespo no podia arri-
bar-hi, el pal s’aliava amb el 

Óscar Vega celebra el gol 
que atorga avantatge al 
Lleida Esportiu.

foto · Santi Iglesias

ble 8-0 el València en la final. 
Més emocionant va ser la final 
aleví, en la qual l’Espanyol va 
derrotar per 2-1 el València. 
El conjunt blanc-i-blau va ha-
ver de remuntar el gol que 
els va marcar el rival tot just 
iniciar-se el matx. Prèviament, 

s’havia imposat al Mallorca 
per 1-2 i al Reus Deportiu per 
1-6. Els representants lleida-
tans en la fase final de la Copa 
Atlas Energia van ser, a més 
dels amfitrions Atlètic Segre 
i AEM, el CF Balaguer, la UE 
Balàfia i el Lleida Esportiu. 

Lleida Esportiu per impedir 
que Llorente establís l’empat.
Malgrat l’intens domini ma-
dridista, el Lleida Esportiu 
iniciava amb avantatge una 
segona part en la qual gaudi-
ria d’ocasions per sentenciar 
l’eliminatòria en diversos con-
traatacs. 
Tanmateix, Diego Suárez es-
tavellava al pal un u contra 
u amb Abad i Urko Arroyo, 
després de retallar Lienhart, 
creuava massa la pilota. L’ex-
pulsió del visitant Álex Salto 
a vint minuts del final donava 
oxigen als blaus, que en una 
errada d’Abad a punt estari-
en de signar el 2-0 mitjançant 
Colinas. 
En el matx de tornada tocarà 
patir, però aquest Lleida ja ha 
demostrat que és capaç de 
tot. 
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HOQUEI

Els deixebles d’Albert Folguera continuaran una 
temporada més a l’OK Lliga

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Lleida podrà gaudir un any 
més de l’OK Lliga, la màxima 
categoria estatal d’hoquei pa-
tins. L’ICG Software va acon-
seguir la permanència en una 
última jornada de transistors 
amb final feliç. Els lleidatans 
no van poder rascar el punt 
que necessitaven contra el 
totpoderós Barça, però la res-
ta de resultats els van afavorir. 
No va fallar l’Alcoy enfront de 
l’Igualada, però sí que ho va 
fer el Lloret en la seva visita a 
Voltregà, on va caure per un 
ajustat 4-3. El conjunt gironí 
perd la categoria, juntament 
amb el Maçanet i el Calafell, 
tot i acabar la lliga amb tren-
ta punts, els mateixos que el 
Llista. I és que l’average ge-
neral beneficia els lleidatans 
(el particular estava empatat 
després que cada equip s’im-
posés a la seva pista per dos 
gols de diferència).
Malgrat que el FC Barcelona 
Lassa arribava a l’Onze de Se-
tembre amb el títol de lliga 
sota el braç des de feia diver-
ses setmanes, els homes d’Al-
bert Folguera eren conscients 
de la dificultat d’aconseguir 
un empat o una victòria con-
tra un dels millors equips 
d’Europa, molt superior al 
Lleida jugador per jugador. 
Ho van intentar tot, i el gol de 
David Ballestero que contra-

L’‘average’ salva el Llista 
del descens

Cares de patiment entre els jugadors llistats,         
pendents del resultat del Lloret.

foto · Lleida Llista

HANDBOL

Carmen Martín impartirà 
un clínic a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Una de les millors jugado-
res d’handbol en l’actualitat, 
la internacional espanyola 
Carmen Martín, imparti-
rà un clínic el proper 19 de 
juny a partir de les cinc de 
la tarda al pavelló Onze de 
Setembre. L’activitat està 
organitzada pel Club Hand-
bol Pardinyes i s’adreça a 
jugadores en etapa aleví, 
infantil i cadet. La participa-
ció en el clínic costa un preu 
simbòlic de 5 euros i les pla-
ces estan limitades a un mà-

xim de quaranta jugadores. 
L’entitat del barri lleidatà 
ha ideat aquesta iniciativa 
amb l’objectiu de promoci-
onar i potenciar l’handbol, 
especialment el femení, a la 
demarcació de Lleida. Car-
men Martín, que comparti-
rà la sessió tècnica amb la 
lleidatana Maria Cadens, 
s’ha proclamat recentment 
campiona d’Europa amb el 
seu club, el CSM Bucaresti 
romanès. Aquest estiu dis-
putarà els seus segons Jocs 
Olímpics amb la selecció na-
cional. 

Carmen Martín celebra un gol amb la selecció.
foto · Valonmano.com

HOQUEI
L’Alpicat puja a Primera Nacional

 REDACCIÓ
 ALPICAT

L’Hoquei Club Alpicat jugarà 
la pròxima temporada a Pri-
mera Nacional, l’avantsala 
de l’OK Lliga. Els alpicatins 
van aconseguir aquesta fita 
històrica en segellar el seu 
ascens de categoria gua-
nyant per un incontestable 
9-3 el Folgueroles en la dar-
rera jornada de la Nacional 

Catalana. Els nois de Xavi 
Roy depenien d’ells matei-
xos per assolir l’èxit i no van 
fallar. D’aquesta manera, 
rubriquen una temporada 
excel·lent, en la qual tan sols 
han perdut tres partits en lli-
ga i han aixecat el trofeu de 
campions en la Copa Gene-
ralitat. És el tercer ascens de 
l’entitat en tot just deu anys 
d’història. 

restava el 0-1 inicial de Matías 
Pascual alimentava les espe-
rances de l’afició lleidatana. 
Tanmateix, l’emoció només 
es va mantenir fins al descans, 
al qual es va arribar amb un 
1-3 després de dos gols con-
secutius del visitant Lucas Or-
dóñez. La segona meitat va 
transcórrer amb un evident 
domini dels blaugranes, que 
acabarien adjudicant-se per 

un clar 2-6 la darrera victòria 
del curs. L’atenció de tothom 
estava centrada en el que 
succeïa en la resta de par-
tits. La victòria de l’Alcoy no 
era una bona noticia, però la 
derrota del Lloret va perme-
tre segellar un objectiu que 
s’havia complicat molt en una 
segona volta per oblidar de 
l’ICG Software. Bé està el que 
bé acaba. 

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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Nogaye Lo, Laura Aliaga, Ana Marija Begic i Meiya Tirera 
són els nous fitxatges de l’entitat

 MARC RETAMERO
 LA SEU D’URGELL

El Cadí La Seu ja té gairebé 
tancada la plantilla que afron-
tarà la pròxima temporada a 
la Liga Femenina. L’equip de 
l’Alt Urgell, que tornarà a es-
tar dirigit des de la banqueta 
per Joan Carles Pié, disputarà 
una vegada més la màxima 
categoria del bàsquet feme-
ní estatal i ho farà novament 
com un dels aspirants a lluitar 
per les posicions de privilegi, 
malgrat el seu ajustat pres-
supost. Quan encara falten 
diversos mesos per iniciar la 
pretemporada, el club només 
té pendent la incorporació 
d’una jugadora. Actuarà en la 
posició de base i previsible-
ment disposarà de passaport 
comunitari.
El club ha aconseguit mante-
nir la base del curs passat, tot 
i les importantíssimes baixes 
de Laura Gil (jugarà al Per-

El Cadí La Seu perfilarà la seva 
nova plantilla

fumerías Avenida) i Tamara 
Abalde. A la continuïtat ja co-
neguda d’Andrea Vilaró, Mar-
ta Montoliu i Carla Escuert, 
que tenien contracte, cal afe-
gir-hi les renovacions de Tània 
Pérez, Georgina Bahí i Belén 
Arrojo. Aquesta última, que 
va ser la darrera en rubricar 
la seva continuïtat, ha estat 
preparant recentment el pre-
olímpic amb la selecció espa-
nyola (finalment ha estat una 

de les jugadores descartades) 
i s’espera que sigui una de les 
principals referents de l’equip 
en la seva segona campanya 
al Cadí. Pel que fa als fitxat-
ges, se n’han realitzat quatre: 

Lliga EBA

Descens injust del 
Flor de Vimbodí Pardinyes

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Flor de Vimbodí Pardinyes 
va perdre la categoria en una 
darrera jornada dramàtica, ru-
bricant així una temporada per 
oblidar del bàsquet lleidatà. 
El conjunt de Jorge Serna va 
complir amb escreix les seves 
obligacions durant la fase de 
permanència, però l’estram-
bòtic sistema de competició 
instaurat enguany en la lliga 
EBA el va acabar condemnant 
al descens. Els del barri lleida-
tà van fer els deures derrotant 
el Sant Nicolau per 79-78 en 
un agònic matx en què els lo-
cals van arribar a dominar el 
marcador per catorze punts 
de diferència. Tanmateix, no 
va servir de res ja que cap re-

Marc Rubín de Celis, 
desolat en confirmar-se 
el descens.

foto · Javi Enjuanes

sultat aliè els va afavorir. L’ale-
gria provocada per la cistella 

Nogaye Lo, Laura Aliaga, Ana 
Marija Begic i Meiya Tirera. 
Cal destacar que les tres pri-
meres van signar un contracte 
amb una durada de dos anys, 
un fet que palesa la intenció 

de l’entitat de consolidar un 
projecte a llarg termini.
Nogaye Lo és una jove pivot 
que arriba a la Seu d’Urgell 
procedent del Mann Filter 
aragonès. Es tracta d’una de 
les promeses més fermes del 
bàsquet nacional i ja ha debu-
tat amb la selecció absoluta. 
Laura Aliaga és una aler ala-
cantina de només 21 anys que 
destaca pel seu tir exterior. El 
curs passat va militar a les fi-
les del Zamarat, rival de les 
lleidatanes. També coneix la 
Liga Femenina Ana Marija Be-
gic, una aler-pivot croata que 
arriba de Logroño. Per últim, 
Meiya Tirera és una pivot de 
Mali que la temporada passa-
da va ser MVP a Bulgària. 

