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Les festes majors
es converteixen en
la millor alternativa
per als qui no
marxen de vacances
El foc esdevé el gran protagonista de l’estiu, que s’inaugura
amb la primera temporada de
les falles del Pirineu com a Patrimoni de la Humanitat i es clausura amb l’Aquelarre de Cervera
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la millor cuina Pallaresa
al restaurant Del Llac
piscina pels clients

Diputació de Tarragona

activitats d’animació:
zumba, kayak
tallers infantils
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diputat d’ERC per Lleida
al Congrés
Esquerra Republicana de
Catalunya ha estat la força
més votada a Lleida amb
45.063 vots. La candidatura
de Xavier Eritja ha millorat
els resultats del 20-D i ha

L’ACCENT

Gerard
Martínez
director

Res de lliçons sobre la superioritat moral dels catalans envers
la resta d’espanyols. I encara
menys dels lleidatans, que vam
retornar l’escó al Partit Popular de José Ignacio Llorens en
el marc d’uns comicis que han
atorgat a Lleida el dubtós honor
de registrar una de les participacions més baixes de l’Estat espanyol. D’una banda, Toni Postius
i Mònica Lafuente, candidats
convergent i socialista respectivament, han patit les conseqüències de dormir amb els seus
enemics. De l’altra, el discurs de
la por ha reeixit entre una ciuta-
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7 ACCENTS 2014, SL
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Martínez Minguell

tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Lleida
guanyat 746 vots més que
en els comicis del desembre. ERC s’ha imposat així
a Cervera, Tàrrega, Balaguer, les Borges Blanques,
Sort i la Seu d’Urgell.

A la Paeria se li ha escapat de les mans l’afer entre
les famílies Plaza i Pifarré,
fins al punt que ha deixat
el conflicte a mans de la
Junta de Sequiatge en as-

segurar que no pot fer-hi
res. Mentrestant, la instal·
lació d’unes noves tanques
per part dels Plaza bloquegen l’accés de la granja a
l’aigua d’abeurament.

Muy mucho españoles
dania que, paradoxalment, no
tem la corrupció ni les conspiracions. No ens hauria de preocupar tant que els espanyols siguin
muy mucho españoles; del que
ens hauríem d’ocupar és de deixar-ho de ser nosaltres.
Convergència ha perdut la condició de partit més votat a les
terres de Lleida perquè la joventut, l’empenta i el talent del
jove Postius no quadren amb la
decrepitud, l’immobilisme i la
neciesa dels qui mouen els fils
dels titelles convergents en els
escenaris de Ponent. Parlem,
entre d’altres, de Ramon Farré,
president de CDC a Lleida, i
Joan Reñé, membre del comitè
executiu nacional de Convergència, xacres que es reprodueixen amb diferents noms i cognoms en l’estructura dels partits
muy mucho españoles. Tanmateix, Lafuente ha deixat Lleida
sense representació socialista
al Congrés perquè Àngel Ros
i companyia duen massa anys

carregant-se qualsevol rastre de
socialisme a la ciutat. Com els
socialistes muy mucho españoles, que prefereixen pactar amb
la dreta que amb l’esquerra. Oi
que us costaria trobar les set diferències entre Lleida i Espanya?
En canvi, al discurs de la por no
hi trobo cap explicació. Segurament, ni els muy mucho españoles podrien justificar-m’ho. Hi ha
quelcom que faci més por que
la corrupció? Hi ha alguna cosa
més esgarrifosa que la destrucció del nostre sistema sanitari?
Hi ha res més pertorbador que
una conspiració contra el poble
català? I què hi ha més perillós
que una llei que coarta la llibertat d’expressió? I més obscur
que una llei que atorga al català
un paper residual a les escoles?
Els qui no s’espanten davant
d’aquests fets no poden tenir
por de ningú. Ni de la cua de Pablo Iglesias. Tampoc de la sudoració excessiva d’Albert Rivera.
Fa més por imaginar-se el nen

Setmanari
‘7accents’
del número
55 al 58
Llegeix amb el teu
dispositiu mòbil el codi
QR corresponent al
número del setmanari
7accents que t’interessi
i descarrega-te’l a l’ordinador, l’smartphone
o la tablet per només
0,99 €. L’Aplec del Caragol, l’abandó d’animals, el debat electoral
i el 26-J protagonitzen
les últimes portades.

QUI SOM

d’El sisè sentit confessant a Bruce Willis que en ocasions, quan
hi ha eleccions, veu muy muchos
españoles. A Lleida, també.
Aterrador.
No tinc res en contra dels muy
mucho españoles. Ara bé, preferiria compartir espai i temps
amb muchos españoles que
se sentissin muy españoles en
comptes de fer-ho amb espanyols muy mucho españoles. I
no és una qüestió terminològica
ni de superioritat moral, sinó que
es tracta d’un tema de suficiència intel·lectual. Però aquesta
matèria l’hem suspès, a més, en
segona convocatòria, després
de superar el primer examen
amb nota. Si cada vegada som
més muy mucho españoles, què
passaria a Lleida en el cas d’unes
terceres eleccions? Doncs no ho
sé pas, encara que m’imagino el
protagonista de la pel·lícula de
Shyamalan confessant que sempre, quan hi ha eleccions, veu el
José Ignacio Llorens.
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Un país de merda
Deia l’actor José Sacristán que, amb
tot el que se sap, molts tornarien a
ser votats i s’hauria d’admetre que
som “un país de merda”. I no li faltava pas raó. El Partit Popular ha
guanyat les eleccions als Congrés
dels Diputats folgadament. Malgrat
els casos de corrupció. Malgrat els
embargaments. Malgrat les portes
giratòries. I malgrat les escoltes.
Malgrat tot, aquesta és l’única realitat.
El ministre de l’Interior en funcions
i candidat del PP al Congrés, Jorge
Fernández Díaz, va conspirar amb el

#26J
@Juanal26
La gent vota PP
per lo de “más
vale malo conocido”, no
confien
en
PSOE, ni se’n
fien de C’S/
PDMS. És així
d’absurd i fàcil
d’entendre #26J
@daniserran0
No sé de qué os sorpren-

director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per fabricar escàndols contra ERC i CDC
just abans de la consulta independentista del 9-N. L’exsecretari general del PP de Madrid i un dels homes
forts d’Esperanza Aguirre, Francisco
Granados, és el líder de la trama Púnica i actualment roman empresonat. Rodrigo Rato, exvicepresident
del Govern amb el PP i expresident
de Bankia, és un dels principals implicats en l’escàndol de les targetes
opaques de Caixa Madrid. L’extresorer del PP, Luis Bárcenas, va ser

déis, España está llena de
españoles y los españoles
son mucho españoles, y así
nos va #26J
@amicsdelalletja
Sembla q lo del #referèndum no atrau votants. Ben
aviat el vent s’emportarà
aquesta cortina de fum #26J
@Eva_Gene
Conclusió del #26J: no només tenim l’estructura de
l’Estat en contra, tenim
bona part dels espanyols en

qui va destapar la suposada comptabilitat en B del partit i en les seves
anotacions apuntava sobresous en
diner negre a alts càrrec de la formació, inclòs Mariano Rajoy. Finalment, la gran investigació sobre la
corrupció política vinculada a la direcció nacional del PP i a alts càrrecs
de diverses comunitats autònomes
governades pel PP, el cas Gürtel,
seria encapçalada per l’empresari
Francisco Correa i entre les dimissions de càrrecs polítics que ja s’han
produït hi ha diversos alcaldes del
PP. Tot i això, el Partit Popular ha

contra. Fugim ja!!!! #independència!

#SalvemRamaderia
@lelregueret
A veure #salvemramaderia baixeu les vaques per
passeig de ronda i muntem
un #cow fashion #week
#stopmobbingrural
@joanpifa
On és la voluntat política de
@paerialleida per solucionar
el problema d #granjapifarre?

SE7PEUSALGAT

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

El despotisme
il·lustrat de Roberto
Fernández
El rector de la Universitat de Lleida
té tendència a contractar els seus docents a dit. Després de sobresaturar
el Grau de Comunicació i Periodisme
Audiovisuals de treballadors del diari Segre, ara li ha tocat el torn a la
renovació d’Inma Manso a pesar dels
recents incidents que l’han envoltat i
al fitxatge del seu fill, Daniel Fernández, decisió que alguns professors i
alumnes han posat en entredit per
inadequada. D’altra banda, la Crida
ha criticat que entre els professors
associats per al curs vinent s’hi trobin
l’altre representant del despotisme il·
lustrat a Lleida, Àngel Ros, i diversos
regidors del PSC.

guanyat els comicis del 26-J àmpliament. Aquesta és l’única realitat...
Massa vegades hem culpat Àngel
Ros, Joan Reñé, Ramon Farré, Inma
Manso o Roberto Fernández, entre
d’altres, d’haver convertit Lleida en
una ciutat i, també, en una demarcació de merda. Però avui, segons
Sacristán, allò innegable és que formem part d’un país de merda. Potser la independència esdevindria la
solució, qui sap, perquè queda clar
que el 26-J no ho ha estat. I aquesta és l’única realitat, una realitat de
merda.

@JmRenye
S’ha de ser mol malparit,
#Salvemramaderia

Lleida Esportiu no tenim
entrenador ni jugadors. Poc
engrescador però confiem-hi

#LleidaEsportiu

@JoMateixa4
Si el vostre objectiu era demostrar incompetència us
heu superat de llarg! tota la
feina ben feta fins ara on ha
quedat?

@Cat_Lleida
No sé què és pitjor, si les
maneres de la directiva del
@Lleida_Esportiu o la poca
crítica de la premsa/periodistes que rodegen el club.
@Sinuhe1978
A falta de 13 dies per renovar el carnet de soci del

@angelmmlleida
M’agrada q tothom digui la
seva del Lleida. Això vol dir
q som un club viu, amb afició amoïnada per l’entitat.
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ERC per CiU
i PP en lloc
de PSC

ERC guanya les eleccions a Lleida i el PP
recupera l’escó que
va perdre el 20-D en
detriment del PSC.
Republicans, CDC, En
Comú Podem i populars obtenen un diputat cadascun a la circumscripció
GERARD
MARTÍNEZ/ACN
LLEIDA

www.7accents.cat
Els quatre diputats de la
demarcació de Lleida al Congrés dels Diputats han quedat repartits entre Esquerra
Republicana de Catalunya,
Convergència Democràtica
de Catalunya, En Comú Podem i el Partit Popular. La demarcació lleidatana ha tornat
a repetir un empat a quatre,
però aquest cop ERC ha passat a ser la primera força, per
davant de CDC, mentre que
el PP ha recuperat el diputat
que va perdre el 20-D i ha
pres la representació al PSC,
que ha perdut 2.340 vots res-

pecte dels darrers comicis.
Per partits, ERC ha obtingut
45.063 vots, el 25,14%; CDC,
40.587 vots, el 22,64%; En
Comú Podem, 29.814 vots,
el 16,63%, i el PP, 24.257, el
13,53%. Així, Xavier Eritja,
Antoni Postius, Jaume Moya
i José Ignacio Llorens seran
els diputats lleidatans al Congrés.
Esquerra Republicana de Catalunya ha estat la força més
votada a Lleida amb 45.063
vots. La candidatura de Xavier Eritja ha millorat els resultats del 20-D i ha guanyat
746 vots més que en els comicis del desembre. Tanmateix, aquest increment de
vots no ha estat suficient per
aconseguir el segon diputat
que s’esperava a l’inici de
l’escrutini.

Espanya
PP

PSOE

PODEMOS

Girona

Lleida

Barcelona
ERC

Tarragona

En Comú Podem

Catalunya
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congrés
2016

350 escons
PP

PP 130
PSOE 43
Podemos 16
ERC 10
EAJ-PNV 5
CDC 2

senat
2016

ASG 1

137

PSOE

85

Podemos

71

C’s

32

ERC

9

CDC

8

PNV

5

EH BILDU

2

CCA-PNC

1

208 senadors

CC 1

La segona força més votada
ha estat Convergència Democràtica de Catalunya amb
40.587 vots, el 22,64%. La
candidatura de Toni Postius
ha perdut més de 7.000 vots
respecte del 20-D.
En Comú Podem ha mantingut el diputat que va guanyar
per primer cop en les darreres
eleccions tot i que ha perdut
vots respecte del 20-D. La
candidatura liderada per Jaume Moya ha obtingut 29.814

vots, el 16,63%.
La campanya electoral a Lleida s’ha centrat en la lluita pel
quart diputat. Finalment, el
darrer escó de la demarcació
ha anat a parar a mans dels
populars en detriment del
PSC, que ha perdut el diputat
que va guanyar a última hora
el passat 20 de desembre. De
fet, Lleida era una de les províncies prioritàries en la direcció nacional del Partit Popular, que aspirava a aconseguir

un diputat, tal com havia passat en les generals de 2008 i
2011. En aquests comicis, el
PP ha guanyat 24.527 vots, el
13,53%. Pel que fa als socialistes, la candidatura liderada
per Mònica Lafuente ha obtingut 22.328 vots, el 12,45%.
Alt Pirineu i Aran
ERC va aconseguir imposar-se a dues capitals de comarca de l’Alt Pirineu i Aran:
Sort (297 vots) i la Seu d’Ur-

gell (1.098 vots). Tremp és
l’única capital de comarca on
CDC s’ha imposat i ho ha fet
per un marge molt ajustat.
Tan sols un vot els ha separat d’ERC. CDC ha obtingut
664 vots i ERC n’ha aconseguit 663. El Pont de Suert ha
repetit resultats de les eleccions del 20 de desembre i En
Comú Podem s’ha imposat i
ha augmentat en un vot els
resultats anteriors, amb 272.
A Vielha el partit més votat

ha estat el PP amb 538 vots,
que ha augmentat la distància respecte del PSC (429
vots). El PP també s’ha imposat en dos municipis més de
l’Aran: Naut Aran i Arres.
En aquests comicis, 181.029
lleidatans han exercit el seu
dret a vot, 18.500 menys que
ara fa sis mesos, deixant la
participació al 61%, tres punts
per sota del 20-D. S’han registrat 1.745 vots nuls i 2.140
vots en blanc.

política
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Càrrecs de confiança

Antifrau qüestiona els assessors
de la Diputació de Lleida

La contractació de càrrecs de confiança seria contrària a la llei
REDACCIÓ/MEDIA.CAT
LLEIDA

La manera com la Diputació
de Lleida ha estat contractant
assessors podria ser contrària a la llei. Així ho afirma un
informe emès per l’Oficina
Antifrau de Catalunya (OAC)
al qual ha tingut accés en exclusiva l’Anuari Mèdia.cat. En
el document, emès el passat
mes de setembre, Antifrau
considera que aquest tipus
de contractes entren en contradicció amb l’estatut bàsic
de l’empleat públic (EBEP).
I és que els eventuals de la
corporació provincial estan
contractats com a directors
de departaments de gestió i
d’organismes autònoms, fet
expressament prohibit per
l’EBEP. Durant la seva investigació a la Diputació de Lleida,
l’OAC va detectar eventuals
en els càrrecs de direcció de
serveis tècnics, de recursos
humans o d’assistència i cooperació municipal, així com

L’ens entraria en
contradicció
amb l’estatut
bàsic de
l’empleat públic
al capdavant d’organismes
autònoms com l’Institut d’Estudis Ilerdencs o el Patronat
de Turisme de les Terres de
Lleida, entre d’altres.
Per aquesta raó, el nomenament de fins a 9 eventuals
per ocupar càrrecs de direcció i gestió, ocorregut l’11 de
juliol de 2011 en el Ple de la
Diputació, és considerat per
Anticorrupció un clar frau de
llei. Segons explica aquest,
les funcions previstes per a
ells eren “funcions de caràcter permanent en l’organit-

La Diputació ho nega
La CUP també denuncia excés de
càrrecs de confiança a la Diputació
GERARD MARTÍNEZ
LLEIDA

Tot i que la Diputació de Lleida pot nomenar un màxim
de 27 càrrecs de confiança,
és a dir, el mateix número
que el municipi més poblat
de la demarcació, en aquest
cas, Lleida ciutat (segons el
que estableix la Llei reguladora de bases locals), la CUP
assegura que la corporació
té creades 31 places, 4 més
de les permeses (si bé 1, la
de relacions institucionals,
no ha estat nomenada).
Al marge del suposat “incompliment” per excés de
places, la CUP també denuncia que “15 d’aquests
càrrecs estan nomenats de
manera indeguda, incomplint la Llei 7/2007, de 12
d’abril, de l’estatut bàsic de
l’empleat públic”.