La internacional Belén 
Arrojo serà un dels 
puntals de l’equip.

foto · FEB

BÀSQUET

Lliga LEB Or

El Força Lleida 
busca suports

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Actel Força Lleida continua 
lluitant per salvar la categoria 
que va perdre sobre la pista. 
En aquest sentit, el club està 
recollint el suport dels diver-
sos conjunts que composen 
la LEB Or per tal de demanar 
a la Federación Española de 
Baloncesto (FEB) una amplia-
ció de la lliga a divuit equips. 
Nou clubs, entre ells el també 
descendit Planasa Navarra, ja 
s’han mostrat favorables a 
l’ampliació. Els únics que han 
rebutjat explícitament la pro-
posta lleidatana són el Que-
sos Cerrato Palencia, actual 
campió de la competició, i 
el Breogán de Lugo. El Força 

Lleida té previst presentar per 
escrit a la Federació totes les 
adhesions recollides abans 
de formalitzar la inscripció 
per a la nova temporada. La 
data límit per inscriure’s en 
totes les competicions fede-
ratives és el 3 de juliol. D’al-
tra banda, l’entitat del Bar-
ris Nord es reunirà amb les 
institucions per intentar que 
mantinguin la seva aportació 
en el cas que es confirmi el 
descens a la LEB Plata. Actel 
continuarà com a principal 
patrocinador, però caldrà re-
negociar el contracte amb al-
tres patrocinadors. També es 
desconeix si Joaquín Prado 
continuarà sent l’entrenador 
del primer equip. 

El fitxatge d’una 
base amb

passaport
comunitari

tanca la plantilla

guanyadora de Villacampa a 
escassos segons del final ben 
aviat es va convertir en deso-
lació quan els jugadors es van 
assabentar del descens. I és 
que el Barberà, l’Andorra B, 
el Martorell i el Castellbisbal 
van guanyar els seus respec-
tius partits, en alguns casos 
de forma inesperada. El Par-
dinyes n’hagués tingut prou 
amb la derrota d’un d’ells, 
però aquesta no es va produ-
ir. Els groc-i-negres baixen a 
Copa Catalunya havent gua-
nyat vuit dels deu partits de 
la fase de permanència, molts 
més que diversos dels equips 
que han assolit la salvació. Es 
tracta, per tant, del descens 
més injust que ha patit mai un 
club lleidatà. 
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PIRAGÜISME

El lleidatà va imposar-se en el preolímpic, tant en K1 200 com en K2 200

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El palista lleidatà Saúl Cravi-
otto participarà en els Jocs 
Olímpics de Rio de Janeiro, 
els tercers de la seva brillant 
carrera esportiva. Així doncs, 
tindrà una nova oportunitat 
d’aconseguir una medalla 
olímpica després de l’or de 
Pequín 2008 en K2 500 i la 
plata de Londres 2012 en K1 
200. Craviotto va assolir la 
classificació en el preolímpic 
europeu que es va disputar el 
mes de maig a la localitat ale-
manya de Duisburg, on va re-
alitzar una magnífica actuació 
tant en les sessions classifica-
tòries com en les finals. Es va 
proclamar campió en les dues 
modalitats en què participa-
va, K1 200 i K2 200, de mane-
ra que a Rio de Janeiro podrà 
disputar ambdues proves. 
Després de signar uns grans 
registres durant la jornada 

Saúl Craviotto es classifica per 
als seus tercers Jocs Olímpics

TENNIS TAULA
El Balaguer 

Villart Logístic 
guanya la 

Superdivisió
 REDACCIÓ
 BALAGUER

El Balaguer Villart Logístic 
es va proclamar campió 
de la Superdivisió femeni-
na per primera vegada en 
la seva història. Es tracta 
d’un èxit sense precedents 
en l’esport lleidatà, doncs 
fins ara mai un equip fe-
mení de la demarcació ha-
via aconseguit el títol en la 
màxima categoria estatal 
de la seva disciplina. El 
conjunt de la Noguera va 
certificar la gesta en la dar-
rera jornada de lliga, en la 
qual va derrotar per un clar 
4-0 el Leka Enea d’Irun. 
Abans havia desaprofitat 
la seva primera oportuni-
tat en caure, també com 
a local, per 2-4 contra el 
Calella. Les balaguerines 
van finalitzar el campionat 
amb els mateixos punts 
que el potent UCAM Car-
tagena, el gran dominador 
de la Superdivisió en els 
darrers anys, però per so-
bre en la classificació grà-
cies a l’average particular 
amb les murcianes. 

Craviotto i Toro celebren la seva victòria en K2 200.
foto · RFEP

classificatòria, el lleidatà es 
va assegurar la participació 
en els seus tercers Jocs en 

la final de K2 200, juntament 
amb el gallec Cristian Toro. La 
parella espanyola va marcar 

MOTOCICLISME

Márquez torna a liderar el Mundial
 REDACCIÓ
 MONTMELÓ

Marc Márquez va finalitzar el 
Gran Premi de Catalunya en 
segona posició, un fet que li 
va permetre recuperar el lide-
rat del Mundial de Moto GP. El 
pilot cerverí, que recentment 

ha renovat el seu contracte 
amb Honda fins al 2018, no-
més es va veure superat per 
Valentino Rossi en un final 
d’infart que va fer vibrar el 
públic assistent a Montmeló. 
L’actual campió, Jorge Lo-
renzo, que partia com a líder 

del Mundial, va caure en una 
topada amb Andrea Iannone 
i es va quedar sense puntuar. 
La competició va estar marca-
da pel dol després de la mort 
del mallorquí Luís Salom arran 
d’una tràgica caiguda en la 
sessió d’entrenaments lliures. 

Es va guardar un emotiu minut 
de silenci abans de les curses 
i en els podis de les tres ca-
tegories no es va brindar amb 
el tradicional cava. Fins i tot, 
Rossi i Márquez van oblidar 
els incidents de la temporada 
passada en una encaixada de 

mans amb aroma a reconcili-
ació. Per la seva banda, Àlex 
Márquez va finalitzar la car-
rera de Moto2, la categoria 
en la qual competia Salom, 
en una decebedora divuite-
na posició. Una caiguda quan 
corria en el quart lloc, molt a 
prop del podi, va frustrar les 
seves aspiracions. La fortuna 
li segueix girant l’esquena. 

un temps de 32 segons i 40 
centèsimes, gairebé un segon 
més que la canoa bielorussa, 
classificada en segon lloc. Es 
tracta d’un gran èxit ja que 
només hi havia en joc una pla-
ça olímpica, adjudicada a la 
parella campiona. El sistema 
de classificació del preolím-
pic feia que aquesta victòria 
garantís la presència de Cra-
viotto també en la prova de 
K1 200, independentment del 
resultat de la final que havia 
de disputar unes hores més 
tard. Tanmateix, el palista 
pertanyent a l’UCAM Murcia 
no es va conformar amb això i 
va demostrar el seu excel·lent 
estat de forma amb un con-
tundent triomf en la final de 
K1 200. Va aturar el cronòme-
tre en 34 segons i 61 centè-
simes, superant amb claredat 
l’hongarès Horvath. Si manté 
aquest nivell, tindrà opcions 
de repetir podi olímpic. 