Segons el partit anticapitalista, “hi ha 8 places que fan
funcions de direcció quan la
llei només els permet assessorar grups polítics o presidència”. També asseguren
que s’han designat sense
la corresponent publicitat
i concurrència i que “en alguns casos les persones nomenades no tenen els requisits pertinents (pertànyer al
subgrup A1 o ser funcionari
d’ens local)”.
Fonts oficials de la Diputació
han desmentit aquestes informacions. Asseguren que
els càrrecs de confiança o
eventuals són 27, dels quals
10 corresponen a càrrecs
directius, més 1 que està
pendent de designació. Els
altres 16 serien càrrecs nomenats com a coordinadors
i/o assessors dels grups.

font · Media.cat

Infografia sobre els assessors de la Diputació de Lleida.
zació i excedirien clarament
de les expressament qualificades de confiança o assessorament especial assignades
al personal eventual, obviant
així l’aplicació d’altres figu-

res més d’acord amb aquest
contingut funcional (personal
directiu o funcionari)”.
Després de l’emissió de l’informe, la Diputació no va portar a terme cap modificació

important respecte a la situació del personal eventual. De
fet, els canvis envers els seus
eventuals en funcions de direcció s’havien fet amb anterioritat a l’informe. Al juliol de
2015, poques setmanes després de les eleccions municipals, el nou cartipàs de la Diputació de Lleida va reduir el
personal eventual de 33 a 27,
11 d’ells adscrits a les direccions o a l’àrea de presidència i
la resta com a assessors dels
grups polítics. A més, es van
rebaixar les retribucions dels
eventuals un 52%.
El canvi es va dur a terme en la
direcció indicada per l’OAC.
L’ens va eliminar 3 eventuals
amb funcions de gestió de
departaments i altres 3 amb
funcions de gestió d’organismes autònoms, que van passar a ser ocupats per funcionaris. Malgrat això, queden
4 eventuals fent funcions de
direcció, tasques que Antifrau
també qüestiona.

Pla extraordinari d’assistència financera local

Préstec de prop de 16 M€ al
Govern per mitigar l’ofec econòmic
ACN
LLEIDA

El Ple de la Diputació de Lleida ha aprovat un conveni de
col·laboració amb la Generalitat per al desenvolupament
del Pla extraordinari d’assistència financera local 2016,
que consisteix a prestar 15,9
M€ al Govern que després
distribuirà entre ajuntaments
i consells comarcals de la demarcació. Es tracta d’una mesura que s’aplica per tercera
vegada, després de les anualitats de 2012, 2013 i 2014, i
es fa per donar resposta a la
falta de liquiditat del Govern.
És una formula que s’empra
també en les altres diputacions catalanes i els diners són
retornats pel Govern a 31 de
desembre. Aquests milions

foto · ACN

El Ple de la Diputació de Lleida, amb els diputats aixecant la mà a favor del préstec a la Generalitat.
d’euros seran distribuïts a 106
ajuntaments de Lleida per a
projectes del Fons de Cooperació Local i 158 consistoris
més per a obres del PUOSC.

Els grups del PPC i PSC han
lamentat que hagi de ser la
Diputació qui ‘’socorri’’ la Generalitat en la seva falta de
liquiditat.

política
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Conflicte veïnal

Transparència

ERC exigeix la dimissió del
regidor Joan Gómez
Arran del conflicte veïnal entre els veïns
de Gardeny i els de la Mariola

ACN
LLEIDA

5%

REDACCIÓ
LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha decidit deixar sobre la taula quatre
expedients de personal
forçat davant de la manca de suports necessaris
per tirar-los endavant de
l’oposició. Els expedients
preveien un canvi de denominació de dos llocs
de treball públics i la seva
provisió mitjançant el sistema de lliure designació,
mecanisme de contractació al qual s’oposen CiU,
ERC-Avancem, la Crida
per Lleida i el Comú de
Lleida.

Neteja viària

La Paeria
prorroga el
contracte a
Ilnet

foto · Arxiu

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, amb el regidor de la Paeria Joan Gómez.

REDACCIÓ
ERC-Avancem ha tingut accés. Finalment, ambdues associacions han decidit retirar
les dues mocions que havien
presentat. Tot i això, l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, ha manifestat “confiança absoluta”
en el regidor de Participació
Ciutadana, Joan Gómez. El
regidor ha reconegut que va
participar en la redacció de la
moció de l’Associació de Veïns de la Mariola, tal com se
li va demanar des d’aquesta
entitat, ja que des del Turó

La Crida per
Lleida també
havia demanat
la seva dimissió
anteriorment

de Gardeny no li van sol·
licitar ajuda en aquest sentit.
Gómez ha deixat clar que el
seu objectiu era el de “posar
pau” i ha acusat alguns grups
de l’oposició de “buscar el
conflicte” en lloc de treballar
per a una solució.
Cal recordar que fa unes setmanes la Crida també va demanar la dimissió, en aquella
ocasió pel “fracàs absolut”
dels diferents processos participatius que s’estan duent a
terme actualment.

LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha
donat llum verda a la pròrroga de dos anys a l’empresa Ilnet del contracte
del servei de neteja viària
i de recollida de residus,
que d’aquesta manera finalitzarà el 18 de març de
2018. La proposta ha prosperat amb els vots a favor
del PSC i Ciutadans i les
abstencions dels grups de
CiU, PP i la Crida per Lleida.

w

El president del grup municipal d’ERC-Avancem, Carles
Vega, ha demanat la dimissió
de Joan Gómez durant la junta de portaveus extraordinària
de l’Ajuntament de Lleida per
tractar les mocions que dues
entitats veïnals volien presentar en el Ple de la Paeria, una
demanant el reconeixement
i la creació del barri del Turó
de Gardeny –presentada per
l’Associació de Veïns del Turó
de Gardeny– i, l’altra, a favor
de la unitat del barri de la Mariola –presentada per l’Associació de Veïns de la Mariola.
Des d’ERC-Avancem qualifiquen la tasca de Gómez al
capdavant de la Regidoria
de Participació Ciutadana de
“fracàs”, especialment després del conflicte obert entre
les dues associacions del barri de la Mariola. Així mateix,
el grup municipal republicà
considera Gómez “responsable” del fet que no s’hagi
pogut assolir una entesa entre ambdues entitats veïnals.
A més, des d’ERC-Avancem
veuen “inadmissible” que
“Gómez hagi participat en
la redacció de la moció de la
Mariola”, com es desprèn de
les dades de propietat del
document electrònic a què

Ros no podrà
contractar
personal per
lliure designació

descompte

en serveis
amb aquesta
butlleta

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

611 466 983 · info@safemealservices.com · www.safemealservices.com
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Memorial Democràtic

El Síndic reclama
l’actualització del cens
de símbols franquistes
La Generalitat de Catalunya
argumenta que no té diners
JUDIT GÓMEZ
LLEIDA

El Síndic de Greuges de Catalunya considera necessària
una actualització del cens dels
símbols franquistes a Catalunya. I és que, transcorreguts
gairebé deu anys d’ençà que
es va aprovar la normativa que
obliga les administracions a
retirar els símbols d’exaltació
del règim, el cens no inclou
l’existència d’alguns símbols i
tampoc no té en compte d’altres casos en què la retirada ja
s’ha fet efectiva. La Generalitat, per la seva banda, infor-

què en pensa...

ma que no té diners per dur
a terme aquesta actualització,
ja que els pressupostos de
2016, que preveien una partida en aquesta línia, no van
ser aprovats per la manca de
suport al Parlament.
El Síndic ha emès aquesta
recomanació al Departament
d’Afers i Relacions Institucionals -organisme del qual depèn el Memorial Democràtic-,
en el marc d’una investigació
oberta a partir de les informacions publicades pels mitjans
de comunicació que evidenciaven que el cens de monu-

Lleida és el
segon municipi
català amb més
simbologia del
règim
ments franquistes del Memorial no estava actualitzat.
A Lleida l’any 2010 es van
censar fins a 544 simbolismes

foto · Arxiu

Imatge de les plaques amb noms franquistes retirades
al desembre per Arran Lleida.
i actualment encara en resten
uns 427. La capital del Segrià
també destaca en aquest
cens, ja que és el segon municipi de Catalunya, seguit
de Gandesa, amb més símbols que enalteixen la figura
del règim. Cal recordar que,
després de diversos debats i
posicions respecte d’aquesta

actuació en el Ple de la Paeria de Lleida, la Comissió de
Carrers de l’Ajuntament de
Lleida va decidir nomenar una
comissió d’experts per revisar
els noms dels espais públics
dedicats a persones vinculades a la dictadura franquista
o que van donar suport al cop
d’estat de 1936.

Ciutadans

A la tercera va la vencida

Ángeles
Ribes
regidora a la Paeria i
diputada provincial

La primera vez que Ciutadans se presentó a las elecciones municipales fue en
2007. No conseguimos representación.
La segunda fue en 2011. No conseguimos representación.
La tercera, fue en 2015. Tercera fuerza. A
la tercera fue la vencida...
En el pleno del pasado mes de junio,
uno de los expedientes que se sometía a
deliberación fue la prórroga del contrato
de los servicios de recogida de basuras y
limpieza de la ciudad.
Entre las propuestas de mejora de los
diferentes servicios, aparecía la implantación de una prueba piloto para el
servicio de recogida selectiva de grandes generadores y la recogida puerta a
puerta doméstica. Una apuesta que llevaba Ciutadans en su programa de 2007
y que por fin puede hacerse realidad en
nuestra ciudad.
Ya en su momento, éramos muy conscientes de las dificultades que entraña
la puesta en marcha de un proyecto así.
Sistemas para llevarlo a cabo hay muchos, y en las diferentes ciudades que se
ha intentado ha habido de todo. Desde
el fracaso más absoluto por el rechazo
de la ciudadanía a implicarse en ello,

hasta éxitos parciales... En cualquier
caso, existen dos factores, que a mi entender, son claves para que un proyecto
así funcione. El primero es la pedagogía.
A fecha de hoy, hay unas cuantas generaciones educadas en lo sostenible y en
el respeto al medio ambiente, seguidores del añejo ya “reciclar, reutilizar, reducir” y que hacen lo posible para hacer
una correcta separación de sus residuos,
con el esfuerzo que eso conlleva.
Pero también hay una gran cantidad
de vecinos, algunos de edad avanzada
a los cuales se les hace muy farragoso
esa selección de residuos y que no ven
el beneficio inmediato o a medio plazo
en llevarla a cabo.
Y aquí es donde entra el segundo factor.
La incentivación.
En nuestro programa de 2007 apostábamos decididamente por implementar
una serie de bonificaciones fiscales a
aquellos que hicieran el esfuerzo de gestionar sus basuras de la forma adecuada. Dicho claramente, que pague menos
quien mejor lo hace, e incluso que se
sancione al que pretenda abusar o aprovecharse del sistema de incentivos.
La picaresca en la recogida selectiva se

ha producido en muchos de los sitios
donde se han llevado a cabo las pruebas. Es conocida y por eso hay métodos
de control que una vez más, hacen de
esta gestión algo más complejo que limitarse a meter todos los desechos en
una bolsa de basura y llevarlo a un contenedor de rechazo.
Es fundamental pues, para que el sistema funcione, que aquellos que lo hacen
correctamente vean que además de los
beneficios medioambientales tienen un
beneficio directo y fácilmente cuantificable en su recibo de basuras.
La nuestra es una ciudad con alta carga
impositiva. Que los vecinos implicados
en la sostenibilidad paguen menos por
su basura es una buena noticia y un incentivo para aquellos que no lo son.
A la larga, si el sistema funciona, habrá
menos acopio de residuos al vertedero y
el Ayuntamiento también pagará menos
por ese servicio. Y el medio ambiente
saldrá beneficiado....
Nos alegramos que una propuesta del
programa de Ciutadans de 2007 vaya a
ser puesta en práctica en Lleida en breve, y es que, en muchas ocasiones, a la
tercera va la vencida.
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El Bus de la Salut

El Bus de la Salut

GERARD
MARTÍNEZ
LLEIDA

www.7accents.cat
El Bus de la Salut és una
iniciativa pionera a Catalunya,
finançada per la Diputació de
Lleida i amb la col·laboració
de la Fundació Renal Jaume
Arnó, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i UDETMA (Unitat
de Diagnòstic i Tractament
de Malalties Aterotrombòtiques). El projecte es va iniciar
el gener de 2015 i permetrà
realitzar en tres anys (ja hem
superat el primer) proves a
10.000 lleidatans, seleccionats prèviament d’acord amb
uns determinats factors de
risc.
La presentació dels primers
resultats va ser presidida pel
president de la Diputació de

Lleida, Joan Reñé, i també va
comptar amb la participació
del president de la Fundació
Renal Arnó, Jaume Arnó, la
cap del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida,
Elvira Fernàndez; la coordinadora d’UDETMA, Àngels
Betriu, i la infermera de les
Borges Blanques i membre
de la direcció del CAP de les
Borges, Cristina Farràs.
El president de la Diputació
de Lleida, Joan Reñé, va destacar la importància que ha
tingut la suma dels esforços
de totes les parts per tirar endavant aquest projecte, que
pretén millorar la qualitat de
vida dels lleidatans independentment del poble o municipi en què visquin i atansant
la tecnologia de detecció precoç a tot el territori.
“El fet que hi hagi persones
que gràcies al Bus de la Sa-

lut hagin pogut detectar de
forma precoç una possible
malaltia renal o cardiovascular i així poder iniciar el tractament corresponent ja és un
èxit”, va afegir Reñé.
Des del 16 de gener fins al 7
de maig han passat per l’autobús un total de 1.057 persones (531 homes i 526 dones). Gràcies a l’actuació dels
professionals mèdics del Bus
de la Salut i a l’aposta de la
Diputació de Lleida per polítiques preventives en l’àrea
de la salut pública, entre la
població atesa s’ha pogut diagnosticar fins al moment:
• Malaltia ateromatosa no coneguda (presència de placa
de greix o d’ateroma a les arteries caròtides i/o femorals):
en 662 de les persones objecte d’estudi (62,6%). En els homes la prevalença de placa és
del 71,8%, mentre que en les
dones és del 53,4%. A més,

s’han derivat a l’especialista
per malaltia arterial més severa un total de 14 persones
(1,3% de la població estudiada).
• Hipertensió arterial no coneguda (definida com a tensió arterial superior o igual a
140/90): en el 4,5% de la població estudiada.
• Malaltia renal no coneguda:
en el 18,9% dels participants.
• Diabetis no coneguda: en el
2,7% dels casos.
La coordinadora d’UDETMA,
Àngels Betriu, i la infermera de les Borges Blanques i
membre de la direcció del
CAP de les Borges Cristina
Farràs han donat a conèixer
aquestes dades en el transcurs de la roda de premsa.
Betriu ha explicat que les
primeres dades indiquen una
prevalença lleugerament superior de la malaltia renal no
coneguda respecte d’altres

Presentació del Bus
de la Salut.
Fotos: Diputació
de Lleida

dades de referència del conjunt de l’Estat espanyol, però
ha indicat que encara és aviat
per treure una conclusió.
El president de la Fundació
Renal Arnó, Jaume Arnó, s’ha
mostrat satisfet de com s’està desenvolupant el projecte
i ha explicat que per la Fundació s’estan complint els dos
objectius prioritaris, que són
la prevenció i la investigació.
Precisament, el tema de la investigació és un dels aspectes
que més ha destacat la cap
del Servei de Nefrologia de
l’Hospital Universitari Arnau
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Un projecte mèdic que
permetrà conèixer l’estat de salut de les artèries i la prevalença de
malaltia renal oculta en
una mostra de 10.000
persones de la província

de Vilanova de Lleida, Elvira
Fernàndez. “Res és complert
des del punt de vista de la medicina si no s’aprofita allò que
un aprèn per poder fer difusió
a nivell científic i aquest projecte n’és un exemple perquè
generarà una sèrie de dades
molt útils per a la prevenció”,
ha indicat.
Fins al moment, l’autobús
s’ha desplaçat per totes les
comarques de Lleida, aturant-se a 29 localitats, entre
les quals Lleida ciutat, Solsona, la Pobla de Segur, Torrefarrera i Gimenells. Podeu
trobar més informació sobre
dates i ubicacions a www.elbusdelasalut.cat.
L’autobús també ha passat
per Torregrossa, Juneda i les

Borges Blanques (Garrigues);
Almacelles, Alfarràs, Almenar, Lleida, Artesa de Lleida,
Albatàrrec, Alfés i Aitona
(Segrià); Mollerussa (Pla d’Urgell); Tàrrega i Bellpuig (Urgell); Guissona i Cervera (Segarra); Balaguer (Noguera);
Tremp (Pallars Jussà); la Seu
d’Urgell (Alt Urgell);
el Pont de Suert
(Alta Ribagorça), i Sort (Pallars Sobirà)
i Vielha (Val
d’Aran),
entre d’altres.
Un estudi científic pioner
a Catalunya

Els criteris de selecció per a
la participació a l’estudi són
l’edat (homes de 45 a 65 anys
i dones de 50 a 70) i la presència de factors de risc cardiovascular, com ara hipertensió
arterial, dislipèmia o colesterol elevat, obesitat, fumadors
o exfumadors i antecedents
familiars amb malaltia cardiovascular
prematura.
En
aquest
primer any
d’investigació, 4.000
lleidatans
han estat
convidats a
pujar a l’autobús, equipat amb les més

Cada dia
passen pel
bus fins
a setze
persones

avançades tècniques diagnòstiques i amb especialistes
mèdics relacionats amb els
trastorns vasculars i personal
d’infermeria altament especialitzat.
Es tracta de proves indolores
i sense cap efecte secundari que requereixen quaranta
minuts per individu. S’inicien
amb una entrevista per conèixer l’estil de vida i els hàbits
alimentaris que segueix l’usuari. També s’extreu una mostra sanguínia per comprovar
com funcionen els ronyons i
mitjançant una ecografia es
visualitza l’estat de les artèries caròtides (situades al coll)
i femorals (situades als engonals), que donen una visió general de la situació en què es
troben totes les artèries del
cos.
Incorporació de l’IRBLleida
El Bus de la Salut ha ampliat
les proves realitzades a les
persones amb factors de risc
cardiovascular i renals citades
al projecte. Des del setembre
passat es recullen mostres
de sang de les persones que
donen el seu consentiment i

aquestes permetran posteriors estudis als investigadors
de la unitat UDETMA i, també, de l’IRBLleida (Institut de
Recerca Biomèdica).
Així mateix, també s’hi ha
incorporat una espirometria
i una ecografia transcraneal
per ampliar l’estudi i com a
diagnòstic precoç.
El projecte neix de l’oportunitat que suposa la participació d’una gran mostra de
lleidatans en el projecte de
prevenció de malalties cardiovasculars o renals i, aprofitant
la convocatòria, s’implementa
amb senzilles proves, no invasives, per fer un pas més en
favor de la recerca científica.
Concretament, les extraccions de sang, així com d’altres
proves complementàries, es
realitzen en un vehicle mòbil
que acompanya el bus medicalitzat des del mes de setembre.
El Bus de la Salut aturarà l’activitat durant el mes d’agost i
la reprendrà el setembre. La
mostra poblacional a la qual
vol arribar el Bus de la Salut
és de 10.000 lleidatans fins al
desembre de 2017.
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Propaganda gihadista

Tres germans acusats d’enaltir el
terrorisme gihadista per Internet
Detinguts per la Guàrdia Civil, ingressen a una presó de
Madrid per ordre de l’Audiència Nacional
foto · ACN

ACN

Un dels detinguts a Lleida acusat d’enaltiment
de terrorisme gihadista.

LLEIDA

El jutge de l’Audiència Nacional ha ordenat presó provisional sense fiança per als tres
germans detinguts al seu domicili, al número 17 del carrer
de Pere de Cavassèquia del
barri de Pardinyes de Lleida.
Han ingressat al centre penitenciari de Soto del Real, a
Madrid, acusats dels delictes
de captació, adoctrinament i
autoadoctrinament gihadista.
Els tres germans, de 25, 29
i 31 anys i origen paquistanès, van ser detinguts per la
Guàrdia Civil acusats d’enaltir
el terrorisme gihadista a través d’Internet. Una trentena
d’agents de la Guàrdia Civil
van registrar l’habitatge durant vuit hores i es van endur
ordinadors, telèfons mòbils,
documentació i material informàtic per intentar esbrinar
fins on van arribar les tasques
de difusió propagandística a
través d’Internet i si formaven

part d’una xarxa més gran. Vivien amb un altre germà, que
no va ser detingut i que va assegurar que eren innocents i
d’altres familiars i amics.
”Utilitzen internet però no
són terroristes, treballen a la
fruita”; ho ha declarat Imran

Tancada al Rectorat
Detenció i posada en llibertat del
raper lleidatà Pablo Hasél
REDACCIÓ
LLEIDA

Pablo Hasél ha sortit en llibertat amb càrrecs després
d’estar detingut durant unes
quatre hores a la comissaria dels Mossos d’Esquadra
de Lleida. El jove raper no
ha volgut declarar sobre els
fets dels quals se l’acusa i
està previst que sigui cridat
a declarar en seu judicial.
Poc més d’una hora després
de la seva posada en llibertat, ha participat en una manifestació convocada en rebuig a la seva detenció. Els
manifestants han recorregut
amb pancartes, on es podia
llegir “Contra la repressió, ni
un pas enrere”, “Avui és en
Pablo, demà pots ser tu” i

“TV3 manipuladors” des de
la comissaria dels Mossos
d’Esquadra fins a la delegació de la cadena a Lleida, un
recorregut controlat en tot
moment per Mossos i Guàrdia Urbana. Hasél ha agraït
el suport als manifestants i
ha dit que “o al carrer o a la
presó seguiré amb la lluita”.
“Contra la repressió, ni un
pas enrere”, ha afegit.
Després dels fets ocorreguts
al despatx del rector de la
UdL, dos redactors de TV3
van presentar una denúncia
a la policia per agressions ja
que se’ls va impedir gravar
la protesta cobrint-los amb
jaquetes i també fent-los
empentes per expulsar-los
del lloc.

Ahmed, l’únic dels quatre
germans d’origen paquistanès que no s’ha endut la policia. “No han fet res. Sí que
són religiosos, sobretot els
meus dos germans que tenen
barba, perquè Mahoma tenia
barba, però ser religiós no vol

dir ser terrorista”, ha dit.
Segons la Guàrdia Civil, els
tres detinguts gestionaven
diferents comptes en diverses xarxes socials i plataformes digitals des d’on difonien la propaganda gihadista,
arribant a justificar i enaltir

activitats concretes d’alguns
grups. Segons va informar el
Ministeri de l’Interior, entre
els continguts que difonien hi
hauria abundant propaganda
a favor del DAESH, dels talibans i d’altres grups de nacionalitat paquistanesa. Entre
ells, vídeos que justificaven
les execucions de l’Estat Islàmic, crides a l’aplicació de la
sharia o comentaris en contra
de la comunitat xiïta. Ara, el
magistrat, després d’escoltar
la seva declaració, ha decidit
el seu ingrés incondicional a
presó. D’acord amb les investigacions, els detinguts havien
aconseguit que cada vegada
un major nombre de persones
del seu entorn s’involucressin
en l’enaltiment dels grups
terroristes i justificació de les
accions violentes.

La polèmica està servida

La Guàrdia Urbana mata a trets un
gos que hauria mossegat el seu amo
GERARD MARTÍNEZ
LLEIDA

La Guàrdia Urbana de Lleida
ha matat a trets un gos de
raça rottweiler a la canalització del riu Segre. El succés ha
tingut lloc el dilluns 4 de juliol
al vespre. Alguns ciutadans
van trucar a la Guàrdia Urbana per alertar que un jove
s’havia tirat a l’aigua per rescatar el seu gos. De totes maneres, d’altres testimonis asseguren que el propietari del
gos mort a trets hauria pegat
l’animal abans que aquest el
mossegués. Fins al lloc es van
desplaçar tres patrulles de la
Policia Local.
Així, docns, tots dos ja eren

foto · Meritxell Feliu

L’amo del gos, sent atès
pel SEM a la canalització
del riu Segre.

fora de l’aigua i el gos, per
motius que es desconeixen,
va començar a mossegar el
seu amo. Els agents van intentar separar l’animal del
jove amb les defenses però
no van poder. Finalment, el
gos es va apartar del jove i els
agents, que asseguren que
seguia molt nerviós, van decidir abatre’l a trets. El noi, de
22 anys i origen armeni, va ser
traslladat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Va
passar la primera nit a Urgències tractant-se de les ferides
i l’endemà va ingressar a planta, a la Unitat de Traumatologia, on s’ha recuperat de múltiples ferides a tot el cos.

Prevenció, prendre el Sol amb cura
En aquesta campanya és imprescindible la tasca de prevenció en població general per tal de saber què podem fer
per a evitar la seva aparició i aprendre a detectar-lo de manera precoç. Per aquest motiu s’han realitzat diverses activitats a Lleida i comarques. Hem dut a terme taules informatives a les piscines municipals de

les Borges Blanques
Fondarella els Alamús Golmés
Almenar Mollerussa
Alcarràs
el Palau d’Anglesola,...
A més a més, hem comptat amb la col·laboració de
dermatòlegs del Hospital Arnau de Vilanova per tal
de dur a terme conferències en les que donar a
conèixer tota aquesta informació a
El dia 12 de Maig a l’Avinguda Francesc Macià de Lleida hi va
estar durant el dia un autobús Skinchecker de la Roche Posay
per tal de donar a conèixer quins són els factors de risc i què
hem de tenir en compte per tal d’acudir al dermatòleg en cas
que tinguem una piga sospitosa.

Agramunt
la Pobla de Segur
Rosselló Soses

Finalment el dia 27 de Juny es va dur a terme la campanya del
Euromelanoma amb la col·laboració de l’Associació Espanyola
de Dermatologia, l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, IRB
Lleida i la Universitat de Lleida, al Club Natació Lleida en la
que es va realitzar screening de càncer de pell entre els treballadors i socis d’aquest club.

IV CAMINADA AECC EN MARXA · 16 d’Octubre
commemorant el Dia Mundial Contra El Càncer de Mama
T’esperem el proper 16 d’Octubre a les diferents localitats:
LLEIDA: sortida Camps Elisis Cruïlla amb av. Josep Tarradellas
CERVERA: sortida Plaça Santa Anna
VIELHA
SEU D’URGELL
PONT DE SUERT
I al llarg del mes d’octubre
+ info: 973.23.81.48 – lleida@aecc.es
ALCARRÀS

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

El Lauren Lleida “reobre” les
seves portes
Els saquejadors aprofiten la manca de seguretat i la deixadesa
del recinte per ampliar la seva col·lecció cinematogràfica
foto · Anònim

GERARD MARTÍNEZ

Rotllos de 35 mm amuntegats a l’interior del
Lauren Lleida.

LLEIDA

Les deu sales que configuraven l’oferta cinematogràfica
de l’empresa Lauren a Lleida
van tancar al públic el passat
juliol després de mesos d’incerteses i rumors, un dels
quals apuntava a la reobertura del cinema al llarg de 2016.
Finalment, la rumorologia s’ha
fet realitat, però no exactament com s’esperava. I és que
l’absència de mesures de seguretat a les instal·lacions i la
deixadesa de les mateixes han
permès als saquejadors fer de
les seves amb impunitat.
De fet, la porta del pàrquing
del recinte romania oberta
fins fa ben poc, mentre que la
que dóna accés al magatzem
havia estat rebentada. Així,
entre 600 i 700 metres quadrats a vessar de relíquies cinematogràfiques s’obrien pas

fins a la retina dels “visitants”,
que han assegurat al SE7 que
s’hi poden trobar uns 500 rotllos de 35 mm de projecció,
entre els quals l’original d’El
projecte de la bruixa de Blair
que es va estrenar al Festival

Insults i amenaces
Recurs dels joves condemnats per
amenaçar un funcionari de presons
REDACCIÓ
LLEIDA

Els tres joves condemnats
per amenaçar un funcionari
de la presó de Lleida l’any
2012 han recorregut la sentència a l’Audiència de Lleida. El Jutjat penal número 1
de Lleida els va condemnar

a penes d’entre sis mesos i
dos anys i quatre mesos de
presó. Segons la sentència,
va quedar demostrat que el
29 de maig de 2012 dos dels
acusats van insultar i amenaçar el denunciant i que mesos més tard els tres acusats
el van tornar a amenaçar.

Incendi
Un petard llençat per un nen de 13
anys causa un incendi a Rocallaura
REDACCIÓ
VALLBONA DE LES MONGES

Petards llençats per un nen
de 13 anys serien la causa
de l’incendi de Rocallaura,
a Vallbona de les Monges,
que va cremar 102,5 hectàrees. Així es conclou en l’informe conjunt elaborat pels

Agents Rurals i els Mossos
que han presentat al jutjat
de Cervera, que porta el
cas, després de la investigació duta a terme. Els fets serien, per tant, inimputables
ja que la Llei del menor estableix responsabilitats penals
a partir dels 14 anys.

de Sitges l’any 1999, un còpia de la mítica Robocop de
l’any 1987 o una altra de la
no menys mítica El silenci dels
anyells de 1991. A més, tràilers, teasers o caixes plenes
de DVD encara per estrenar

formen part d’un botí anhelat
per qualsevol amant del cinema. Fins i tot hi ha una màquina de crispetes per a qui
tingui pensat construir una
sala de projeccions d’allò més
realista al seu domicili.

A hores d’ara es desconeix
quan es va produir la “reobertura” del Lauren Lleida, però
el promotor del cinema ja ha
procedit al tancament del recinte i a la instal·lació de càmeres de seguretat per evitar
més robatoris. De totes maneres, alguns dels nous “usuaris”
d’aquest cinema estan disposats a demanar a l’Ajuntament
de Lleida que aprofiti l’extens
fons cinematogràfic per convertir les instal·lacions en una
sala similar al Phenomena de
Barcelona, amb programacions estables i projeccions de
films clàssics. Veurem si quan
algú s’hi posi encara queda
quelcom al magatzem...

Recorren la sentència

Absolen tres urbans acusats
d’agressió i de falsa denúncia

ACN
LLEIDA

La Fiscalia de Lleida ha presentat un recurs contra la
sentència de l’Audiència de
Lleida, que va absoldre tres
agents de la Guàrdia Urbana
de la capital del Segrià acusats d’inventar-se una agressió i denunciar falsament els
propietaris d’una gasolinera.
La Fiscalia demanava quatre anys i mig de presó i una
multa de 18.000 euros però el
Tribunal va considerar que no
hi havia proves suficients per
determinar que havien mentit
i, per tant, “davant del dubte
de si ha existit o no l’agressió
als agents el que cal sempre
és absoldre i no condemnar”,
recollia la sentència, que no
comparteix Fiscalia. Els fets

foto · ACN

Els tres agents de la Guàrdia Urbana, asseguts al banc
dels acusats a l’Audiència de Lleida.
van passar el 20 d’abril de
2012, quan es va muntar un
dispositiu de control de drogues de la Policia Local a l’altura del número 2 de l’avin-

guda de l’Exèrcit, ocupant
part de les instal·lacions de la
benzinera Repsol Colomé, a
la sortida de Lleida cap a Alcarràs.

societat
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Ramaderia Pifarré

Selectivitat

S’inicia una campanya per
aturar l’assetjament rural

Núria Alegret,
alumna de
Tremp, millor
nota de Lleida
ACN
TORRES DE SEGRE

Demanen una actuació conjunta de les
administracions competents

REDACCIÓ
LLEIDA

La família Pifarré no es queda
de mans creuades en la lluita per defensar la seva explotació i, al mateix temps,
per denunciar les pràctiques
especulatives que posen en
perill el model agrari i familiar
de l’Horta de Lleida. Així, han
iniciat una campanya a través
de la plataforma Change.org
per aturar el mobbing rural al
qual estan sotmesos després
que l’any 2014 es procedís al
tancament d’un camí centenari d’entrada a la seva explotació per part d’una empresa
que, al seu parer, té uns clars
interessos urbanístics.

Denuncien la
instal·lació
de tanques
que bloquegen
l’accés a l’aigua
D’aquesta manera, la família
demana una actuació conjunta i decidida de les administracions que tenen competències en sanitat animal i dur
a terme rondes de consultes

foto · Ramaderia Pifarré

Les tanques instal·lades per la família Plaza que impedeixen l’accés a la doble presa d’aigua de la granja.
amb sindicats, administracions, cooperatives i associacions del camp per crear una
legislació que protegeixi la
productivitat i la vida agrària.
La família Pifarré ha denunciat

recentment la col·locació per
de tanques per part dels Plaza que bloquegen l’accés a la
doble presa d’aigua i que impedeixen abastir d’aigua els
abeuradors dels animals.