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%
descompte

f611 466 983   ·   info@safemealservices.com   ·   www.safemealservices.com 
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el 
maig

aLleida

Les exhibicions 
artístiques, els

costums populars, 
l’outlet musical, 

la gastronomia, la 
tradició i la ciència 
omplen el calendari 
lleidatà convertint 

el mes de maig 
en una autèntica 

disbauxa amb 
esdeveniments i 

degustacions per a 
tots els paladars

les festes de 
Ponent

fira de 
titelles

aplec del 
caragol

feria 
de abril
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festa major 
de maig

ciència
al carrer

 JUDIT
GÓMEZ

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Si haguéssim de definir el 
mes de maig a Lleida, diríem 
que aquest ha estat marcat per 
les pluges, que banyaven els 
camps de conreus però que 
també amaraven de cultura i 
de festes populars els carrers 
de la capital de Ponent. I els 
primers encarregats de fer-ho 
van ser la Fira de Titelles i la Fe-
ria d’Abril. La Fira com a mercat 
d’espectacles de titelles, teatre 
d’objectes, màscares i ombres 
és una cita anual que acull tite-
llaires, creadors, programadors 
i usuaris de la cultura i del món 
de les arts escèniques. Amb 
35.000 espectadors i més del 
90% de les entrades venudes, 
la Fira de Titelles de Lleida, ce-
lebrant la seva 27a edició, es 
consolida com un dels esde-
veniments culturals més atrac-
tius de la capital del Segrià. Els 
300 professionals acreditats, 
tant catalans com de la resta 
de l’Estat i de diferents països 
europeus, van realitzar els 74 
espectacles programats per 
aquesta edició. Una edició mul-
titudinària que, segons explica 
el seu director, no renuncia a 
l’objectiu d’aconseguir que la 
Generalitat la reconegui com 

a Fira estratègica, com ja 
ho és la Fira de Teatre 

de Tàrrega. Paral-
lelament, la Casa 

d’Andalusia en-
cenia les llums 
del recinte fi-
ral per aco-
llir un cop 
més la Fe-
ria d’Abril, 
en què els 
lleidatans 
van poder 
d e g u s t a r 

la cultura 
andalusa en 

una festa tra-
dicional on gas-

tronomia i cultura 
formaven una excel-

lent parella per omplir 

els Camps Elisis de Lleida i per 
mostrar i demostrar els cos-
tums de la regió. Però el gran 
acte, o si més no del que més 
se n’ha parlat -i no només pel 
seu polèmic i “aclamat” car-
tell- ha estat la Festa Major, 
protagonitzada i harmonitzada 
per la Sirollada -que superava 
amb creus, segons molts assis-
tents, els actes que organitzava 
l’Ajuntament de Lleida. Els ver-
muts populars emplenaven les 
terrasses aprofitant els escas-
sos raigs de sol d’aquests dies 
i el seguici del patró de Sant 
Anastasi, amb la traca pirotèc-
nica del darrer dia festiu, po-
saven fi a una edició quasi tan 
polèmica com el seu cartell. Un 
cap de setmana més tard, els 
Moros i Cristians, encarregats 
de retornar la capital del Segrià 
a l’any 1149, conquerien la ciu-
tat. Més de 800 persones feien 
possible la festa, el vestuari i les 
comparses que tancaven l’edi-
ció amb la tradicional batalla 
amb el bàndol guanyador, el 
cristià, prenent la possessió de 
la ciutat de Lleida després d’un 
cap de setmana de desfilades 
de gala. Retornant al segle ac-
tual, donàvem pas a l’Aplec del 
Caragol, el “botellón legal” per 
alguns i la fesa lleidatana per 
excel·lència per altres. Però els 
gustos i les xifres de visitants, 
uns 200.000 en total, deixaven 
palès que és una de les festes 
més esperades i aclamades a la 
capital del Segrià. Tres dies de 
disbauxa en una festa de Llei-
da i per a Lleida on els 13.000 
penyistes de les 102 colles van 
consumir 12 tones de caragols 
i uns 70.000 litres de cervesa. 
Una veritable disbauxa. La ci-
ència al carrer, ja sense cara-
gols ni cervesa, concloïen el 
mes cultural sobrevivint a les 
pluges i celebrant la seva de-
sena edició. Els laboratoris sor-
tien al carrer per mostrar a la 
ciutadania experiments i inven-
cions sorprenents, fenòmens 
curiosos o treballs de taula 
amb la voluntat de fomentar 
la curiositat, l’esperit crític i les 
vocacions científiques entre els 
més joves de la ciutat. 

moros i 
cristians
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Mascançà II República, Guerra Civil i postguerra

El projecte recupera la memòria oral del Pla d’Urgell a
través de tres documentals que retraten la comarca

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

El Centre Cultural de Molle-
russa s’ha quedat petit per a 
la presentació de La Memò-
ria del Pla, 1931-1955. Més 
de 250 persones han assistit 
a l’acte organitzat pel Centre 
de Recerques del Pla d’Urgell 
Mascançà, que ha donat a co-
nèixer aquest projecte format 
per tres documentals que ex-
pliquen la Segona República, 
la Guerra Civil i la postguerra 
a través del relat de 60 pa-
drins i padrines de la comar-
ca. A més de la projecció del 
primer documental sobre els 
anys de la República, la pre-
sentació ha volgut homenat-
jar amb un diploma d’agra-
ïment les persones que van 
aportar la seva experiència 
vital per fer possible els �lms.
El president del Centre de Re-
cerques Mascançà, Joan Ye-

Més de 250 persones en l’estrena
 de ‘La Memòria del Pla’

Xarxa de Museus i Plataforma d’Entitats
Exigeixen que les obres de Sixena 

en litigi es quedin a Catalunya
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Xarxa de Museus de Llei-
da i l’Aran ha volgut comu-
nicar a través d’un manifest 
el seu suport ‘’incondicio-
nal’’ al Museu de Lleida i al 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) en ‘’la 
seva lluita, ferma i decidi-
da, en la conservació, estu-
di i divulgació del seu fons 
museístic i, en aquest cas, 
del conjunt d’obres provi-
nents del monestir de Sixe-
na’’. En aquest sentit, diuen 
desaprovar les accions i els 
missatges que es transme-
ten a la ciutadania per part 
dels representants del De-
partament de Cultura quan 
demanen l’acatament de la 
sentència del tribunal d’Os-
ca sobre l’entrega de les 
obres el proper mes de ju-

liol i remarquen que aquesta 
no és ferma i, a més, que el 
litigi està recorregut a l’Au-
diència Provincial d’Osca, 
així com al Tribunal Consti-
tucional. La Xarxa vol que el 
Govern es valgui de les lleis 
de patrimoni i museus i que 
tingui cura dels béns de la 
seva propietat.
El manifest de la Xarxa de 
Museus, formada per deu 
museus de la demarcació de 
Lleida, arriba després de la 
presentació d’un altre mani-
fest per part de quinze enti-
tats lleidatanes que han cre-
at la Plataforma d’Entitats 
Culturals per defensar que 
les 97 obres de Sixena en 
litigi es quedin a Catalunya. 
Els representants d’aques-
tes entitats han llegit el ma-
nifest davant del Museu de 
Lleida. 

Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

7accents organitza la XIX
Assemblea de l’AMIC a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’AMIC ha celebrat a Lleida 
la XIX Assemblea anual amb 
una setantena de represen-
tants dels 260 mitjans amb 
què compta l’Associació de 
Mitjans d’Informació i Comu-
nicació. La jornada, organitza-
da pel diari La Ciutat de Llei-
da i per l’empresa 7accents, 
ha tingut lloc a la Facultat 
d’Agrònoms de la Universitat 
de Lleida (UdL). En començar 
l’Assemblea, Ramon Grau, 
president de l’AMIC, ha felici-
tat el SE7 pel premi a la millor 
nova publicació de Catalunya 
obtingut recentment de mans 
de la Federació d’Associaci-
ons d’Editors de Premsa, Re-
vistes i Mitjans Digitals.
L’AMIC ha arribat aquest dar-

Un nou reconeixement per a 7accents, en aquesta 
ocasió per l’organització de l’Assemblea de l’AMIC.

foto · AMIC

rer any als 260 associats, una 
vintena més que l’any passat. 
D’aquests, un 50% són en for-
mat paper i el 50% restants 
són digitals. En aquest sentit, 

Grau con�a en poder continu-
ar l’expansió de l’Associació 
de Mitjans d’Informació i Co-
municació com ‘’la patronal 
del sector de la proximitat’’. 

guas, ha donat la benvinguda 
als assistents; a més d’alguns 
padrins entrevistats, també 
hi han vingut familiars i re-
presentants institucionals del 
pobles de la comarca. L’his-
toriador Jordi Soldevila, que 
ha estat un dels impulsors del 
projecte, juntament amb la 
seva germana Laia, ha expli-
cat que el projecte va comen-
çar el 2009 i, en una primera 
instància, va recollir en format 
audiovisual històries de vida 
de la gent més gran de la 
comarca per la “urgència de 
no perdre part de la memòria 
col·lectiva que s’anava mo-
rint”. Les gravacions romanen 
a l’Arxiu Comarcal. 