L’envelliment
saludable
comença amb
l’adopció
d’hàbits
saludables
durant totes
les etapes
de
la vida

Contacta’ns!
Roger de Llúria, 6 · 25005 Lleida · 973228980 · info@neurolleida.cat

La Núria Alegret, una veïna d’Isona i la Conca Dellà
de 17 anys que ha cursat
el batxillerat científic a
l’institut de Tremp, ha estat amb un 9,5 l’estudiant
de les comarques de Lleida que ha obtingut una
millor nota en la selectivitat aquest juny. La Núria
assegura que no s’esperava pas treure la millor puntuació de Lleida i explica
que no té cap secret, sinó
“només dedicació, esforç
i que t’agradi el que fas”.
El curs vinent pretén estudiar Biotecnologia a la
Universitat de Lleida (UdL)
per poder-se dedicar en
un futur a l’àmbit de la recerca.
Aquests dies la Núria es
troba a Torres de Segre,
on com cada any passa les
vacances d’estiu al costat
de la seva família.

NeuroLleida
és el servei d’ASPID,
especialitzat en assessorar, informar
i prevenir sobre l’aparició de les
patologies d’origen neurològic.
Els nostres programes adreçats a
l’envelliment saludable:

Unitat de
memòria

Assessorament
i orientació

Cicles de
conferències
en

Formació
a professionals
del sector
sòcio-sanitari
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Costa Daurada
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Residència d’estiu dels lleidatans

La platja de Lleida
JUDIT
GÓMEZ
CAMBRILS

www.7accents.cat
El clima típic mediterrani,
amb un hivern suau i un estiu
càlid, és una de les grans bases de la Costa Daurada, on
diuen que sempre surt el sol. I
és aquell sol el que confereix
a aquesta terra una llum única, amb reflexos daurats sobre el mar i la sorra, que li han
valgut l’apel·latiu de daurada.
La costa tarragonina és una
de les destinacions més importants a Catalunya pel que
fa al turisme familiar i molts
dels seus municipis disposen
ja del certificat de Destinació
de Turisme Familiar atorgat
per l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Segell que garanteix
a les famílies que el municipi
escollit per a les seves vacances és sensible i treballa per
garantir que els equipaments
i serveis estiguin adaptats

a les famílies, especialment
les que viatgen amb infants.
Tanmateix, a la Costa Daurada, els municipis de Salou i
Cambrils disposen també del
certificat de Turisme Esportiu
atorgat per la Generalitat. I
són aquests, entre d’altres,
els atractius que converteixen
aquesta terra en una de les
destinacions preferides a Catalunya i Espanya, però especialment per als lleidatans. Situada a poc més d’una hora,
la Costa Daurada esdevé la
platja de Lleida, la residència
d’estiu de gran part de les famílies lleidatanes. El 20% dels
visitants catalans són de les
comarques de Ponent i representen el segon públic català
més nombrós a la Costa Daurada, deixant al capdamunt
Barcelona i superant la província de Tarragona i de Girona. Segon dades recollides
per l’Observatori del Parc Científic i Tecnològic de Turisme
i Oci de Catalunya, un 87%
dels lleidatans que visiten la

El 20% dels visitants catalans són de les
comarques de Ponent i tenen el perfil
que la Costa Daurada vol potenciar
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Costa Daurada i s’allotgen en
hotel, càmping o apartament
turístic repeteixen visita a la
zona, fet que demostra un
grau elevat de fidelització cap
a la destinació. Tanmateix, un
35% dels lleidatans enquestats per l’Observatori, vinculen la Costa Daurada a calma
i vacances. Amb aquestes
dades, Lleida esdevé un punt
neuràlgic i estratègic per a la
Federació de Turisme de Tarragona (FEHT) i per als representants del sector turístic de
la Costa Daurada que, amb
diversos actes populars de
promoció, cerquen consolidar
i reforçar un mercat de proximitat tan important com el
de la nostra província. “Lleida
és estratègic per a nosaltres”,
confessa el gerent de la FEHT,
Joan Anton, que explicava en
una roda de premsa que “la

majoria de lleidatans que ens
visiten tenen entre 35 i 45
anys i vénen amb nens petits”, un segment del turisme
familiar molt significatiu per
als tarragonins. I és que la
Costa Daurada exerceix una
forta atracció als lleidatans
gràcies a aspectes com la gastronomia, amb rutes enològiques i productes propis; la
cultura, amb vestigis romans
i obres d’alguns dels genis
del modernisme, i els esports
nàutics i de muntanya, que
inclouen vela, ciclisme i senderisme en entorns com el de
la serra del Montsant, catalogada com a Parc Natural per
l’important valor de les espècies naturals i vegetals que hi
habiten. Sumant-se a un dels
resorts més importants d’Europa, PortAventura World,
sempre reinventant-se i in-

Un 35% dels
La FEHT realitza
lleidatans
actes populars
vinculen la
de promoció
Costa Daurada a
turística a la
calma i vacances capital de Ponent
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La Costa Daurada és una
de les destinacions més
importants de Catalunya
pel que fa al turisme
familiar i esportiu.
fotos · Diputació de Tarragona

novant per sorprendre el visitant. A més, el 2017 la Costa
Daurada veurà incrementada
la seva oferta turística i d’oci
amb l’obertura prevista de
Ferrari Land, la remodelació
del Centre Recreatiu i Turístic
de Vila-seca i Salou amb dos
nous casinos i amb la revisió
del pla urbanístic, que entre
octubre i novembre d’aquest
any rebrà l’aprovació provisional per a la implantació de
noves infraestructures viàries, noves connexions a l’A-7
i millores en la carretera C-31,
entre d’altres. Enguany, els
hotels de la Costa Daurada
també han invertit 35 milions
d’euros en renovar les seves
instal·lacions i confien superar
les nefastes xifres d’ocupació
de 2015, any que es va qualificar del “pitjor” de les dues
darreres dècades, recuperant
entre un 10 i un 15% d’ocupació. Inversions i remodelacions que poc importen als
lleidatans que, davant la calor
sufocant de l’estiu a Ponent,
només van a la recerca del sol,
de l’aigua i de la seva platja,
situada a la Costa Daurada.

economia
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Trobada empresarial al Pirineu

Puigdemont tranquil·litza els
empresaris lleidatans
El president retreu manca de coratge en la política
espanyola a l’hora de prendre decisions
foto · ACN

REDACCIÓ/ACN

El president Puigdemont,
en el marc de la Trobada
Empresarial al Pirineu.

LA SEU D’URGELL

Després que els empresaris
assistents en la 27a Trobada
Empresarial al Pirineu, que ha
tingut lloc a la Seu d’Urgell,
li hagin manifestat a través
de diferents preguntes certa
preocupació per la influència
que podria tenir la CUP en
l’acció del Govern, el president Carles Puigdemont ha
volgut llençar un missatge
de tranquil·litat i ha assegurat que els anticapitalistes
no en tenen cap. En aquest
sentit, ha remarcat que l’acció
de Govern la dirigeix el grup
de Junts pel Sí i el programa
amb què es van presentar a
les eleccions. Així mateix, el
president ha fet referència a
l’aliança de CDC amb ERC i
ha qualifica els deu diputats
cupaires com a ‘’socis parlamentaris, tot i que això va

com va’’.
Puigdemont ha afegit la necessitat ‘’d’interactuar’’ amb
la CUP de la mateixa manera
que amb els altres grups polítics presents al Parlament. En
aquesta línia, ha fet referència

Estació d’autobusos
Acord entre Paeria i Generalitat
per licitar la nova estació de Lleida
REDACCIÓ
LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha
arribat a un acord amb la
Generalitat per a la licitació
immediata de la nova estació d’autobusos de la capital
del Segrià un cop Adif en
cedeixi els terrenys. Així ho

han pactat en la reunió mantinguda entre l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i altres representants del Departament.
Ros ha detallat que es demanarà la cessió de terrenys
en la pròxima reunió.

Atur
El nombre de desocupats se situa
en xifres del gener de 2009
REDACCIÓ
LLEIDA

El nombre d’inscrits a les oficines del Servei d’Ocupació
de Catalunya a les comarques lleidatanes es va situar
el juny en 21.573 persones,
la qual cosa suposa 2.191
aturats menys que el maig,

el 9,22% menys, la caiguda
percentual més gran que en
termes mensuals s’ha registrat en aquesta demarcació
des de l’abril de 2001. Per
trobar un cens d’aturats com
aquest cal remuntar-se fins
al gener de 2009, quan l’atur
afectava 20.445 persones.

a les ‘’línies vermelles’’ i que
quan es volen traspassar ‘’cal
tenir coratge’’ i prendre decisions que no estaven previstes. Ho ha dit en referència al
pressupost i al fet que la CUP
no ha deixat que s’aprovés.

Ha estat en aquest punt que
Puigdemont ha assenyalat
que confia en poder tenir aviat un pressupost, ja que si no
no hauria presentat la qüestió
de confiança prevista per al
setembre.

Reñé alerta de la incertesa
que genera Espanya
El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha
assegurat durant la seva intervenció en la 27a Trobada
Empresarial al Pirineu que el
Govern en funcions del darrer
mig any a Espanya ha generat incertesa en el inversors
i, fins i tot, ha alertat de la
possibilitat que encara hi hagi
uns tercers comicis electorals
després dels resultats del 26
de juny. Segons el president
de la Diputació, aquesta no
és la ‘’millor carta de presentació per a un Estat ni tampoc
per a l’evolució de l’economia
catalana’’.

La rotonda de la discòrdia

Licitada la redacció del projecte de
millora d’accés a l’escola Alba
REDACCIÓ
LLEIDA

El Departament de Territori i
Sostenibilitat ha licitat la redacció del projecte constructiu d’una obra que millorarà
la seguretat i la fluïdesa del
trànsit en un encreuament de
la C-12 a Corbins. En concret,
s’actuarà en l’accés a l’escola
Alba, en un punt on actualment hi ha una rotonda partida i que ha generat diverses
protestes per part dels pares
i el conjunt de la comunitat
educativa del centre a l’hora
de demanar solucions a una
problemàtica que posava en
risc l’accés a la instal·lació.
En aquesta rotonda es produeix una acumulació de
vehicles que volen fer girs
a l’esquerra per accedir a

foto · TES

Imatge aèria del punt de la C-12 que dóna l’accés a
l’escola Alba.
l’aparcament de l’escola i han
de creuar el tronc de la C-12,
que en aquest tram registra
un trànsit intens, DE prop de
9.000 vehicles diaris.

El projecte que ara s’impulsa
concretarà les característiques tècniques de l’actuació
per alleugerir la circulació i
afavorir la seguretat.

CASANETA

NETEJA I
MANTENIMEN

Tots els serveis de
neteja per a la llar
•
•
•
•

Neteges generals i
manteniments
Cuines i tapisseries
Vidres i persianes
Jardins, terrasses,
comunitats, piscines,
garatges i pàrquings

amb vosaltres... des de 200
C/ Vallcalent, 46 Lleida · (cantonada Pg. de Ronda)
973 26 24 24 · casaneta@lleida.org
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Sector frutícola
JARC-COAG
lamenta que
Mercadona “no
aposti per vendre
fruita de qualitat”
REDACCIÓ
LLEIDA

JARC-COAG qualifica de
“decepcionant” la reunió
mantinguda amb representants de màrqueting i
vendes de Mercadona, en
la qual aquests “es van negar a impulsar la comercialització de fruita de qualitat en comptes d’apostar
per una estratègia basada
en el preu i en el volum”,
segons han explicat des
de l’organització agrària.
Durant la trobada, els responsables de la cadena
de distribució han al·legat
que aquesta estratègia
“els faria perdre quota de
mercat”. Arran d’aquesta
negativa, des del sindicat
seguiran buscant una cadena de distribució “que
sigui valenta i permeti que
els productors rebin un
preu rendible i digne”.

Cereal
Unió de Pagesos
estima un 8% més
de producció de
blat i ordi a
Catalunya
REDACCIÓ
LLEIDA

Des de l’organització agrària Unió de Pagesos han
remarcat que la campanya
de recol·lecció del cereal d’hivern i de la colza a
Catalunya està resultant
“irregular”, amb una producció similar i en algunes
zones lleugerament superior als darrers anys. La
sequera de l’hivern, acompanyada de temperatures
suaus i un final de primavera plujós han fet que els
sembrats variïn en funció
del territori i dels diferents
paràmetres de maneig,
com ara les varietats, els
tractaments o si es tracta
o no de sembra directa.
El sindicat agrari estima
que la producció de blat i
ordi al conjunt de Catalunya serà un 8% superior a
la mitjana dels anys 2012 i
2014.

JULIOL/AGOST 2016

Plataforma per la Defensa de la Fruita Dolça

Tractorada per demanar la
dimissió de Serret

L’acusen d’enganyar-los per no convocar la
reunió promesa amb la gran distribució
ACN
LLEIDA

La Plataforma per la Defensa
de la Fruita Dolça i els sindicats que li donen suport
-Asaja i JARC- han demanat
la dimissió de la consellera
d’Agricultura, Meritxell Serret, a qui acusen d’”enganyarlos” per no convocar la reunió
promesa amb la gran distribució. Ho han exigit després
d’una nova protesta que ha
portat uns 25 tractors i una
vuitantena de pagesos fins a
la seu del Departament a Lleida coincidint amb una reunió
de la taula sectorial de la fruita dolça. També han portat
1.500 quilos de nectarines per
regalar en protesta per la crisi
de preus que estan patint.
Anteriorment, la Plataforma
per la Defensa de la Fruita havia acceptat el compromís del
Departament
d’Agricultura
de convocar de forma imminent una reunió amb la participació de representants de la

També li
retreuen que
no hagi fet res
contra la crisi de
la fruita dolça
foto · ACN

Els agricultors, amb els seus tractors, davant de la seu
del DARP a Lleida durant la protesta.
gran distribució i de la Conselleria amb membres de la Plataforma i dels sindicats JARC i
Asaja per tal de buscar solucions a la crisi de preus que viu
el sector. La trobada amb la
Conselleria es va fer després
que els pagesos amenacessin
de fer talls de carreteres la vigília de Sant Joan.
“No tenen paraula, els vam

donar un vot de confiança i
no han complert”, ha lamentat el portaveu de la Plataforma, Jonathan Sanjuán, que ha
insistit que la consellera no ha
de dir que no pot convocar la
reunió perquè “és l’administració qui té mà per fer-nos
asseure tots junts, i si ella no
pot fer-ho que dimiteixi”. El
president d’Asaja a Lleida,

Disfruita-la a l’estiu

Tastos de fruita per promoure’n el
consum entre els infants

REDACCIÓ
TORREFARRERA

Tretze municipis de Lleida
ofereixen aquest juliol tastos
de fruita per promoure’n el
consum entre els infants. Es
tracta d’una nova edició de la
campanya Disfruita-la a l’estiu, impulsada per Unió de
Pagesos i la Diputació de Lleida, i es calcula que hi participaran uns 2.000 nens i nenes
de 3 a 12 anys. La campanya
s’ha presentat a les piscines
municipals de Torrefarrera.
Disfruita-la a l’estiu consisteix
en degustacions guiades de
fruita dolça de temporada,
com nectarines, cireres, peres

Els participants
s’enduen una
carmanyola
Disfruita-la en
forma de poma
o albercocs, per a infants que
participen en les estades d’estiu en un ambient més lúdic i
per gaudir de les activitats
durant les vacances. Aquest

estiu els tastos són tretze i
tenen lloc als municipis de
Torrefarrera, Palau d’Anglesola, Cervera, Torres de Segre,
Agramunt, Artesa de Segre,
Rialp, Organyà, Tremp, Vilaller, Guissona, Solsona i Tàrrega. Les sessions inclouen
l’espectacle Disfruita-la xic,
a càrrec del grup d’animació
La Cremallera, durant el qual
s’explica als infants les propietats de la fruita i els beneficis que aporta a la seva dieta.
Tots els participants s’enduen
una carmanyola Disfruita-la,
en forma de poma, per tal
que hi portin fruita durant les
seves activitats d’estiu.

Pere Roqué, ha estat contundent i ha afirmat que “la
consellera ens ha enganyat
vilment” i ha afegit que Serret “no representa el sector
agroalimentari de Catalunya,
sinó la gran distribució”, com
interpreta del fet que no els
hagi volgut asseure a la mateixa taula. Roqué també ha
dit que el Govern no ha posat en marxa “cap mesura per
pal·liar la crisi de la fruita dolça, entenent que és un sector
punter”.

Proximitat
36 establiments
de Ponent
serveixen productes
de proximitat
REDACCIÓ
LLEIDA

Un total de 36 establiments
de les Garrigues, la Noguera, l’Urgell, la Segarra,
el Pla d’Urgell i el Segrià
disposen del segell que
indica que serveixen productes de proximitat en la
cuina que elaboren per als
seus clients. En un acte al
Departament d’Agricultura, on s’ha presentat el segell “Venda de ProximitatCircuit Curt”, s’ha lliurat el
material promocional, així
com el diploma de reconeixement de la cuina de
proximitat.