El Centre Cultural es va 
omplir de públic per a la 
presentació.

foto · Macançà
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SIMFÒNIC, 
Festival de 
100 concerts 
simultanis
DIA: 11 de juny
LLOC: Lleida

L’Orfeó, amb 
l’Any Granados
DIA: 21 de juny
LLOC: Espai Orfeó de Llei·
da
HORA: 19.30 h

PICURT, 
Mostra de 
Cinema de 
Muntanya 
dels Pirineus
DIES: Del 21 al 25 de juny
LLOC: La Seu d’Urgell

25è Dansà-
neu, Mercat 
Festiu de les 
Cultures del 
Pirineu
DIES: Del 21 al 26 de juny
LLOC: Esterri d’Àneu

Festa de les 
Falles
DIES: 23 de juny
LLOC: Isil

Vallsonora, 
Festival de 
Música i Cul-
tura
DIES: 24 i 25 de juny
LLOC: Àger

Música sota 
les estrelles: 
I am Dive
DIA: 24 de juny
LLOC: Centre d’Observa·
ció de l’Univers d’Àger
HORA: 22.00 h
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Magical Media

Lleida serà la seu del Centre
Experimental de la Cinematografia
 ACN
 LLEIDA

El Centre Experimental de la 
Cinematografia i les Arts Au·
diovisuals de Catalunya tindrà 
la seva seu a Lleida, al Magi·
cal Media del Parc Científic 
de Gardeny. Així s’ha anun·
ciat després de la signatura 

del conveni entre el Parc, la 
Paeria, la Universitat de Lleida 
(UdL) i el Col·legi de Directors 
de Cinema de Catalunya. El 
president d’aquest darrer ens, 
Santi Lapeira, ha destacat que, 
tot i ser un projecte ‘’modest, 
és ambiciós’’ i, sense entrar al 
detall sobre les primeres pro·

postes que s’hi desenvolupa·
ran, ha concretat que els tres 
pilars bàsics de la iniciativa, 
pionera al país, seran la ‘’for·
mació, el laboratori de creació 
i l’impuls de la producció’’. Els 
promotors del projecte han 
escollit Lleida per les instal·
lacions del Magical. 

Alta Ribagorça
Les primeres
falles com a
Patrimoni

Immaterial de la 
Humanitat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Alta Ribagorça espera 
ocupacions turístiques del 
100% durant la tempora·
da de falles, les primeres 
que se celebren després 
de la seva declaració com 
a Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat. En aquesta 
comarca, les falles s’inici·
en a Durro el 18 de juny 
i acaben el 23 de juliol a 
Llesp. L’Alta Ribagorça és 
la comarca catalana amb 
més pobles fallaires, con·
cretament deu dels disset 
municipis. El primer a ce·
lebrar les Festes del Foc, 
però, és la Pobla de Segur, 
el 17 de juny.
El president del Consell 
Comarcal de l’Alta Riba·
gorça, Lluís Farrero, ha re·
conegut que a hores d’ara 
hi ha allotjaments que es·
tan “plens”. Pel que fa a 
la possible demanda de 
turistes per participar en 
la baixada de les falles, 
Farrero ha recordat que 
el format serà el mateix 
de sempre i que, per tant, 
“baixarà la gent que tingui 
falla”. 

Picurt
84 films

nacionals i
internacionals 
dels Pirineus

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

Enguany, el Picurt, la Mos·
tra de Cinema de Munta·
nya dels Pirineus, celebra 
els seus deu anys d’exis·
tència convertint·se en un 
festival competitiu de ci·
nema. Picurt ha rebut un 
total de 170 obres, de les 
quals es presentaran prop 
de 84 films de cultura de 
muntanya d’arreu del món, 
però amb especial interès 
a les produccions sobre els 
Pirineus. Algunes de les 
produccions són inèdites 
i han estat premiades en 
festivals internacionals de 
cinema de muntanya. 

Desenes de persones han treballat al 
llarg de l’any per poder fer les catifes
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

El diumenge 29 de maig ha 
tingut lloc a la capital de Po·
nent la ja tradicional Diada de 
Corpus, que s’ha anat conso·
lidant any rere any i que ha as·
solit una nova edició. Durant 
la jornada s’ha pogut veure 
com el carrer Major de Lleida 
s’omplia de color, d’alegria 
i d’il·lusions amb l’esforç de 
desenes de persones que han 
treballat al llarg de l’any per 
tal de poder fer les catifes.

La Diada de Corpus
encatifa el carrer Major 

de Lleida

La plaça de la Paeria, durant el ball dels Cavallets del Corpus.
foto · Gerard Martínez

XXII Diada Tradicional de Corpus a Lleida

Els elements 
tradicionals del 

seguici van ser 
exposats al pati 

de l’IEI

A més, també s’ha pogut 
gaudir del tradicional seguici 
del Corpus de Lleida, que any 
rere any amplia i millora els 
seus diferents conjunts, així 
com fa uns anys s’estrenaven 
el ball i la música del Lleó de 
Lleida.
Així mateix, el Patronat del 
Corpus de Lleida conjunta·
ment amb l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs van mantenir expo·
sats tots els elements tradici·
onals del seguici del Corpus 
durant una setmana. 
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7 preguntes per 
a 6 candidats

 JOAN
ROSINACH

 LLEIDA
www.7accents.cat

 Al SE7 hem fet les mateixes 
set preguntes als sis candidats 
per la demarcació de Lleida, 
Pirineu i Aran en les properes 
eleccions al Congrés dels Di-
putats del 26-J. A continuació  
podeu llegir algunes de les 
respostes més destacades, 
però les entrevistes al com-
plet les trobareu escanejant 
el codi QR present a sota del 
nom de cada candidat.

2  JAUME MOYA. La qües-
tió no rau en els caps de llis-
ta, sinó en qui els ha col·locat 
allí: els representants dels in-
teressos de l’establishment, 
els brokers de l’Ibex-35, els 
vells barons de la política o la 
veu de la gent que creu amb 
la nova política i la que trans-
formarà les estructures des 
de baix. Al desembre, uns van 
pressionar i vetar l’acord amb 
les forces del canvi; al 26 de 
juny, en la segona volta, d’al-
tres farem possible un pacte 
que expulsarà les polítiques 
de la dreta i permetrà recupe-
rar el poder per a la gent. 

3
JAUME MOYA. Nosaltres 

defensem que les catalanes 
i els catalans siguin qui ho 
decideixin, que exerceixin el 
dret a l’autodeterminació del 
poble de Catalunya a través 
d’un referèndum clar, binari, 
transparent i reconegut inter-
nacionalment. Som els únics 
que hem aconseguit que par-
tits que representen més de 
cinc milions de votants a l’Es-
tat espanyol es comprometin 
amb el referèndum fent ali-
ances amb forces de la resta 
dels Països Catalans per ga-
rantir que la victòria del 26-J 
ho faci possible.  

Mònica
Lafuente

PSC
Xavier
Eritja

ERC
Jaume
Moya

ECP

2  XAVIER ERITJA.  Segu-
rament, la situació viscuda 
ens hauria d’haver fet reflexi-
onar als diferents grups parla-
mentaris, independentment 
de quins siguin els caps de 
llista. El que és important és 
el consens en el propi partit a 
l’hora de decidir quins objec-
tius i el projecte ideològic de 
cada grup polític.

4  XAVIER ERITJA. L’Estat 
espanyol està incomplint sis-
temàticament amb compro-

misos i inversions que afec-
ten el conjunt de les nostres 
comarques. La nostra funció 
és demanar el compliment 
d’aquests acords i, com més 
representants tinguem a  les 
Corts, més pressió podrem 
fer al Govern. Com més gran 
sigui el nostre grup, més ini-
ciatives i més veu tindrem a 
les Corts espanyoles. D’altra 
banda, la presència de dos 
diputats d’ERC al Congrés 
permetria tenir una represen-
tació no només de la plana, 
sinó també del Pirineu.

2  MÒNICA LAFUENTE. 
Pedro Sánchez torna a ser el 
candidat dels i les socialistes 
perquè així ho va decidir la mi-
litància en unes primàries que 
cap altre partit no pot exhibir 
i ens ha demostrat aquests 
mesos que pagava la pena 
atorgar-li aquesta confiança, 
va donar el pas presentant-se 
a la investidura. Mentre que 
Rajoy, líder de la primera for-
ça, es va fer enrere, Pedro 
Sánchez va arribar un acord 
amb una altra força política, 
però no va poder concloure 

Eritja: “L’Estat 
està incomplint 

sistemàticament 
amb les nostres 

comarques”

Lafuente: “En 
aquests 

moments som 
l’únic partit 
catalanista”

amb èxit la suma suficient per 
governar perquè alguns van 
prioritzar la derrota dels so-
cialistes per sobre dels inte-
ressos de la ciutadania. Amb 
Meritxell Batet al capdavant 
del PSC reforçarem la nostra 
posició.

3  MÒNICA LAFUENTE. 
Com a únic partit catalanista 
en aquests moments (d’altres, 
com CDC, han passat a ser 
independentistes i UDC no 
es presenta) volem una Ca-
talunya forta, amb més auto-
govern, amb un finançament 
més just, amb una definició 
clara de les nostres compe-
tències, que se’ns reconeguin 
les nostres singularitats com 
a nació històrica, una rela-
ció bilateral per recollir totes 
aquestes demandes a la nova 
Constitució, sotmetre-la a re-
ferèndum i poder assolir el 
nostre objectiu, ser un estat 
federal amb  l’esforç de tots 
els agents polítics implicats. 

Moya: “ Volem 
un referèndum 

reconegut 
a nivell

internacional”

7
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1  Què li diries a aquell ciutadà desencantat amb la política per a què torni a anar a votar una altra vegada 
pel mateix de fa sis mesos?  2  Després de ser incapaços d’haver arribat a un acord de governabilitat, no 
és una mica incongruent que es presentin els mateixos caps de llista per presidir el Govern?  3  Quina és 
la posició del teu partit pel que fa la relació de Catalunya amb Espanya?  4  En cas que obtingui represen-
tació, com creus que pot defensar els interessos de les terres de Lleida la presència d’un o dos diputats del 
teu partit a la nostra demarcació? 5  Quines són les teves prioritats per a les terres de Lleida en la pro-
pera legislatura? 6  De quina manera has seguit treballant durant aquests sis mesos a favor de la gent de 
Lleida?  7  Amb quin dels candidats lleidatans pactaries? Amb quin te n’aniries a fer un cafè i amb quin 
sortiries de festa? I per què?

Óscar
Uceda

C’S
José Ignacio
Llorens

Toni
Postius

4  TONI POSTIUS. Els par-
tits petits a Madrid són els 
que acaben sent més decisius 
perquè s’han guanyat o per-
dut votacions gràcies, o no, 
al seu suport a determinades 
iniciatives. Per tant, aques-
ta capacitat de poder influir 
i decidir la posarem al servei 
de Catalunya, de les terres de 
Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran. 
Som una demarcació que te-
nim moltes assignatures pen-
dents i a Madrid un ha de fer 
sentir la seva veu. Així doncs, 
vendrem a preu d’or el nostre 
suport.

7  TONI POSTIUS. De fet, 
he pactat amb tots els dipu-
tats que van obtenir repre-
sentació al Congrés, tant amb 
la Mònica Lafuente com amb 
el Jaume Moya i el Xavier Erit-
ja. De cafès ja n’he fet amb la 
Mònica i amb el Xavier; ara 
toca fer-ne amb el Jaume 
Moya. I per sortir de festa per 

Madrid, crec que el Llorens 
podria donar-nos una classe 
magistral.

1  ÓSCAR UCEDA. Li diria 
que comprenc la seva decep-
ció i la comparteixo. L’espec-
tacle ha estat lamentable i 
la manca de respecte als vo-
tants per part de bona part 
de la classe política ha estat 
decebedora. Tot i ser la força 
amb menys representació de 
les quatre més votades, Ciu-

Uceda: “El PP 
s’ha desentès de 
la seva obligació 

de formar 
Govern”

Llorens: 
“Lleida necesita 
un diputado en 

el partido de 
Gobierno”

tadans ha intentat de bona fe 
sortir de la situació mitjançant 
el pacte. Malauradament, el 
PP, com a força més votada, 
s’ha desentès de la seva obli-
gació de formar Govern i ni 
tan sols no es va molestar en 
acceptar les nostres ofertes 
de negociació. Podemos s’ha 
desemmascarat i ha demos-
trat que només li interessa el 
poder. Ens agradi o no, el país 
necessita Govern i, ben mirat, 
aquesta segona ronda ens 
ha mostrat a tots com som. 

El corrent de canvi impulsat 
per les dues noves  formaci-
ons polítiques al Congrés ha 
començat i ara li toca al poble 
triar per un model de refor-
mes o un model revolucionari. 

7  ÓSCAR UCEDA. Un 
pacte d’Estat tan sols el farem 
amb partits que no el vulguin 
trencar, així doncs, Podemos 
i els partits separatistes que-
den descartats. Quant a pac-
tes puntuals per lleis concre-

tes, amb tots. Per prendre un 
cafè, potser la Mònica Lafu-
ente, no la conec massa i crec 
que seria interessant tenir una 
conversa amb ella. Respecte 
a sortir de festa, amb el Xavi 
Eritja d’ERC. 

2
 JOSÉ IGNACIO LLO-

RENS. A mí, lo que me parece 
incongruente es que se vuel-
van a presentar los responsa-
bles de habernos hecho per-
der a todos el tiempo durante 
cinco meses. No se puede 
pretender gobernar con no-
venta diputados al segundo 
partido en votos después de 
haber dicho por tierra, mar y 
aire durante la campaña y an-
tes que ibas a apoyar a la lista 
más votada. La repetición de 
elecciones tiene responsables 
claros y no se puede meter a 
todo el mundo en el mismo 
saco.

4
 JOSÉ IGNACIO LLO-

RENS. Lleida necesita un di-
putado en el partido de Go-
bierno. Los cuatro diputados 
que hemos tenido durante es-
tos cuatro meses se han dedi-
cado a otras cosas en lugar de 
a cumplir con las obligaciones 
que adquirieron al recoger 
su acta de diputado. Ser di-
putado por una provincia no 
consiste en hacerse fotos en 
caminos de cuya existencia 
no tenías noticia antes o en 
defender cosas inverosímiles 
como el voto para los mayo-
res de 16 años. Y no consiste, 
por supuesto, en ir a Madrid 
para embolsarte un sueldo 
que pagan todos los ciudada-
nos del país que tú pretendes 
romper. Yo siempre he reivin-
dicado una figura como es el 
diputado de distrito. Soy un 
diputado de distrito que pon-
go los intereses de los lerida-
nos por encima de los intere-
ses de mi partido.

Postius: “He 
pactat amb tots 

els diputats 
lleidatans amb 
representació”

CDC PP
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La revolta dels 
sans-culotte

 Arribo a Rosario, Argentina –
la terra de Messi– per participar 
al Congrés Mundial de Ciutats 
Educadores –una xarxa que 
enguany a Espanya coordina la 
ciutat de Lleida– i m’informen 
que la meva universitat segueix 
ocupada i el rector segueix ne-
gant-se a rebre als ocupants. 
Demà em toca parlar de convi-
vència i resolució de conflictes 
en l’àmbit local, amb especial 
referència a la joventut, i dubto 
quin discurs engegar: no voldria 
haver de reconèixer que la meva 
universitat imparteix un màster 
en resolució de conflictes, però 
que en té un d’enquistat que no 
sap com resoldre. 
Ara fa unes setmanes, Roberto 
Fernández va acabar el seu par-
lament al Consell de Govern, al 
qual vaig poder assistir com a 
convidat en nom dels 300 sig-
nants del manifest en pro d’una 
solució negociada al conflicte, 
tot contant una anècdota molt 
significativa. Amb un to irònic, 
el magnífic rector comentava 
que quan pogués tornar a ocu-
par el seu despatx –“molt aus-
ter”, segons ell– esperava poder 
obrir una de les botelles de cava 
que li havia regalat el president 
del Consell Social per celebrar 
la concessió de la titulació de 
Veterinària, la imatge de la qual 
els “okupants” havien difòs per 
les xarxes socials com a símbol 
d’opulència. Sembla que el que 
més els va sorprendre va ser 
trobar al despatx del rector una 
gran nevera, rentaplats i produc-
tes que segons ells eren de luxe: 
la botella de cava en el seu ima-
ginari va passar a ser un regal del 
president de la Generalitat.
L’anècdota resulta significativa 
del terreny en què s’ha lliurat el 
combat aquests dies: el terreny 
dels símbols i dels valors. No hi 
ha res d’estrany en que un di-
rectiu d’una organització tingui 
cava per celebrar els èxits, però 
sí que un rector qualifiqui el seu 
despatx d’auster i que es negui a 
parlar amb els que l’han ocupat. 
En l’esmentat Consell de Go-
vern el rector i alguns membres 
del seu equip no es van estalviar 
qualificatius despectius adreçats 
als ocupants –en privat aquests 
qualificatius pujaven molt de to. 
És cert, com va expressar una vi-
cerectora, que els prejudicis no 
són exclusius de l’equip rectoral: 
també els ocupants en tenen i 