Dóna valor a l’oli del
teu motor
Regenerem
els teus olis usats

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

· Bateries
· Dissolvents
· Radiadors
· Fustes
· Cartrons
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Lleida Esportiu

TRÀGIC
DESENLLAÇ

Més de 400
lleidatans
van viatjar
fins a
Sevilla per
acompanyar
el Lleida
Esportiu en
el seu assalt al desitjat ascens. Malauradament, els
penals van truncar el somni blau i jugadors i aficionats es van acabar fonent
en un mar de llàgrimes

MARC
RETAMERO
SEVILLA

www.7accents.cat
No va poder ser. El somni
de l’ascens del Lleida Esportiu
es va esfumar de la manera
més dolorosa, en una fatídica
tanda de penals que va privar
els blaus d’un premi que s’havien merescut al llarg d’una
campanya molt meritòria. Una
temporada que, malgrat el

seu desenllaç, esdevindrà per
sempre inesborrable en el record dels aficionats que es van
bolcar com mai amb l’equip,
acompanyant-lo en tots els
desplaçaments del play-off
i exhaurint les entrades del
Camp d’Esports en dos encontres consecutius. Els problemes extraesportius, com
els impagaments de fins a cinc
nòmines a jugadors i tècnics,
no van ser un escull per als
deixebles d’Imanol Idiakez,

que es van plantar a la gran final després d’eliminar els potents Barakaldo i Real Madrid
Castilla. La fortuna, però, va
girar l’esquena al Lleida en el
moment més inoportú, quan
més a prop estava de donar
el salt al futbol professional. A
només 11 metres de la glòria.
Ara, doncs, el club blau haurà
de tornar a començar des de
zero, novament a Segona B i
amb una plantilla molt renovada.

fotos · Jordi Echevarria

Per terra i aire
L’afició del Lleida Esportiu es va
mobilitzar per acompanyar el
club en el partit més important
en els seus cinc anys d’història.
Ni el resultat advers de l’anada
(0-1) ni la llunyania del desplaçament van impedir que s’esgotessin totes les entrades reservades
per als seguidors lleidatans, que
van viatjar a Sevilla de diferents
maneres. Amb tren, amb autocar,

amb vehicles particulars... i amb
avió. L’empresari lleidatà Marc
Cerón va impulsar el primer xàrter que s’ha organitzat mai per
acompanyar un club esportiu de
la demarcació i la proposta va ser
tot un èxit. Un centenar de persones, entre les quals qui escriu
aquestes línies, van volar des de
l’aeroport de Lleida-Alguaire fins
a la capital andalusa.

Sevilla blava
Més de 400 lleidatans van ocupar la
zona del Viejo Nervión reservada per
a l’afició visitant. Amb els seus càntics, incessables durant tot el partit,
van fer que l’equip se sentís com a
casa. Diuen que Sevilla té un color
especial. Aquest, doncs, va ser el
blau en un matí de diumenge ja per

sempre inoblidable per a tots aquells
que el vam viure in situ. Els jugadors
van ser rebuts amb un mosaic que
va tenyir de blau la graderia mentre
els seguidors entonaven l’himne del
club. Plenament disposats a animar
fins al final i a exclamar “perdi o guanyi, el Lleida és el millor”.
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El Lleida iguala
la final
La primera part del matx, amb un lleuger domini lleidatà,
va cloure amb un 0-0 que donava l’ascens al Sevilla Atlético. Tanmateix, Carlos Rodríguez va igualar l’eliminatòria
tot just començar la segona meitat amb un gol que va
desfermar l’eufòria entre l’afició blava. El conjunt d’Imanol Idiakez va tenir contra les cordes el filial sevillista durant molts minuts, però no hi va haver més gols i el partit
se’n va anar a la pròrroga. Ambdós equips van gaudir de
bones ocasiones en el temps suplementari, però tampoc
va arribar la diana que els brindés l’ascens. S’hauria de
decidir tot als penals. Patiment, nervis i emoció en la seva
màxima expressió.

Desolació

Maleïts penals
El destí va ser cruel, molt cruel, amb
el Lleida Esportiu. Igual que va succeir tres anys enrere a Jaén, la fortuna
li va girar l’esquena en una dramàtica tanda de penals. Començaven bé
les coses amb el xut als núvols del
local Carlos Fernández, però l’errada de Pau Bosch va igualar de nou
una tanda que es decidiria en la mort
sobtada. Iván Crespo, designat millor

El definitiu penal transformat pel porter sevillista Caro atorgava l’ascens al
quadre local i deixava el Lleida amb
la mel als llavis de la manera més
dolorosa. Els jugadors, després de
120 minuts de futbol sota la intensa
calor sevillana, es van ensorrar sobre la gespa. Destrossats. Enfonsats.
Amb el cor trencat i les il·lusions es-

querdades, d’igual manera que uns
aficionats que tampoc no van poder
contenir les llàgrimes. Álex Albístegui, Pau Bosch o Julen Colinas eren
alguns dels més afectats. “No puc ni
parlar. El futbol és molt cruel. Aquest
és el cop més dur de la meva carrera”, va expressar l’extrem basc amb
la veu entretallada.

porter de la categoria, va estar a punt
d’aturar diversos penals, entre ells un
que hauria donat l’ascens al Lleida.
Un altre va tocar el pal i va entrar en
rebotar-li a la cara. En canvi, el decisiu
llançament d’Òscar Rubio va impactar en el travesser i va sortir fora en un
autèntic cúmul de mala sort. I sí, per
a més inri, els dos jugadors que van
fallar van ser els lleidatans de l’equip.

Gràcies Idiakez
El de Sevilla va ser el darrer encontre d’Imanol
Idiakez al capdavant de la banqueta del Lleida
Esportiu. I és que les tensions irreconciliables
amb la directiva el van dur a decidir abandonar
el club. L’entrenador basc, que ja es troba a Xipre dirigint l’AEK Larnaka, era un dels més abatuts després del partit. Li sabia molt greu que
l’enorme esforç realitzat pel “millor grup humà
que he conegut des que tinc ús de raó” quedés
sense recompensa. A la grada es va poder llegir una pancarta amb el lema “Gràcies Imanol”
i representants de les penyes del club li van fer
entrega d’una placa de record.

Adéu Molo
Un altre dels grans afectats per
aquest tràgic final va ser Manuel
Casas “Molo”, el cor i emblema de
l’equip. Durant els seus quatre anys
a la capital del Segrià ha disputat tres
play-offs, però en cap d’ells ha pogut
assolir el premi gros. Pocs dies després s’ha conegut que el defensa an-

dalús no continuarà al Lleida Esportiu
arran que l’entitat declinés oferir-li
la renovació. Una de les baixes més
carismàtiques de les moltes que està
patint el club aquest estiu (vegeu pàgina 24), juntament amb la de Pau
Bosch. Se’l trobarà molt a faltar al
Camp d’Esports.
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Lleida Esportiu

El Lleida Esportiu desmantella el
seu primer equip
La plantilla patirà una profunda renovació després de baixes
tan carismàtiques com les de Molo o Bosch
MARC RETAMERO
LLEIDA

El Lleida Esportiu tindrà el
curs vinent una plantilla plena
de cares noves. La mala relació entre directiva i jugadors
ha desencadenat que tots els
que no tenien contracte abandonin el club, ja sigui perquè
han triat altres equips o perquè no se’ls ha ofert renovar.
Entre les baixes hi ha jugadors
tan carismàtics com Molo o el
lleidatà Pau Bosch, que feia
quatre i set anys, respectivament, que jugaven a Lleida.
Vega, Marc Martínez, Manu
Onwu, Urko Arroyo, Rami o
Albístegui tampoc seguiran.
Pel que fa al nou entrenador,
el Lleida Esportiu haurà d’activar el pla B per contractar el
substitut d’Imanol Idiakez. La
primera opció del club, el bis-

foto · La Voz de Almería

Pablo Alfaro és un dels candidats a entrenar el Lleida Esportiu.
caí Iñaki Alonso, s’ha decantat per l’Hoya Lorca, conjunt
que milita en el Grup 4 de
Segona B i està realitzant una

L’EFAC també és de Primera
ALMACELLES

L’EFAC Almacelles jugarà a
Primera Catalana la pròxima
temporada. Els deixebles de
David Giménez van aconseguir l’ascens de categoria en
una vibrant eliminatòria contra l’Espluguenc que es va
decidir pel valor doble dels
gols fora de casa. Els lleidatans es van imposar per 1-0

en el partit d’anada, però en
la tornada els va tocar patir
de valent. I és que van anar
perdent durant molts minuts
per 2-0 i 3-1, resultats que
els deixaven sense el desitjat premi. Tanmateix, el 3-2
definitiu els va permetre celebrar que el curs vinent disputaran una competició en
la qual coincidiran amb Balaguer, Alpicat i Lleida B.

Segona Catalana

Asier Eizaguirre s’incorpora al Balaguer
REDACCIÓ
BALAGUER

El CF Balaguer intentarà
aconseguir la pròxima campanya l’ascens de categoria
que se li ha escapat enguany.
Per això, mantindrà el bloc
de l’últim exercici, novament
entrenat per Jordi Cortés,
i realitzarà unes poques incorporacions que li permetin donar un salt de qualitat.

hores les negociacions amb
altres entrenadors amb la intenció de tancar com abans
millor el nom del nou inquilí

Futbol sala

Primera Catalana
REDACCIÓ

potent inversió per lluitar per
l’ascens. Per aquest motiu,
l’entitat del Camp d’Esports
ha intensificat en les últimes

de la banqueta blava. Es busca un entrenador jove però,
al mateix temps, amb experiència en fases d’ascens. Un
dels noms que més ha sonat
durant les últimes setmanes,
el de l’aragonès Pablo Alfaro,
s’adapta a aquest perfil. Una
altra de les opcions que més
ha sonat des del principi és
la del valencià Raúl Garrido,
exjugador de la UE Lleida,
tot i que en el seu cas només
disposa d’un any d’experiència com a primer entrenador
a Segona B. Un dels últims en
afegir-se a la terna ha estat
Miguel Àngel Tena, que ve
d’entrenar el Racing de Ferrol en el seu primer any com
a tècnic. Tanmateix, l’escollit
pel Lleida podria ser un tapat,
el nom del qual encara no ha
transcendit.

La primera és la del davanter
basc Asier Eizaguirre, ex del
Lleida Esportiu. El jugador
nascut a Irun es va forjar al
planter de la Real Sociedad i
va passar per diversos clubs
de Segona B abans d’arribar
a Lleida el 2010. Després de
tres anys a la capital del Segrià, va jugar al Reus i l’Ascó
de Tercera Divisió, equip del
qual procedeix.

Esparreguera, Comtat d’Urgell i
Tremp, campions a Balaguer

MARC RETAMERO
BALAGUER

El Torneig Internacional de
Futbol Sala Àger-BalaguerOs va tancar la seva cinquena
edició amb la celebració de
les finals en les seves tres categories. Balaguer va ser l’escenari d’una jornada de cloenda que va coronar com a
campions l’Esparreguera aleví, el Comtat d’Urgell infantil i
el Tremp cadet. En la final aleví, l’Esparreguera, intractable
durant tota la competició, va
golejar (12-3) sense escrúpols
el Menesianos de Bilbao. La
final més igualada es va viure
en la categoria infantil, guanyada pel Comtat d’Urgell
sobre l’Alcoletge per un ajustat 5-3. El club de la Noguera
també va estar present en la
final cadet, però en aquest
cas va caure per 8-2 contra el
Tremp. Durant els sis dies que
va durar el torneig, els parti-

foto · Ajuntament de Balaguer

Acció de la final cadet, disputada pel Tremp i el Comtat
d’Urgell.
cipants van tenir l’oportunitat
de conèixer l’entorn de la Noguera i les múltiples possibilitats recreatives i culturals que
ofereix. El Museu de l’Or de
Balaguer, la muralla de Balaguer, el castell d’Os o el Centre d’Observació de l’Univers

d’Àger van ser només alguns
dels emplaçaments que els
joves esportistes van poder
visitar. L’objectiu del torneig
és inculcar la importància de
fer esport i potenciar l’afició pel futbol sala mentre es
dóna a conèixer el territori.
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Borja López,
experiència per a l’ICG
Software Lleida
El jugador barceloní arriba a Lleida procedent
del Voltregà
MARC RETAMERO
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HANDBOL
L’Handbol Pardinyes assumeix
el descens
REDACCIÓ
LLEIDA

El primer equip masculí
de l’Handbol Pardinyes és
conscient que la temporada
vinent haurà de militar a la
Lliga Catalana. Els nois de
Txema del Rosal van perdre
esportivament la categoria
de Primera Estatal i tampoc
podran salvar-la mitjançant

els despatxos. I és que tot
apunta que no es produiran
vacants en el grup català de
Primera Estatal. En canvi, el
conjunt femení podria mantenir la Lliga Catalana, malgrat haver descendit també
sobre la pista. La Federació
estudia una ampliació de la
competició que beneficiaria
les “Lleones”.

GOLF

LLEIDA

L’ICG Software Lleida continua donant forma a la plantilla de la pròxima temporada,
que novament disputarà l’OK
Lliga. Així doncs, l’entrenador
Albert Folguera ja disposa del
seu primer reforç. Es tracta de
Borja López, un mig barceloní de 37 anys que la passada
campanya va militar al Voltregà. No serà l’única incorporació del Llista aquest estiu,
doncs el conjunt lleidatà haurà de cobrir les baixes que
ha patit en els darrers dies.
Manu Necchi i Esteve Pujals
han marxat a França, mentre
que Albert Povedano ha fitxat
pel Mataró de Primera Nacional. Per la seva banda, David
Ballestero va ser cedit a l’Alpicat amb l’objectiu de tenir
més minuts i poder créixer
com a jugador. Borja López és
un jugador amb una gran experiència en la màxima categoria estatal d’hoquei patins.
I és que, prèviament al seu
pas per Voltregà, havia jugat
al Vic, al Noia i al Vilafranca.
Va ser al conjunt osonenc on
va transcórrer gran part de la
seva carrera esportiva ja que
s’hi va estar nou temporades.
També va disputar durant tres

foto · Asian Tour
foto · Hoquey Asturias

Borja López, durant la seva etapa al Le Vendéenne.

Enric Duch
serà el
president del
Llista durant
quatre anys més
anys la lliga francesa, en la
qual va vestir la samarreta de
La Vendéenne, on va compaginar la tasca de jugador amb
la de tècnic. En el palmarès
del nou jugador llistat hi figu-

VENDA i REPARACIÓ
de MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general
Electricitat
Diagnosi d’avaries
Climatització
Pneumàtics
Carrer els Horts, 24 · 25183 Seròs
Canvi de llunes
Tel. / Fax 973 780 425
Regeneració de fars
Mòbil 665 972 314
Muntatge d’enganxalls
tallersfgomez@gmail.com

ren dues Copes del Rei aconseguides amb el Vic, així com
dues Supercopes d’Espanya.
A més, cal destacar que va
ser internacional per Espanya
en categories inferiors. L’ICG
Software espera que López
els aporti la seva qualitat, així
com el coneixement de l’OK
Lliga adquirit durant tantes
temporades en la competició.
Amb fitxatges com aquest,
Albert Folguera desitja evitar
el patiment del curs passat i
aspirar a fites més ambicioses. D’altra banda, Enric Duch
va ser ratificat com a president del club durant quatre
temporades més.

Pigem fa un petó al trofeu guanyat a Taipei.

Carlos Pigem obté el seu primer
títol professional
REDACCIÓ
TAIPEI

El golfista lleidatà Carlos Pigem va aconseguir a Taipei
el primer títol professional
de la seva carrera. Va guanyar el Yeangder Tournament Players Championship,
un torneig puntuable per al
circuit asiàtic de golf que
es va celebrar a l’illa de Taiwan. El jugador del Raimat
Golf Club es va adjudicar
la victòria en un emocionant desempat en el qual va
derrotar el japonès Shunya

Takeyasu en el primer forat.
Ambdós jugadors havien
finalitzat la quarta i última
jornada igualats, de manera
que es va haver de recórrer
a una cinquena mànega per
obtenir el campió. Prèviament, Pigem havia hagut de
remuntar des de la desena
posició general, una circumstància que encara atorga
més mèrit a la seva fita. Després de quatre anys competint a l’Asian Tour, per fi el
lleidatà ha obtingut el premi
que mereixia.

Vine a la nostra botiga online
Et regalem 5€ per una compra mínima de 25€ a la nostra
botiga online

regalem

5€

el codi: SUMKIWISAC

www.

.com bosses i complements per a tota la familia

esports

26

JULIOL/AGOST 2016

BÀSQUET

El Força Lleida mantindrà els
patrocinadors a LEB Plata
El club, ara mateix sense entrenador, segueix a l’espera
de conèixer a quina categoria jugarà
foto · Santiago&Enjuanes

MARC RETAMERO
LLEIDA

El Força Lleida encara no sap
del cert quina competició disputarà la temporada vinent.
Desitja ser a LEB Or, però és
conscient que el més probable és haver de purgar la nefasta campanya anterior amb
un any de penitència per la
LEB Plata. Sigui com sigui,
el club lleidatà mantindrà el
patrocini principal del Grup
Actel, que dóna nom al primer equip, així com el d’Indulleida. Ambdues firmes ja
han arribat a un acord amb
l’entitat per allargar la vinculació, independentment de
la categoria en què militi el
Força Lleida. No obstant això,
si aquesta finalment és la LEB
Plata, està previst que retallin
un 10% la seva aportació. Altres dels patrocinadors, com
San Miguel o La Caixa, encara
no han acordat continuar en

Joaquin Prado podria no
tornar a ocupar la
banqueta lleidatana.

El club
s’inscriurà
a LEB Or a
l’espera de
vacants
el projecte, però el club intentarà mantenir-los. Pel que
no caldrà patir és per les subvencions institucionals. I és
que ja fa dies que la Paeria va
aprovar respectar el conveni
pluriennal signat l’any passat
tot i que l’Actel Força Lleida
disputi la LEB Plata. Això era
quelcom imprescindible per
als dirigents del club, doncs
la seva intenció és tenir un
pressupost similar tant a LEB

Or com a LEB Plata. En el
cas d’haver de competir en
la tercera categoria del bàsquet estatal, l’objectiu seria
aconseguir l’ascens esportiu
en una sola temporada i per

Lliga Femenina

La capitana d’Alemanya fitxa pel Cadí

MARC RETAMERO
LA SEU D’URGELL

El Cadí La Seu ha aconseguit
els serveis de la base Svenja
Brunckhorst. La jugadora alemanya és internacional per la
selecció absoluta del seu país,
en la qual és la capitana tot i
tenir tan sols 24 anys. Les últimes sis temporades ha jugat
al TSV 1880 Wassenburg, un
dels conjunts més potents
del seu país d’origen. El darrer curs, coincidint amb l’ex
del Cadí Marlou de Kleijn, va
contribuir al títol de lliga de
l’equip en aportar 7.5 punts,
3.2 rebots i 1.8 assistències
per partit. També va disputar l’Eurocup, en la qual va
incrementar els seus números fins als 10.2 punts, 2.5
rebots i 2.5 assistències per
encontre. Brunckhorst es ca-

foto · Deutscher Basketball

Brunckhorst, amb la samarreta d’Alemanya.

racteritza pel seu incansable
treball defensiu, així com per
unes condicions físiques que
li permeten ser una bona directora de joc i desbordar les
seves defensores en l’u contra u. A més, es tracta d’una
líder tant dins com fora de la
pista i posseeix una gran ètica
de treball. Si no hi ha sorpreses d’última hora, l’entitat de
l’Alt Urgell dóna la plantilla
per tancada amb aquesta incorporació. Així doncs, Joan
Carles Pié disposarà de les
següents jugadores la pròxima campanya: Svenja Brunckhorst, Andrea Vilaró, Tania
Pérez, Marta Montoliu, Belén
Arrojo, Laura Aliaga, Ana Marija Begic, Georgina Bahí, Nogaye Lo, Meiya Tirera i Carla
Escuert. L’objectiu serà un
any més jugar el play-off.

això caldria confeccionar una
plantilla ambiciosa. La data
límit per formalitzar la inscripció en les lligues federatives
és el 12 de juliol. El Força Lleida s’inscriurà tant a LEB Or

com a LEB Plata i així podrà
ocupar qualsevol vacant que
es produeixi en la categoria
més alta. Quan es conegui
la competició que jugarà el
club, serà el torn d’anunciar l’entrenador. El tècnic del
primer equip durant les seves
quatre temporades d’existència, Joaquín Prado, ja no forma part del club, després que
ambdues parts arribessin a un
acord per rescindir el contracte que els unia. Tanmateix,
el preparador asturià no està
descartat, ja que podria rebre
una oferta per reincorporar-se
amb unes noves condicions.
Pel que fa a la plantilla, es farà
un esforç per mantenir els jugadors “de la casa”.

Lliga EBA

El Pardinyes tornarà a
jugar la lliga EBA
REDACCIÓ
LLEIDA

El Flor de Vimbodí Pardinyes
continuarà competint a la lliga EBA. Malgrat el seu descens de categoria, fruit d’un
estrambòtic sistema de competició que el va perjudicar,
el conjunt groc-i-negre s’ha
vist ara afavorit per l’ampliació del Grup C de la lliga a 28
equips. La comissió gestora
de la Federación Española de
Baloncesto (FEB) ha acordat
l’ampliació de la categoria, un
fet que propiciarà que no es
facin efectius els descensos
de la campanya passada. Una
gran notícia pel club del barri
lleidatà, que semblava abocat a abandonar les compe-

ticions d’àmbit estatal. El nou
Grup C, integrat pels clubs
EBA de Catalunya, Aragó i
les Illes Balears, estarà dividit
en dos. Cadascun constarà
de catorze equips, que es repartiran segons la classificació de la temporada anterior.
Els dos primers de cada grup
disputaran una final a quatre
per decidir una única plaça
d’ascens a LEB Plata. Pel que
fa al descens, baixarà l’últim
classificat de cada grup i els
perdedors d’una eliminatòria entre els penúltims i els
antepenúltims. La notícia va
ser rebuda amb satisfacció
per l’entitat del barri lleidatà,
que considerava molt injust
el descens patit.
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TENNIS

TIR AMB ARC

Ares Llobera triomfa
a Barcelona
La tennista lleidatana s’imposa en el torneig
Express del Reial Club de Polo

MARC RETAMERO
LLEIDA

La lleidatana Ares Llobera es
va proclamar campiona de
l’Express del Reial Club de
Polo en la categoria absoluta. La jove tennista del Club
Tennis Urgell va aconseguir el
títol després de superar Maria Escudé, jugadora del club
amfitrió, en una final que se li
havia complicat en el primer
set, en el qual va encaixar un
parcial de 3-6. Tanmateix, Llobera va capgirar el matx imposant-se per 6-3 i 6-1 en els
dos últims sets. Prèviament,
s’havia desfet en semifinals
d’Alessandra Maya, del Club
Tennis Castelldefels, per 6-3
i 6-2. Malgrat estar encara
en l’etapa júnior, la jugadora
del Club Tennis Urgell acostuma a participar en competicions absolutes. “Suposa tot
un repte ja que m’enfronto a
gent més gran que jo i amb
més experiència. Això fa que
m’hagi d’esforçar al màxim i
el meu tennis pugui millorar”,
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foto · CT Urgell

Ares Llobera, a les instal·lacions del Reial Club de Polo.
explica Ares Llobera al SE7.
“No es fàcil guanyar un torneig així. Estic molt contenta
d’haver-ho aconseguit”, reconeix. No és la primera vegada que la tennista lleidatana es proclama campiona en
categoria absoluta, doncs el
2014 ja va guanyar el Màster
Provincial i també s’ha endut
altres tornejos disputats a

Barcelona. El títol aconseguit
sobre la pista del Reial Club
de Polo va servir per ratificar
el gran moment de forma
que travessa Ares Llobera. I
és que recentment també va
vèncer en el Trofeu Aniversari del Club Tennis Urgell, tant
en la categoria júnior com en
l’absoluta. En ambdues finals
va derrotar la jugadora del Sí-

coris Club Sandra Azorín. De
cara al futur més immediat, la
tennista es marca com a objectiu “continuar treballant als
entrenaments per millorar”.
“Segur que jugaré algun altre
torneig en categoria absoluta
i espero repetir els bons resultats”, sentencia Llobera, una
de les promeses més fermes
del tennis lleidatà.

Pifarré es queda
sense els
anhelats Jocs
Olímpics
REDACCIÓ
LLEIDA

Miquel Àngel Pifarré no
participarà en els Jocs
Olímpics que es disputaran aquest estiu a Rio de
Janeiro. L’arquer lleidatà
era un dels grans favorits
per representar l’equip espanyol de tir amb arc en
la cita olímpica, però finalment no ha estat inclòs en
la llista definitiva. Els grans
resultats aconseguits al
llarg de la temporada no
han servit per fer realitat
un somni olímpic que Pifarré haurà de posposar,
almenys, fins als Jocs de
l’any 2020 a Tòquio. La
Federació Espanyola de
Tir amb Arc va escollir el
gallec Miguel Alvariño,
el madrileny Juan Ignacio Rodríguez i l’extremeny Antonio Fernández,
aquest últim amb pitjors
marques que el lleidatà en
les darreres proves. Malgrat la decepció que suposa no anar a Rio, l’arquer
del Club Tir amb Arc Pardinyes seguirà treballant
per millorar la seva posició
en el rànquing mundial i
afrontar amb plenes garanties les pròximes competicions.

MOTOCICLISME

La conquesta del
Mundial passa per Europa
REDACCIÓ
LLEIDA

Gran part de les opcions de
Marc Màrquez de proclamar-se campió del món de
Moto GP per tercera vegada en la seva carrera passen
per territori europeu. El pilot
cerverí és l’actual líder del
Mundial en la categoria reina.
Després de finalitzar el Gran
Premi d’Holanda en segona posició, ha augmentat el
seu lideratge en la classificació general i amb 145 punts
ja n’hi treu 24 al seu perseguidor més immediat, l’actual campió Jorge Lorenzo.
Aquest estiu el tro de Cerve-

ra s’ha marcat com a objectiu
consolidar aquest avantatge
i, si és possible, ampliar-lo.
Per aconseguir-ho, haurà
d’obtenir bons resultats en
les sis proves que es disputaran entre el juliol i el setembre, totes elles sobre sòl
europeu. Alemanya (17 de
juliol), Àustria (14 d’agost),
República Txeca (21 d’agost),
Gran Bretanya (4 de setembre) i San Marino (11 de setembre) són els països que
Màrquez recorrerà abans de
finalitzar el periple pel vell
continent a casa, en el Gran
Premi d’Aragó (25 de setembre).
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Aplicació per
LLEIDA: Pol. Ind. El Segre, parc. 201 i 202
pagar des de
Android
ALCARRÀS: Ctra. L-800 Km. 1,85
TORREFARRERA: Pol. Ind. Les Comes C/Indústria s/n

Aplicació per
pagar des de
IPhone
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JOAN
ROSINACH
LLEIDA

www.7accents.cat
“Cada dia no és festa major!”. Aquest refrany popular,
concebut per no habituar-se
a allò extraordinari, sembla
tenir menys raó de ser durant
aquesta l’època de l’any. I és
que, des dels volts de Sant
Joan i fins ben entrat el mes
de setembre, es fa molt difícil trobar dies sense una festa major en algun racó de les
nostre contrades. Un fet que
no només succeeix a la demarcació lleidatana, sinó que
s’expandeix per tot el territori català, des dels municipis
més petits fins a les ciutats
més poblades. Així doncs, es
fa evident com en els mesos
d’estiu allò excepcional acaba formant part de la norma
i permet que els carrers engalanats i els envelats muntats
enmig de la plaça es converteixin en un escenari habitual
propi del paisatge estiuenc
del nostre país.
On comença la festa
Les festes majors vénen de
molt lluny. Els seus orígens
es podrien situar en temps
precristians, quan s’instituïen
celebracions per agrair a les
divinitats els fruits de la terra.
De fet, es pot afirmar que les

cultura

festes majors comparteixen
principi amb altres celebracions tradicionals com són les
falles, les revetlles de Sant
Pere o el Carnaval. Unes festes, originàriament paganes,
que amb el pas del temps van
passar a ser cristianitzades,
establint-se així un fort lligam
entre la celebració de la festa
i la religiositat del poble. El
màxim exponent d’aquest estret vincle va tenir lloc durant
l’alta edat mitjana, període en
el qual es va instaurar, en certa manera, la celebració de
la festa major el dia del sant
patró, protector del poble o
guaridor d’epidèmies o plagues. Amb tot, no serà fins als
segle XIX quan es pot parlar
de festa major moderna. Una
etapa on es començava a posar fi a l’antic règim i on el poder civil començava a agafar
embranzida per sortir d’aquella letargia a la qual s’havia
acostumat a viure. D’aquesta manera, institucions com
l’Església, els gremis i les
confraries -abans pilars de
la festa- veuen notablement
minvat el seu protagonisme.
Els nous ajuntaments prenen
el relleu i comencen a organitzar festes sense un sentit
estrictament religiós, per bé
que en molts casos les dates
de celebració anuals coincidiran amb les dels patrons de
la vila. Els diversos elements

JULIOL/AGOST 2016

que acabaran integrant gran
part de festes majors del país
-cercaviles, balls, oficis religiosos...- són manllevats de
les antigues festes populars,
fonamentalment del Corpus,
creant-se així una continuïtat
en les manifestacions d’oci
col·lectives que va des del
segle XIV -pel cap baix- fins
avui.
Cultura popular i múltiples
manifestacions
I en aquest context, actualment en les festes majors s’hi
apleguen els vells costums,
es recuperen tradicions o es
reinventen símbols que apor-

La cercavila gegantera
de la Festa Major de
Solsona i els correfocs de
l’Aquelarre de Cervera
són símbols de la tradició
cultural i festiva de les
terres de Lleida.
fotos · ACN i VisitPirineus

ten a la festa els necessaris
referents. “La suma de tots
els factors és tan diversa com
diversa és la cultura popular”,
afirma Salvador Palomar, etnòleg i dinamitzador cultural.
Es troben pobles que insisteixen en omplir el cartell de
bones orquestres i grups musicals reconeguts mentre d’altres fan de la senzillesa d’unes
activitats tradicionals, el tret
diferencial que atrau aquells
que cerquen una mena d’autenticitat. Alguns municipis,
amb un nucli de població establert potent, convoquen vilatans i forasters, que atreuen
turistes a estones i que dei-

cultura
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Al
Alegria
egria, és festa major!

Tradició i cultura s’uneixen
per donar lloc a unes celebracions que esdevenen les
autèntiques protagonistes
de l’estiu

xen temps per al retrobament
amb els parents llunyans i els
amics d’infància. Hi ha pobles
on la festa major és simplement un cap de setmana d’oci
urbà i l’ofici a l’església o algun altre costum són només
cosa dels naturals de la població. En definitiva, hi ha celebracions grans i petites, arrelades en el calendari agrícola
o en el devocionari popular,
recreades en nom del patrimoni o inventades en funció
del calendari laboral. Unes i
altres reflecteixen evolucions
i trencaments, pervivències
o creacions, inquietuds i necessitats d’uns col·lectius humans. Perquè, en el fons, hi
ha festes majors perquè hi ha
pobles i, de ben segur, ningú
s’imagina un poble sense la
seva festa major.

La de Solsona, Festa Patrimonial d’Interès Nacional
Actualment, l’única festa major declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la
Generalitat de Catalunya és la
de Solsona, que ho és des del
2008. Els orígens es remunten
a l’any 1653, quan es va decidir proclamar la Mare de Déu
del Claustre com a patrona de
la ciutat per haver salvat els
solsonins d’una epidèmia de
pesta. Originàriament, la festa consistia a treure la imatge
de la Mare de Déu en processó el dia 8 de setembre, però
amb el pas del temps s’hi han
anat afegint elements que es
comparteixen amb moltes altres festes majors catalanes,
com la participació dels gegants i el bestiari solsoní o els
balls tradicionals.

Menys pressupost, més implicació ciutadana
En els darrers anys, les festes
majors no s’han pogut escapar de les agressives mossegades d’una crisi econòmica
que s’ha cruspit un bon tros
del pastís pressupostari previst per als actes i les activitats
d’aquestes festes majors. Des
de l’any 2010, aproximadament, la davallada en els recursos econòmics destinats a
aquests dies plens de disbauxa i cultura popular -la majoria
d’ells, també retallats en número- s’ha posat en evidència
en cadascun dels consistoris
municipals del nostre país, fet
que ha tingut una gran repercussió en tots els sectors relacionats amb aquest àmbit.
Així doncs, des dels músics i
les orquestres fins als grups

d’animació, passant pels
pallassos i els elements de
cultura popular, com ara castellers, geganters i diables,
han sofert en les seves pròpies vestimentes i disfresses
les retallades de fins al 50%
del pressupost que alguns
ajuntaments han dut a terme
perquè la festa major no acabi sent una despesa excessiva per als ciutadans. Com a
contrapartida, s’ha optat per
implicar-hi més els veïns i les
veïnes i les associacions, fent
que les entitats socials agafin
cada cop més protagonisme
en l’organització de bona part
dels actes festius. Tot sigui
per no perdre l’alegria i, sobretot, per fer que el refrany
no tingui cap raó de ser. Almenys, durant aquests mesos
d’estiu.

cultura
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Litigi amb l’Aragó

El jutjat d’Osca rebutja el recurs
per evitar el trasllat de les obres
El Govern inicia els tràmits per traslladar-les però comunica
que és“inassumible” fer-ho abans del 25 de juliol
foto · Arxiu

ACN

Concentració en defensa
de la unitat de la col·
lecció del Museu de Llei·
da i del MNAC.