no s’estan d’utilitzar qualificatius 
com “feixista” per desqualificar 
aquells que no pensen com ells. 
Però se suposa que els acadè-
mics haurien d’estar vacunats 
contra aitals estereotips. En 
escoltar els epítets amb que al-
guns descriuen els ocupants, no 
puc evitar recordar les descripci-
ons que els partidaris de l’ancien 
régime feien dels sans-culotte 
–el lumpenproletariat urbà de 
la Revolució Francesa- que ame-
naçaven el seu poder, els seus 
privilegis i els seus símbols. Ja 
se sap que el nostre rector és 
especialista en absolutisme bor-
bònic: a jutjar per les seves reac-
cions d’aquests dies –negativa 
al diàleg abans que el conflicte 
esclatés; demanda de protecció 
policial com a única resposta 
quan va esclatar; ofensa, fugida, 
delegació i demanda d’ajut als 
poders aliats exteriors després– 
semblava que s’havia identifi-
cat, no pas amb el reformisme 
il·lustrat, sinó amb els partidaris 
de l’antic règim.
Vagi per endavant la meva de-
fensa aferrissada de la llibertat 
de càtedra –que a diferència del 
rector he defensat davant dels 
mateixos ocupants, fins i tot da-
vant d’aquells que qüestionaven 

la professora Manso només per 
la seva ideologia. Però la llibertat 
d’ensenyar no és un valor abso-
lut, depèn de la llibertat d’apren-
dre. Si en comptes de negar-se 
a parlar amb els estudiants i tan-
car-se en la seva torre d’ivori, fu-
gint del vaixell en ple naufragi, el 
rector s’hagués acostat a les as-
semblees i reunions i hagués es-
coltat què s’hi deia potser s’ha-
gués adonat que no tot el que 
plantegen els ocupants és irra-
cional o mancat de sentit. Com 
va afirmar el professor Junyent a 
l’inici del conflicte, els estudiants 
sempre tenen la raó, fins i tot 
quan expressen la seva queixa 
amb formes incòmodes: sense 
ells la universitat no tindria sentit. 
Per exemple, el rector hagués 
pogut escoltar la incomoditat de 
la major part dels alumnes de la 
professora Manso que, malgrat 
no sentir-se amenaçats en cap 
moment, van haver d’escollir 
entre anar a classe amb policia 
o fer boicot. O la història d’una 
ocupant que ara no estudia per-
què ha de treballar de cambre-
ra per poder-se mantenir, que 
havia començat una carrera a la 
UdL però la va haver de deixar; 
tenia dret a beca però no podia 
esperar més d’un any a rebre-la: 

en no poder avançar la matrícu-
la, va haver de renunciar-hi i va 
ser expulsada d’una classe, amb 
arguments despectius per part 
d’un professor, que li van doldre 
molt.
No estem parlant d’un cas aï-
llat. Des del curs 2008-09 fins al 
curs 2015-16 les matrícules uni-
versitàries a Catalunya han aug-
mentat una barbaritat (190% el 
preu de grau més barat, 257% el 
preu del màster), mentre s’han 
reduït les beques. En el mateix 
període, els complements salari-
als dels càrrecs acadèmics de la 
UdL han augmentat un 131% (en 
consonància amb l’augment del 
nombre d’alts càrrecs i adjunts: 
la UdL és una de les universitats 
catalanes amb més càrrecs re-
tribuïts en proporció al nombre 
de professors a temps complet). 
També té la particularitat de ser 
la universitat amb una proporció 
més gran de polítics que compa-
tibilitzen la seva feina –a la que 
es consagren teòricament amb 
dedicació exclusiva– amb clas-
ses com a professors associats 
–no conec cap altra universitat 
on delegats de govern, alcaldes 
i uns quants regidors siguin pro-
fessors. Això té menys a veure 
amb la llibertat de càtedra que 

amb les portes giratòries que 
vinculen el poder acadèmic amb 
el poder polític i econòmic. Sens 
dubte és legal, però és dubto-
sament ètic –sobretot quan les 
incompatibilitats del personal 
precari de la universitat, incloent 
becaris i becàries, són infinita-
ment més estrictes.
No necessàriament compartei-
xo les reivindicacions i les formes 
dels ocupants. I em temo que a 
diferència dels sans-culotte pari-
sencs del 1789, la “revolta” llei-
datana del 2016 no es pot qua-
lificar de “revolució” i té poques 
possibilitats de triomfar. Però 
l’equip rectoral i la resta d’uni-
versitaris ens equivocarem si no 
aprenem la lliçó: els ocupants 
poden no tenir (tota) la raó, però 
tenen “raons”: els problemes 
que posen de manifest són re-
als i si no els abordem la nostra 
universitat –i la nostra societat 
que menysté els joves– moriran 
lentament o seran engolides per 
una altra revolució: la contrare-
volució silenciosa dels poders 
fàctics. En tot cas, les revolucions 
no se silencien amb policies, sinó 
amb canvis: gràcies per recor-
dar-nos-ho, sans-culotte! 

CARLES FEIXA.
CATEDRÀTIC A LA UDL

Carta de los padres 
de la detenida a la 
UdL

 Una tarde como otra cualquie-
ra… ¡Tantas cosas por hacer! 
Una llamada telefónica: “Se han 
llevado a nuestra hija al Hospital 
Arnau de Vilanova, está deteni-
da…”. Desconcierto… incredu-
lidad… no puede ser… ¿Pero 
cómo es posible? ¡Si ha ido a la 
Universidad! Algo no cuadra…
Pasa el tiempo… muy a nuestro 
pesar… se confirma la desagra-
dable noticia. Sentimientos de 
temor, desilusión, desasosiego 
e incertidumbre dan paso a un 
enfado monumental. Cuantos 
errores en tan breve espacio de 
tiempo que han culminado en 
una desagradable experiencia.
Las noticias corren… Cada cual 
da su versión y arrima el agua 
a su sardina. El pensamiento se 
acelera, la adrenalina fluye, el 
caos se hace presente, las malas 
sensaciones te invaden…
Es el momento de retomar el 

què opina...

Òscar 
Buetas

periodista

Rodejats d’insensats

En un món d’injustícies com 
el que vivim és normal que 
la gent estigui cremada de 
moltes de les coses que ens 
envolten. De fet, el que fa 
uns anys era impensable, ara 
és més habitual: que la gent 
parli de política i de l’actua-
litat en qualsevol indret, ja 
sigui per criticar o per estar a 
favor del que es coneix. Però 
dins d’aquesta voràgine, s’ha 
format un “selecte grup” 
que només es pot qualificar 
d’insensat, perquè l’únic que 
aconsegueix és embrutar 
molt més una situació delica-
da. I als fets em remeto.
Primer de tot, quedem-nos a 
casa. No cal anar gaire lluny 
per trobar la primera part 
d’insensats. Els ocupes de la 
UdL, que s’han proclamat de-
fensors dels drets dels estudi-

ants, poc tenen a veure amb 
allò que a priori defensaven, 
arribant al punt d’agredir de 
forma física els treballadors 
dels mitjans de comunicació 
que fan de la millor manera 
possible la seva feina. I el que 
és més indignant, que molts 
dels agressors no són ni estu-
diants, tan sols són gent pro-
blemàtica.
Ara sortim de l’àmbit de la 
UdL, ja que també trobem 
radicals al carrer. Els atacs a la 
seu de C’s Lleida, TV3 Lleida i 
Segre bé ho poden acreditar. 
No ataquen edificis, sinó que 
ataquen directament la de-
mocràcia i la llibertat. Però no 
aconseguiran callar les veus 
que opinen diferent d’ells.
Però anem fora del territo-
ri lleidatà. Viatgem fins a la 
gran capital catalana, Barce-
lona, i més concretament al 
barri de Gràcia. Tristament, 
en les darreres setmanes ha 
estat protagonista, ja que 
s’ha atacat directament una 
propietat privada. Els ocupes 

asseguren que ho fan per la 
cultura i la societat, però ho 
poso molt en dubte. Si vo-
len ser útils ho tenen molt 
fàcil: al Pirineu hi ha pobles 
deshabitats que volen tor-
nar a tenir vida, ja que van 
ser abandonats fa anys. Però 
també dubto que volguessin 
“ocupar-los”, ja que allà s’ha 
de treballar, una cosa que al 
“fill de papà” no li agrada fer. 
El més curiós de tot és que hi 
ha certa part de la classe po-
lítica que els defensa i quan 
surten als mitjans de comu-
nicació, les seves propietats 
s’excusen amb excuses sense 
sentit.
I no cal que parli d’aquells 
que estan en política només 
per robar, ja que ho he fet en 
alguna ocasió, i això també 
m’indigna. La situació no és 
fàcil i l’ambient de crispació 
és evident. No podem per-
metre que el radical embruti 
i ataqui el que la societat ha 
aconseguit amb el pas dels 
anys.
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control… Te sientes herido y 
desde la tristeza acabas pregun-
tándote qué deben sentir o pen-
sar los que de una u otra mane-
ra, sean o no padres y/o madres, 
se han visto involucrados en es-
tos acontecimientos.
Hay que reflexionar… volver 
al equilibrio… alejar los pensa-
mientos negativos… todos de-
bemos vivir unas emociones y 
unos sentimientos… cada uno 
en su intimidad los gestionará 
como pueda, valorará sus accio-
nes y extraerá sus propias con-
clusiones.
Intercambiamos pareceres con 
profesionales de diferentes sec-
tores. Nos llama grata y pode-
rosamente la atención la ilusión 
que unos/as agentes de policía, 
profesores/as… ponen en su 
labor cotidiana. Esas ganas de 
hacer bien sus tareas, esa pro-
fesionalidad, a pesar de las difi-
cultades, son encomiables y te 
hacen sentir más seguro.
También nos sorprende grata-
mente la actitud de los/as  uni-
versitarios/as en su afán de pro-
mover y defender sus derechos 
y sus ideales.
Y por supuesto tantos/as madres 
y padres que sienten, padecen y 
están apoyando a sus hijos/as.
Desde la humildad, la reflexión, 
el respeto y la educación, pen-
samos, confiamos y animamos 
para que, con una voluntad dia-
logante y suficientes ganas, se 
pueda llegar a una solución lo 
más pronto posible. 

MADRE Y PADRE DE LA
UNIVERSITARIA DE 21 AÑOS

Ni fred, ni set ni 
foscor

 L’últim informe de Càritas ha 
resultat desolador: “Lleida ha 
augmentat en un 10% el nom-
bre de persones pobres en un 
any i ja són 17.000 les que ha 
calgut atendre durant el 2015”.
Davant de la situació de cronifi-
cació de la pobresa arreu del ter-
ritori l’administració ha d’actuar. 
Un dels instruments que té al seu 
abast per alleujar el patiment de 
les famílies amb pocs recursos és 
el d’evitar els talls de subminis-
trament d’aigua, gas i electrici-
tat. Perquè cal fer efectius i reals 
els drets de tothom a no passar 
fred, a disposar d’aigua corrent 
en el propi habitatge i a no ha-

ver de viure en la penombra. 
Més encara en un país modern i 
ric com és el nostre i que torna a 
créixer segons les dades macro 
que esbomben els governs de 
l’Estat i de la Generalitat.
Per aquesta raó, la Taula de Po-
bresa Energètica de Lleida va 
organitzar una setmana d’acci-
ons informatives enfocades a 
conscienciar  la ciutadania sobre 
els drets que tenen les persones 
que no poden cobrir les despe-
ses de subministraments bàsics 
d’energia. Allò que es pretén 
és difondre la vigència de la 
Llei 24/2015, que protegeix les 
famílies en situació d’exclusió 
residencial i que els permet dei-
xar de pagar el cost de les seves 
despeses de gas, aigua i llum.
L’esmentada llei, malgrat la sus-
pensió cautelar dictada pel Tri-
bunal Constitucional de la part 
que fa referència a l’habitatge, 
diu que si has deixat de pagar 
els subministres i tens uns ingres-
sos familiars per sota de 1.600 € 
bruts al mes i estàs sota la con-
dició d’exclusió residencial, l’em-
presa no et pot tallar ni l’aigua, ni 
la llum, ni el gas. També diu que 

el deute l’haurà d’assumir o bé 
la companyia o l’administració, 
ja sigui la Paeria en el cas de la 
ciutat de Lleida o la Generalitat.
La Llei també defineix una sèrie 
de passos per poder entrar en la 
consideració de client vulnera-
ble. Aquests passos comencen 
per una informació a la persona 
afectada dels drets que la Llei re-
coneix; continua amb l’obligació 
que la companyia sol·liciti l’in-
forme d’exclusió residencial als 
serveis socials de l’Ajuntament, 
i finalitza amb l’aturada del pro-
cediment de tall de subministra-
ment i l’aplicació de descomptes 
o subvencions que cobreixin el 
deute.
El problema rau en que les com-
panyies no estan seguint els pro-
tocols definits i ni la Paeria ni la 
Generalitat les estant sancionant 
pels seus incompliments. Així, a 
la pràctica, és la persona afecta-
da qui s’ha de moure si vol evitar 
patir un tall dels subministres.
El protocol que segueixen els 
serveis socials és el següent: 1. 
Quan la persona deixa de pa-
gar els subministres, ha d’acon-
seguir algun rebut retornat o 

algun document que justifiqui 
l’impagament; si no pot, ha de 
presentar la carta d’avís d’im-
pagament. 2. La persona ha 
d’acudir al treballador social de 
la seva zona, presentar el docu-
ment d’impagament i demanar 
l’informe d’exclusió residenci-
al. 3. El treballador social ha de 
comprovar els requisits d’ingres-
sos i si la persona els compleix li 
ha de fer lliurament de l’informe 
d’exclusió residencial i enviar-lo 
a la companyia a través de l’Ofi-
cina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC). 4. Per tal 
d’assegurar-se que tot el proce-
diment s’ha executat correcta-
ment, es recomana anar a les ofi-
cines de l’OMIC amb l’informe i 
assegurar-se que la informació 
ha arribat a la companyia.
A partir d’aquí, la persona afec-
tada té un any en el qual no ha 
de pagar cap dels subministres, 
ja que és aquest el període de 
vigència de l’informe d’exclusió 
residencial. La companyia conti-
nuarà enviant cartes als afectats 
perquè, de moment, ni Paeria 
ni Generalitat estan concretant 
amb les empreses quina de les 

dues administracions ha de co-
brir els deutes generats. Així 
doncs, les famílies que aconse-
gueixen aturar els talls i deixen 
de pagar els subministres es 
queden en una situació de gran 
incertesa perquè no saben qui 
cobrirà els seus deutes ni tam-
poc si d’aquí a uns anys la com-
panyia els hi exigirà. És per això 
que com a Taula de Pobresa 
Energètica demanem que la Pa-
eria actuï, sigui proactiva i signi 
els convenis bilaterals amb les 
empreses per exigir que aques-
tes assumeixin uns deutes que 
ben poc faran minvar els seus 
abundants beneficis. 

TAULA DE POBRESA
ENERGÈTICA DE LLEIDA

Dues maneres de 
fer

 La ciutadania de Lleida ha po-
gut constatar dues formes de 
fer promoció de les activitats 
comercials i lúdiques a la ciutat. 
Un conegut local dedicat a la 
restauració, en la seva nova seu 
a Ricard Viñes, però amb una 
llarga trajectòria en una altra ubi-
cació, va fer la presentació de la 
seva terrassa d’estiu. Com que 
nosaltres som clients habituals  
vam avisar els nostres amics i 
coneguts que estiguessin atents 
a l’esdeveniment. Quina va ser 
la nostra sorpresa i indignació 
quan, a l’hora assenyalada, vam 
poder comprovar que l’esmen-
tada terrassa estava envoltada 
per una tanca i que només s’ad-
metia l’entrada amb una rigo-
rosa invitació “enviada des de 
Barcelona”. Així ens ho va ma-
nifestar una estirada i altíssima 
hostessa tota de negre, amb una 
mica de mala cara davant  la nos-
tra insistència. En canvi, al barri 
de Pardinyes els establiments 
comercials i de restauració van 
celebrar la Nit Oberta. S’oferien 
rebaixes, tapes, animació... i era 
totalment obert al públic, al po-
ble, amb concerts i canyes a 1 € 
per a TOTHOM, sense tanques 
ni barreres i sense invitació prè-
via que venia des de Barcelona! 
L’establiment de Ricard Viñes 
(plaça emblemàtica que crèiem 
recuperada per a la ciutadania) 
ha perdut uns clients i Pardinyes 
n’ha guanyat uns de nous. 

JOSEP M. CARLES

què opina...