LLEIDA

El jutjat d’Osca ha desestimat
el recurs de revisió presentat
per la Generalitat contra el
decret que fixa el 25 de juliol
com a data per al trasllat provisional a l’Aragó de les 97
obres d’art del monestir de
Sixena en litigi que es troben
al Museu de Lleida i al MNAC.
El trasllat provisional de les
obres sembla, doncs, més a
prop que mai, ja que aquest
era l’últim recurs que quedava per resoldre després que
el Tribunal Constitucional rebutgés l’incident d’execució
presentat per la Generalitat
amb l’objectiu d’aturar el
trasllat. L’advocat de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena,
Jorge Español, no descarta, si
el Govern no presenta aquest
pla d’actuació, demanar ajuda a la brigada de patrimoni

històric de la policia judicial.
En el recurs rebutjat, la Generalitat detallava que els
béns ja es troben des de fa
dècades custodiats per una
administració pública i que
no hi ha cap raó que impedeixi que es mantingui aquesta
custòdia fins a la resolució
definitiva del litigi. Tanmateix,
la Generalitat ja ha iniciat els
tràmits administratius per donar compliment a la sentència
del jutjat d’Osca, encara que
el conseller de Cultura, Santi
Vila, ja ha comunicat al tribunal aragonès que és “inassumible” entregar els béns de
Sixena el 25 de juliol.

Nit de Sant Joan

Crema d’obres d’art a la foguera
de la Seu Vella

GERARD MARTÍNEZ

REDACCIÓ
BARCELONA

Entitats culturals, institucions, representants polítics i
d’altres personalitats han secundat la Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida en la
seva lectura a Barcelona del
manifest de defensa de la

LLEIDA

Durant la nit de Sant Joan, la
del 23 de juny, les fogueres
s’encenen quan el sol es pon
i s’alimenten fins ben entrada
la nit, o la matinada, amb tota
mena d’andròmines combustibles. Atreta pel magnetisme
del foc, la gent s’hi aplega,
canta i balla al voltant… i els
més agosarats hi salten per
sobre o trepitgen les brases.
De nou, des del Cercle de Belles Arts i Arts de Ponent els
artistes que en formen part
han organitzat una performance artística a la foguera
de Sant Joan per fer fora els
grans enemics de la cultura:
la ignorància, la indiferència i
la desídia. Així, molts artistes
lleidatans, van ficar a la fogue-

Plataforma d’Entitats Culturals
Suport de Barcelona perquè les
obres de Sixena no surtin del país
unitat de les col·leccions del
MNAC i el Museu de Lleida.
El president de l’ANC, Jordi
Sánchez, i el vicepresident
d’Òmnium, Joan Vallvé, han
explicitat el seu suport perquè entenen que les obres
“van ser legítimament adquirides pel Bisbat”.

Llei de patrimoni cultural català
La Xarxa de Museus de Lleida i
l’Aran insta a no acatar la sentència
foto · Divina Drudis

Foguera realitzada al turó de la Seu Vella per la revet·
lla de Sant Joan.
ra algunes de les seves obres,
aquelles que no són prou
bones per exposar, però que
tampoc volen llançar. Amb
aquest acte, uns volen netejar

el seu estudi, d’altres la seva
inspiració, però entre tots han
salvat de la crema una obra
de cada artista que després
han sortejat entre ells.

REDACCIÓ
LLEIDA

La Xarxa de Museus de Lleida i Aran ha volgut comunicar el seu suport ‘’incondicional’’ al Museu de Lleida i
al MNAC en ‘’la seva lluita,
ferma i decidida, de conservació, estudi i divulga-

ció del seu fons museístic i,
en aquest cas, del conjunt
d’obres provinents del monestir de Sixena’’. També
desaprova les accions i missatges del Departament de
Cultura quan demana l’acatament de la sentència del
tribunal d’Osca.

L’Àliga de Lleida
Fes-te soci i portador

Carrer Acadèmia 44 altell
25002 LLEIDA
973275415
info@grupculturalgarrigues.com

www.grupculturalgarrigues.com
Ara enviament imatges
Whatsapp
631818914

Espai cedit per:
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Festival Paupaterres

Festival d’Escalarre
Doctor Music
prepara una
nova edició del
festival per al
2019

Transsegre
2016
DIES: 9 i 10 de juliol
LLOC: Balaguer

REDACCIÓ

Festival
de Música
Paupaterres

LA GUINGUETA D’ÀNEU

DIES: 15 i 16 de juliol
LLOC: Càmping municipal
de Tàrrega

Mercat Romà
de Iesso
DIA: 16 de juliol
LLOC: Guissona

7a Trobada
d’Acordions
Ciutat de
Balaguer
DIA: 16 de juliol
HORA: 19.00 h
LLOC: Plaça del Pou de
Balaguer

XXXVI Curs
Internacional
de Música
de Cervera
“Càtedra
Emili Pujol”
DIES: Del 24 al 31 de juliol
LLOC: Conservatori Professional i Escola de Música de Cervera

XXII Mercat
Medieval de
Guimerà

foto · Ajuntament de Tàrrega

Imatge dels organitzadors, amb el cartell de la dinovena edició del Paupaterres.

The Skatalites, Blaumut i
Dr. Ring Ding, principals
atractius del Paupaterres
El certamen tindrà lloc els dies 15 i 16
de juliol al càmping municipal
REDACCIÓ
TÀRREGA

El càmping municipal de Tàrrega acollirà els dies 15 i 16
de juliol la dinovena edició
del Paupaterres, que tindrà
el grup jamaicà The Skatalites
com a principal reclam. La capital de l’Urgell acollirà l’única actuació a Catalunya dins
de l’actual gira de la veterana agrupació, llegenda viva
de l’ska. El Paupaterres, que
aposta per seguir erigint-se
com el principal festival musi-

Patrimoni de la Humanitat

La Pobla de Segur enceta una
nova temporada de falles

DIES: 13 i 14 d’agost
HORARI: D’11.00 a 22.30
h
LLOC: Guimerà
ACN

XXXIX
Aquelarre de
Cervera

DIES: Del 26 al 28 d’agost
LLOC: Cervera

L’oferta es
complementa
amb sopars a la
fresca i parades
d’artesania

cal a la demarcació de Lleida
en època estival, ha programat enguany un total de tretze concerts de diferents exponents del rock, pop, fusió i
sons tradicionals, com ara els
que oferiran els Blaumut, Sabor de Gràcia, Dr. Ring Ding,
Joan Garriga i Madjid Fahem,
El Son de la Chama, The New
Catalan Ensemble, La Terrasseta de Preixens o Carlitos
Miñarro. L’oferta es complementa amb sopars a la fresca i
parades d’artesania.

LA POBLA DE SEGUR

La Pobla de Segur ha donat el
tret de sortida a la temporada
de falles. S’ha erigit, així, en
la primera població de tot el
Pirineu de Lleida en celebrar
aquesta festa sent ja Patrimoni de la Humanitat per la

Unesco. Les falles del Pirineu
van ser declarades Patrimoni
Immaterial de la Humanitat
per la Unesco l’1 de novembre de 2015. En tractar-se
d’una edició especial, ha portat molts poblatans a voler
participar en la celebració i el
numero de fallaires s’ha incre-

mentat considerablement respecte a anys anterior, arribant
als 150. La festa de la Pobla
ha incorporat, per primer cop
des d’anys, una vintena de
veterans fallaires com a reconeixement a tots aquells que
van recuperar la festa ja fa dècades.

La productora Doctor Music prepara una nova edició del festival d’Escalarre
per al 2019. El macrofestival dels Pirineus tornarà
després de més de vint
anys per oferir una edició
“especial i única”, segons
ha explicat l’alcalde de la
Guingueta d’Àneu, Josep
Servós. El mateix alcalde
ha explicat que el promotor del festival, Neo Sala,
ja s’ha posat en contacte
amb ells per avançar-los
algun detall del projecte, com ara que es farà el
2019 per tenir temps de
reunir un cartell de primera fila d’àmbit internacional. Segons Servós, el festival dels Pirineus tindrà el
mateix nivell que el de les
tres edicions que es van
fer del 1996 al 1998 però
actualitzat. L’alcalde s’ha
mostrat molt il·lusionat
amb el projecte i ha admès
que el municipi ha viscut
molts anys amb el record
d’un esdeveniment que va
arribar a congregar 25.000
persones.

Cinema
L’Animac
exercirà de filtre
per optar als
premis Goya
REDACCIÓ
LLEIDA

L’Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas ha triat l’Animac,
la Mostra Internacional
de Cinema d’Animació de
Lleida, com un dels festivals que exerceixen de
filtre per optar als premis
Goya 2017 en l’apartat de
millor curtmetratge d’animació. Això significa que
haver estat seleccionat en
la secció oficial o haver
rebut el premi del públic
autoritza a presentar-se
en aquesta categoria dels
guardons més prestigiosos
de cinema de l’Estat.
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Televisió

Les noves tecnologies marquen
el debat electoral de 7accents
Fins a 500 persones el segueixen en directe per Internet
REDACCIÓ
LLEIDA

Els mateixos candidats i els
mateixos partits per a les
mateixes eleccions. Però una
nova manera d’explicar-ho.
Aquest era el plantejament
de 7accents a l’hora d’afrontar el seu primer debat electoral. I els gairebé 500 espectadors que han seguit la
retransmissió en directe per
Internet d’El primer deba7
entre 7accents.cat i dponent.
tv, sumat a la vuitantena de
tuits i les 312.118 impressions
que s’han generat a Twitter
i les més de 150 mencions
que s’han comptabilitzat a les
xarxes socials converteixen
les noves tecnologies en les
7accents255x160.pdf

1

foto · Miki de Santiago

El debat ha estat moderat per Gerard Martínez.
17/05/16

grans protagonistes del debat
de 7accents. De fet, el programa començava amb una
selfie a càrrec del presentador
de dponent TV i acabava amb
diversos directes via Periscope realitzats pels diferents
partits representats. Tant el
debat complet com un reportatge enregistrat per dponent
TV es poden veure en el diari
digital i la televisió per Internet referents a Lleida.
En l’hora i escassos minuts
que ha durat el debat els assistents al CaixaForum Lleida
han tingut l’oportunitat de dipositar el seu vot en una urna
instal·lada per l’organització.
El periodista Joan Rosinach
ha estat l’encarregat de donar

a conèixer els resultats al final
del programa, que donaven
la victòria a Convergència.
Finalment, l’humorista gràfic
Jordi Balasch ha dibuixat una
vinyeta sobre el debat durant
el transcurs del mateix.

Genera 312.118
impressions,
una vuitantena
de tuits i més de
150 mencions

10:14

FORMACIÓ OBERTA AL MÓN

10 RAONS

PER ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Universitat de prestigi a la teva mida
45 graus i 40 màsters al teu servei
4a universitat espanyola en docència i 7a en recerca (ISSUE 2015)
Tots els alumnes fan pràctiques en empreses
340 convenis amb universitats de 28 països
Ampli programa propi de beques i ajuts
Campus d’Excel·lència Internacional de la Vall de l’Ebre
Institut de Llengües / Centre de Formació Contínua
Escola de Doctorat
Ciutat amb una alta qualitat de vida

K

45 GRAUS

Àmbits de coneixement:
ARTS I HUMANITATS
CIÈNCIES
CIÈNCIES DE LA SALUT
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Més informació: Tel. 973 003 588 info@udl.cat www.udl.cat f universitatdelleida t @UdL_info
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“Tenim el problema de
seguir creant treballadors
en lloc d’emprenedors”
JOAN
ROSINACH

Maria
Fauria

LLEIDA

www.7accents.cat
JOAN ROSINACH
El número de desocupats
ha arribat a xifres de 2009.
Creus que aquest és un indicador que la crisi pot estar
arribant, ara sí, a la seva fi?
MARIA FAURIA
Més que el final de la crisi,
sembla que les xifres de l’atur
indiquen una clara aposta de
les empreses pel creixement
perquè, després d’aquests
anys tan difícils, moltes han
apostat per noves línies de
negoci o bé per mirar cap a
fora del nostre territori. La
crisi, però, s’haurà acabat
quan les empreses es puguin
permetre fer contractacions
més dignes. També ens hem
de preguntar si l’atur només
ha baixat perquè hi ha més
ocupació o si també ho ha fet
perquè hi ha menys població
activa al país.
J. R.
Molts petits empresaris
han hagut d’abandonar els
seus negocis durant aquest
temps. Els que han sobreviscut, com s’ho han fet?
M. F.
Reinventant-se. Adaptant les
seves despeses estructurals
a nivells de venda molt més
baixos dels que acostumaven
a tenir en anys de bonança.
Buscant noves línies de negoci, exportant i baixant salaris
o amortitzant llocs de treball.
Cadascú com ha pogut.
J. R.
L’emprenedoria és un terme que s’ha posat de moda.
Consideres que els emprenedors han de ser la base de
l’economia catalana?
M. F.
No sé si la base, però sí que
en necessitem molts per tal

El sistema econòmic és
un dels pilars de la nostra
societat i un element que,
amb més o menys intensitat, acaba afectant cadascun dels ciutadans. Al SE7
hem parlat amb la Maria,
economista i gerent de Fauria Assessors Fiscals perquè
ens doni la seva visió sobre
diversos temes d’actualitat.
“Som un bon company de
viatge”, respon quan se li
pregunta sobre què ofereixen als seus clients. Sens
dubte, una bona carta de
presentació per seguir al
seu costat pendents de què
ens explica.

de crear un teixit empresarial
que generi creixement i ocupació al nostre país. El problema és que seguim creant
més treballadors que emprenedors i aquesta no és una
bona fórmula per aconseguir
que els nostres joves es quedin aquí. D’altra banda, els
emprenedors no tenen massa
ajuda per part de les administracions... i aquí sí que s’hauria de fer un esforç.
J. R.
Amb l’escàndol dels papers
de Panamà es va posar de
manifest com l’evasió d’impostos és una pràctica habitual entre els qui més tenen.
Quina penses que podria ser
la solució per evitar aquest
tipus de frau?
M. F.
En primer lloc, predicar amb
l’exemple. No podem viure

en un país on la corrupció i
l’evasió estan normalitzats. I,
en segon lloc, fer polítiques
fiscals menys ofegants. Tant
empreses com persones es
desesperen quan, després del
que costa guanyar-los, bona
part dels seus beneficis van
destinats a obres civils inútils,
comissions il·legals i una llista
interminable de despropòsits
dignes dels lladres.
J. R.
Fa pocs dies el Regne Unit
decidia posar punt final a la
seva relació amb la Unió Europea. Com pot afectar el
Brexit en l’economia del vell
continent?
M. F.
Gran Bretanya ha estat un
dels països forts de la Unió,
que marxi no és pas una bona
notícia. Aquest fet pot afectar
la fortalesa de la Unió Europea, que fins ara era la major

potència econòmica mundial,
i generar incertesa política
quan, realment, necessitem
justament el contrari.
J. R.
Alguns han vist en aquesta
situació una nova escletxa
per a una Catalunya independent...
M. F.
És evident que sols aniríem millor, però caldria saber
exactament què perdríem a
nivell europeu. A nivell intern,
tots percebem que Catalunya
és una màquina que funciona.
Tenim un bon sector primari, indústria forta i serveis de
qualitat. Disposem d’una situació estratègica immillorable
i, a més, som treballadors de
mena. No podem fallar...
J. R.
En aquest context, què oferiu
a Fauria Assessors Fiscals?