Ares
Valdés

periodista

Sobreviure gràcies a YouTube

A l’escola s’ensenya i a casa 
s’educa? No exactament. 
Tant l’educació com l’ense-
nyança passen per la impli-
cació de tots, on l’aportació 
dels familiars és tan important 
com la dels docents. Però no 
hem d’oblidar que la feina/
obligació del professor és 
inculcar aquells valors i adoc-
trinaments útils i enriquidors 
que fan a l’alumne créixer 
com a persona i conèixer el 
món que l’envolta. Els joves, 
i més avui en dia, necessiten 
tant el suport dels seus fami-
liars com el dels seus docents 
per saber què volen fer amb 
el seu futur. Per tant, són els 
dos suports d’especial impor-
tància. El problema el tenim 
quan una d’aquestes parts no 
actua correctament. I, concre-
tament, quan el docent no fa 
la funció d’adoctrinar.
Ahir Facebook em recordava 
que feia tres anys acabava el 

meu últim examen de carrera. 
Crec que em seria complicat 
criticar la gestió de la docèn-
cia rebuda durant l’educació 
pública rebuda d’ençà que 
vaig complir els tres anys. En 
canvi, tindria molt a dir de la 
gestió educativa que ha rebut 
una persona vuit anys menor 
que jo. Considero que Inter-
net i les xarxes socials ha de 
formar part d’aquesta “nova” 
ensenyança, però no conver-
tir-se en l’eina per excel·lència 
a consultar. Durant els últims 
cinc anys he vist com una es-
tudiant de 15 anys es conver-
tia en una persona autodidàc-
tica en haver de buscar-se i 
estudiar pel seu propi compte 
les respostes i els temaris que 
els docents no li inculcaven.
Els tutorials de YouTube s’han 
convertit en els millors amics 
dels estudiants. És allà on tro-
ben la figura del docent que 
realment necessiten, aquella 
que els explica els continguts 
del temari. Reconec que una 
persona ha de saber ser auto-
didàctica, però no amb 15, 16, 
17 i 18 anys, que és quan més 
necessites la convicció que 

estàs actuant correctament i 
que estàs triant el futur que 
vols. Si només es tractés d’un 
cas en particular es podria su-
posar que són joves que pas-
sen del discurs del professor 
i que quan arriba el moment 
de fer l’examen han de bus-
car ràpidament un temari per 
estudiar. Però, malaurada-
ment, són molts els alumnes 
que es troben en aquesta si-
tuació i molts els docents que 
no ensenyen com ho haurien 
de fer. A un mes de fer les 
proves PAU, no se li pot dir 
a una classe d’alumnes que 
només tenen quatre exàmens 
obligatoris quan en tenen set. 
D’això se’n diu “passotisme”. 
Per tant, sóc d’aquelles que 
pensen que als docents se’ls 
hauria d’examinar periòdi-
cament, tant perquè apren-
guessin nous conceptes com 
per poder comprovar la ges-
tió que fan. Tan necessari és 
l’acompanyament del profes-
sor com el del familiar i tan 
necessari és rebre una bona 
educació com saber quan les 
coses s’estan fent bé o mala-
ment.



JUNY 201638 7+1

PASSATEMPS
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Busqueu una paraula dʼ11 lletres oculta dins de
lʼenigma. La imatge conté la inicial de la paraula

buscada. Sʼinclouen 10 de les 11 lletres.

criptograma 

solucions

els 8 errors sudoku difícil

encreuats

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

Ja és primavera, fa un dia amb molt de sol i un grup dʼabelles dʼun gran
rusc ha sortit a buscar pol·len a les flors de lʼentorn. Una cinquena part

del grup han anat a un camp ple dʼespígol; una tercera part sʼhan llançat
ansioses al rosal dʼuna granja; tres parelles sʼhan dirigit a un camp es-
quitxat de roses; i lʼabella solitària que veiem al requadre de dalt sʼallunya
de la resta dʼabelles atreta per la fragància dʼunes flors de gesamí que veu
darrere dʼuns boscos a la llunyania. Quantes abelles hi havia en total en
el grup del principi?

enigmes d’enginy by FILOENIGMES enigma 10

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

repetir-los de manera que el total de
cada cercle sigui igual a la suma de
les quatre caselles que lʼenvolten. 

R.
G.

 H
AR

RI
S

HORITZONTALS: 1. Fa dʼamant. Ho fa la pilota quan xoca.
2. Sʼobre en menjar. Preparava una amanida. 3. Orsa per la
dreta i sense cua. Corda gruixuda i girada. Dʼaquesta ma-
nera. 4. Fer malbé una tassa. Tenir interès per conèixer. 5.
Tots els que estan a les llistes. Faci lʼàpat del migdia, al
revés. 6. Una de moltes. Fabricant dʼelectrodomèstics. Ple
de salut. 7. Final dʼuna mania. Abreviació de metges. Pro-
hibició màgica. Cinquanta. 8. Fluix de caràcter. Anècdota. 9.
Planta olorosa. Mar que està molt desordenada. Femella
de lʼoc que torna. 10. Fiar sense cap entrada. Amic. Nega-
ció girada. 11. Vaixell arribat a port. Lloc de descans i pau.
12. Final de por. Glorificació dʼuna persona. Una de dues.
VERTICALS: 1. Fa dejunis. Refiar-se dʼalgú. 2. Ètica da-
vant la vida. Hàlit. 3. Mates un animal. Li falta una per ser
un peix lorrat. 4. Final de la moda. Posar dins un àcid. Mapa
sense marges. 5. Oxigen. Vius i molt atrevits. Femella de
lʼoc que puja. 6. Flors tallades i juntes. Rem sense el cap.
Cremat. 7. Número. Personatge popular, ídol. 8. Color clar.
Expli ca un fet. Una de nou. 9. Xai que torna del camp. Au-
toritat de lʼEsglé sia. Moviment compulsiu respiratori. 10.
Fan caure les garrofes. Soldat de cavalleria lleugera. Una
de forta i una de feble. 11. Òrgans es pe cialment femenins.
Tronc dʼarbre posat al revés. 12. Dilatat per baix. Substàn-
cia química amb composició constant.

AMADORREBOT
BOCAADOBAVA
SROAMISTAL
TARARSABER
ELECTESINID
MSIEMENSSA
IADRTABUL

FLASCRELAT
FLORAMRACO
IARALIATON
ATRACATOASI
RAPOTEOSID

2 1 3 7
9 2

7 8 4 6
9 8

7 2 4 6 3
7 5

9 6 8 7
5 4

7 5 6 9

213968745
469752318
578431296
394685127
752149683
681273954
945316872
826597431
137824569

La paraula és SOL· LI -
CITADA. La lletra que
hi falta és la S de lʼac-
triu Kristen Stewart.

El grup està format per
15 abelles. És a dir: 1/5
part, 3; 1/3 part, 5; tres
parelles, 6; més la soli-
tària.
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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



NOU SUV PEUGEOT 2008

Gamma Peugeot 2008: Consum mixt (l/100 km): des de 3,6 fins a 4,9. Emissions de CO2 (g/km): des de 95 fins a 114.

estoesunsuv.com

MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

P E U G E O T  E A S Y  R E N T I N G
C O N D U E I X- L O  P E R  22 6 €  A L  M E S  A M B

ESTRENA’L, CONDUEIX-LO, ESTRENA’L.

Motors PureTech & Caixa de canvis automàtica EAT6 /
Grip Control® / PEUGEOT i-Cockpit®

Arriba el nou SUV Peugeot 2008 i, perquè en puguis gaudir de totes les maneres possibles i dominar els elements, et 
presentem Peugeot Easy Renting, el servei per a particulars més còmode i senzill per estrenar un Peugeot. Sense entrada. 
Inclou manteniment, assistència en carretera 24 h, gestió de multes i impostos de circulació segons contracte Peugeot 
Renting. Perquè amb Peugeot Easy Renting, les oportunitats per estrenar, conduir i tornar a estrenar el teu Peugeot es 
multipliquen.

Quota mensual amb IVA per a lloguer a 48 mesos i 40.000 km per al Peugeot 2008 Active 1,2L PureTech 110 S&S per a clients particulars. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, 
SA, condicionada a acceptació financera. Consulti el seu concessionari. Ofertes vàlides fins al 30/06/2016.

NOU SUV PEUGEOT 2008
DISSENYAT PER DOMINAR ELS ELEMENTS
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presentem Peugeot Easy Renting, el servei per a particulars més còmode i senzill per estrenar un Peugeot. Sense entrada. 
Inclou manteniment, assistència en carretera 24 h, gestió de multes i impostos de circulació segons contracte Peugeot 
Renting. Perquè amb Peugeot Easy Renting, les oportunitats per estrenar, conduir i tornar a estrenar el teu Peugeot es 
multipliquen.

Quota mensual amb IVA per a lloguer a 48 mesos i 40.000 km per al Peugeot 2008 Active 1,2L PureTech 110 S&S per a clients particulars. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, 
SA, condicionada a acceptació financera. Consulti el seu concessionari. Ofertes vàlides fins al 30/06/2016.

NOU SUV PEUGEOT 2008
DISSENYAT PER DOMINAR ELS ELEMENTS

AUTODILER 3000. Carretera LL-11 km. 9,4 - 25191 LLEIDA - Tel.: 973 27 99 40. www.autodiler3000.com
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