M. F.
Una resposta ràpida a cada
problemàtica i la millor planificació per evitar problemes
futurs. En l’àmbit econòmic i,
en particular, en el fiscal, se’ns
dóna molt bé trobar bones
solucions i, encara millor, fer
una acció preventiva. Les empreses estan molt subjectes a
les accions, de vegades asfixiants, de les administracions, i
requereixen ajuda per no acabar treballant per elles. Som
un bon company de viatge.
J. R.
La teva aposta per 7accents
va ser clara des del primer
moment. Quins motius et
van portar a creure-hi?
M. F.
El nostre territori necessita
aire fresc, en tots els sentits. A
Lleida faltava un mitjà de comunicació lliure i transparent,
al servei de la població.
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Ensenyament
vulnera un
principi bàsic de
la funció pública,
el de publicitat
Quan en un centre hi ha
una vacant i s’ha d’escollir una
persona per cobrir-la, sempre
s’ha de fonamentar en els
principis bàsics de la Funció
Pública de Mèrit, Capacitat i
Publicitat.
Sota aquest criteri, UGT-Educació (FETE) ha reclamat que
el Departament sigui exigent
a l’hora d’aprovar la modificació d’un lloc de treball en el
sentit que s’ajusti al Projecte
Educatiu de Centre i el Projecte de Direcció i un cop acceptada es publiqui el llistat
de les vacants transformades
d’ordinàries a estructurals o
les temporals amb perfil (seran vacants que resten blindades i no s’oferiran al professorat que participi en el Concurs
General de Trasllats previst
per la propera tardor).
El silenci ha estat la resposta
del Departament, sense que
la representació del professorat hagi tingut l’oportunitat
de valorar la necessitat o la
conveniència de les propostes autoritzades. Del 16 al
29 de juny les direccions dels
centres proposaran els docents que les ocuparan.
Aquest fet es va repetint en
els dos darrers anys, amb
l’agreujant que enguany i
contravenint el Decret de
Plantilles, les direccions no
han hagut d’informar al Claustre ni al Consell Escolar sobre
les places de les quals demanaven la seva transformació.
Des de la publicació del Decret de Plantilles (març del
2014) als centre públics de les
terres de Lleida s’han transformat 189 llocs ordinaris en
estructurals o temporals als
que haurem d’afegir els nous
autoritzats i dels quals reclamem el seu coneixement.
Des d’UGT-Educació (FETE)
reivindiquem
una
gestió
transparent que eviti ombres
d’arbitrarietat i amiguisme.
UGT-EDUCACIÓ
(FETE)

què opina...

Òscar
Buetas
periodista

Gaudeix d’aquest moment.
És el teu moment. Comences una nova etapa, marcada de reptes, il·lusions, entrebancades i de tornar-te
a aixecar quan caiguis. Passes de nen/a a adolescent i
d’adolescent a home/dona.
Deixes casa teva per primer cop per endinsar-te en
un món nou, l’universitari.
Gaudeix d’aquest estiu amb
la família i amb els amics
d’institut i d’infantesa, perquè pensa que quan acabi
començaràs a escriure un
nou capítol. Entres a la universitat. I tot això t’ho dic
per experiència. Fa molts
anys que vaig estar-hi i no hi
ha dia que passi que no recordi alguna cosa d’aquella
gran etapa.
Recorda el primer dia. Trepitja amb força la primera

En contra del retorn als latifundis
i a l’esclavatge!
Honorable consellera d’Agricultura, els fructicultors de
JARC-COAG creiem que li
hem donat el temps de crèdit
que tothom necessita per situar-se, però malauradament
podem afirmar que han canviat
els jugadors, però no el joc. No
s’ho prengui com res personal,
perquè molts pensem que des
de l’etapa de l’honorable conseller Joaquim Llena, que per
cert era metge, cap de vostès
ha fet res de bo pels productors professionals.
Com deu estar al cas, la fruita
dolça està tocada de mort a
tota Europa. Les actuals polítiques de Brussel·les, basades
en créixer, créixer i créixer amb
l’objectiu de reduir costos, ens
han fet retrocedir per situar-nos
de nou en el període dels latifundis. Estem d’acord en que
calia dimensionar-se, però el
problema és que s’ha permès
que els “nous amos” vagin

Gaudeix i trepitja amb
força la ‘uni’
rajola del terra i obre la porta de la uni amb caràcter,
perquè en tens. Demostra
qui ets. Sentiràs a dir que la
teva carrera no serveix per a
res, que hi ha molta gent a
l’atur, que no trobaràs feina
i que t’explotaran, però és
igual. Passa de tot això, perquè et puc assegurar que
sempre hi han oportunitats.
T’inflaran a treballs i exàmens i maleiràs haver triat
aquella carrera. És normal.
Jo ho vaig fer fins a l’últim
moment. Però quan vaig
tancar la porta en sortir
de l’últim examen vaig ser
conscient que tot allò havia
estat necessari per a la vida,
perquè la pressió ens ajuda
a créixer.
Aprofita per divertir-te dilluns, dimarts, dimecres,
dijous (juernes) i divendres.
Gaudeix i dóna enveja als
que es queden a casa. Enamorat i desenamorat. Tingues amors reals i platònics

destruint la producció professional i de qualitat, optant per un
model industrial que no cuida
el bri o la dolçor de la fruita. Sí,
alguns produeixen molt i han
reduït costos, però no produeixen fruita, fan alguna cosa
que en té la forma però que ha
deixat de tenir el gust que provoca salivera i ganes de repetir.
El més greu, però, és que la
Conselleria s’està posicionant
al costat del més fort, obviant
completament les necessitats
de les empreses familiars. Ho
demostra el fet de donar suport als que ara ens amenacen amb extensions de norma,
sentint-se
equivocadament
legitimats i representatius per
obligar-nos a tots. No ho acceptarem mentre les coses
es facin de forma absolutista
i sense el consens del sector.
De fet, els d’Afrucat haurien de
preguntar a “casa seva” si tots
hi estan d’acord, segur que
s’emportarien alguna sorpresa.
Per tot plegat, des de la sectorial de fruita de JARC-COAG,
volem deixar clar a la Conselleria que ens oposem rotundament a les extensions de nor-

i qui sap si amb algú acabes formant una família en
un futur. Beu i veu tot amb
atenció, fuma (drogues no) i
deixa de fumar. Però sobretot, si us plau, et demano,
aprèn. Tot són lliçons en la
vida i capítols d’un llibre
que està en el punt més interessant. De fet, si algú et
diu quelcom respon-li amb
arguments. I no t’enamoris
d’aquell que et digui que la
teva carrera no serveix per a
res. Viatja, fes un Erasmus,
surt de vacances amb els
teus nous amics i descobreix món. Jo lamento no
haver fet un Erasmus. No
cometis el meu error. Finalment, recorda que encara
que estiguis sense dormir,
sempre tindràs el suport de
la teva família.
Ets la Laia, el Jesús, el Sergi,
l’Anna, la Marta, el Víctor,
etc. Tant se val el nom que
tinguis. Trepitja amb força el
món universitari. Gaudeix.

ma plantejades així i si el tema
continua per aquí es trobaran
amb una bona foguera després
de Sant Joan, acompanyada
de tractors tallant les carreteres. No ens deixarem doblegar! No permetrem que la producció de fruita quedi en mans
de quatre que no respecten la
gent dels nostres pobles, ni la
producció de qualitat.
A més, volem recordar-los que
davant una crisi de preus ja
existeixen mecanismes de regulació del mercat. No cal que
facin invents! Tenim la possibilitat d’usar sistemes com la
biofertilització o no collita, que
podria equilibrar els preus amb
més rapidesa, amb menys costos i sense arruïnar els pagesos.
Només cal usar-los! Evidentment, als grans “amos” això no
els interessa, perquè utilitzant
altres sistemes de retirada de
producte els diners només els
reben ells i poden treure’s de
sobre fruita de segona o tercera categoria. Ells defensen lo
seu, però que defensa la nostra Conselleria quan no permet
que la biofertilització es posi en
marxa?

La nostra proposta cada vegada és més ben rebuda a
Brussel·les. No perquè vulguin
donar suport als productors,
no som tan ingenus. Senzillament, ho veuen com una opció de restablir l’equilibri del
mercat usant menys diners. Per
tant, seguirem treballant.
Finalment, deixar clar que
JARC-COAG, organització representativa de la pagesia catalana, si que està legitimada
per defensar els interessos dels
productors de fruita i arribarà
fins on calgui! No permetrem
que ningú acabi de destruir el
model d’agricultura amb agricultors per tornar als latifundis
i a l’esclavatge!
DAVID BORDA
CAP SECTORIAL DE FRUITA
DOLÇA DE JARC-COAG

L’imprevisible final de la història
Quan tot just començava el
quart curs d’Història a la Universitat de Lleida, l’octubre de
1989, Francis Fukuyama vaticinava en un article publicat a la
revista The National Interest el
final de la història. L’article de
Fukuyama, un neocons/pensador neoconservador que va
acabar assessorant el president
republicà nord-americà George W. Bush, va sacsejar els ambients intel·lectuals de tot el
món i nombrosos debats s’encetaren per donar-li el vistiplau
o combatre’l amb ferotgia.
L’esquerra espanyola, i amb
ella la majoria d’estudiants
d’Història que abans d’acabar
els nostres estudis temíem
quedar-nos sense feina, vam
reaccionar de forma furibunda
contra el japonès que assessorava Bush (així el va qualificar
l’admirat Vázquez Montalbán),
obviant tots plegats que Fukuyama era nord-americà i es
referia, en la seva sentència,
al final ideològic de la història.
Fukuyama, en el seu article i,
després, en el seu llibre El fin
de la historia y el último hombre (1992), readaptava unes
altres teories anteriors sobre el
fi de la història d’Hegel, Marx i
Kojève, posant especial èmfasi
en afirmar que, un cop havia
caigut el comunisme del bloc
soviètic, amb l’URRS al capda-

opinió

JULIOL/AGOST 2016

37

SE7 és un periòdic lliure i plural, que fomenta el debat ciutadà i acull totes les opinions, sempre que es manifestin de manera argumentada i respectuosa.
Els col·laboradors literaris i gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició d’aquest mensual es reflecteix en el seu editorial.

vant, la democràcia capitalista
liberal tenia el camí expedit
per consolidar-se com a model
polític i econòmic hegemònic
universal. En entrevistes posteriors, Fukuyama explicava als
seus detractors, que li tiraven
en cara l’esclat de noves guerres com la del Golf el 1990, que
en els seus textos no vaticinava
el final de la història com a successió d’esdeveniments, cosa
que li semblava una obvietat,
sinó que parlava del seu final
en la successió d’ideologies i
formes de comprendre i organitzar les societats. Seguint la
seva teoria, la humanitat havia
passat dels models hegemònics esclavistes de l’antiguitat
als feudals de l’Edat Mitjana,
i d’aquí passaren a les monarquies absolutes que només cediren el seu poder, a partir del
segle XIX, a models parlamentaris liberals o als totalitarismes
feixistes o comunistes. Amb les
mancances democràtiques de
les dictadures i el fracàs estructural del comunisme, reduït a
casos excepcionals i singulars
com els de Corea del Nord o
Cuba; de totes les formes possibles per organitzar una societat al segle XX, a Fukuyama i
els neocons els semblava evident que el model triomfador
i, per tant, el final ideològic de
la Humanitat era la democràcia
liberal capitalista.
Davant el model victoriós que
plantejava Fukuyama, pocs
anys després es va plantar
Samuel P. Huntington, un politicòleg conservador nordamericà que el 1993 publicava el seu conegut article “The
Clash of Civilizations?” (El xoc
de les civilitzacions?), en la revista Foreign Affaires, que fou
el preludi del seu llibre: El xoc
de civilitzacions i la reconfiguració de l’ordre mundial (1996).
En aquests treballs, Huntington
advertia d’un futur en el qual
múltiples civilitzacions, imbuïdes principalment per dogmes
religiosos i entre les quals hi
havia l’occidental, entrarien en
conflicte per controlar els recursos naturals i econòmics mundials. Enfront aquest panorama
en albir, Huntington advertia a
les nacions occidentals que podien perdre la seva hegemonia
mundial. Segons els detractors
de Huntington, la seva teoria
avalava l’abandonament de
l’universalisme democràtic occidental i el seu intervencionisme per desenvolupar el tercer

món; de manera que els països
o grups subdesenvolupats podien ser vistos com a enemics
potencials del món occidental
i es legitimava el càstig exemplar davant qualsevol afront.
Un bon exemple, aplicat a la
realitat, de les teories de Huntington, el tenim en l’indiscriminat càstig periòdic que Israel
aplica als palestins quan se sent
atacat per aquests.
Bé, sembla clar que les dues teories de finals del segle XX sintetitzades més amunt identifiquen l’enemic liberal capitalista
fora del seu món, ja sigui ideològic (comunisme) o provinent
d’altres civilitzacions/religions.
Ambdós discursos donen per
bo el model liberal occidental,
tot presumint d’una perfecció,
que no admet enemics preocupants dins la seva pròpia
estructura. Tanmateix, en els
darrers anys, a les democràcies occidentals els ha sortit un
gra, que els molesta i cou en el
seu hipòcrita sistema de valors.
Aquest petit furóncol ideològic
és la consciència sobre la desigualtat que han adquirit amples sectors de la població en
la civilització occidental, que,
àdhuc, mostren la seva solidaritat amb la desigualtat mundial.
Cada cop hi ha més gent en
aquests Estats que pensa que
no és just que l’1% dels humans
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Ares
Valdés
periodista

La Guàrdia Urbana va haver
de sacrificar un gos quan
aquest atacava brutalment
el seu propietari a la canalització del riu Segre. Amb
greus ferides, a causa de
les múltiples mossegades,
el jove va ser traslladat en
estat greu a l’hospital. Els
agents, davant de l’actitud
violenta del gos, un rottweiler, considerat de raça perillosa, i després d’intentar
separar-lo sense èxit, es van
veure obligats a abatre’l per
motius de seguretat.
Una allau de crítiques va recaure sobre els agents de
seguretat, que no van fer

sigui més ric que l’altre 99%,
per molts tombs i filosofia amb
què els neocons vulguin justificar les seves teories. I entre la
gent que així pensa destaca
l’economista francès Thomas
Piketty, que el 2014 publicava
un llibre, El capital en el siglo
21, que ha engegat un encès
debat en el món acadèmic occidental, semblant al que en
el seu dia encetaren els textos
de Fukuyama i Huntington. En
aquest dens llibre de 700 pàgines, Piketti analitza el procés
d’acumulació de la riquesa en
el món i conclou que va paral·
lel a l’augment de la desigualtat econòmica entre tots els
habitants. Piketti afegeix que
aquest és un efecte inherent i
natural del capitalisme, tant en
les societats desenvolupades
com en les subdesenvolupades. Sembla bastant obvi que
el raonament global de Piketti
no és una novetat substancial,
la novetat del seu plantejament
rau en que l’autor conclou que
l’avarícia i ambició d’aquest 1%
pot ser, precisament, el que
marqui el final de les societats
liberals capitalistes si aquestes
no són capaces de reaccionar
i redistribuir la riquesa entre
els seus propis habitants i fora
de les seves fronteres. El llibre
de Piketti és, en definitiva, una
nova reinterpretació de la his-

tòria en clau econòmica.
I mentre el poder liberal capitalista, com sol ser habitual,
omet i menysté l’avís de Piketti,
paral·lelament sorgeixen nombroses mostres de la reacció
desesperada de sectors de la
població en el món occidental,
que viuen desplaçats per les
forces econòmiques capitalistes i avisen que la seva paciència té un límit (15-M, moviment
ocupa, Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca...). A aquests
moviments de protesta interior
se sumen altres moviments solidaris amb els refugiats del tercer món, la pobresa endèmica,
la violència o la lluita contra
les malalties i la fam als països
subdesenvolupats. En conjunt,
tots plegats formen un destacat grup de descontents, que
hauria de fer reflexionar seriosament els Governs liberals.
Piketti aconsella que el liberalisme capitalista vagi corregint
l’enorme desequilibri socioeconòmic en augment dins la
perfecta societat del benestar
que havia planejat construir si
es vol mantenir en la cúspide
ideològica de la Humanitat.
Cada cop és més evident, ja no
ens sorprenem per saber que
hi ha estudiants que no es poden pagar la matrícula, desnonats del seu habitatge que se
suïciden, un atur en augment

En defensa de la
Guàrdia Urbana
altra cosa que actuar per
salvar la vida d’una persona.
Lamento la mort del gos,
em considero una defensora dels drets dels animals,
però davant d’una situació
de màxima gravetat com
la viscuda, els agents van
actuar correctament. Què
hagués passat si un nen hagués estat al lloc dels fets?
El gos l’hauria devorat i el
mateix hauria passat amb el
jove si la Guàrdia Urbana no
hagués actuat. Llavors, els
culpables encara continuen
sent els agents? Els urbans
van disparar per l’amenaça
que representava, no per
gust.
La millor opció, segurament, hauria estat disparar el gos amb un tranquil·

litzant, però el temps corria
en la seva contra. El jove es
trobava en una situació greu
i cada vegada eren més els
veïns que s’apropaven per
veure el que passava. I si el
rottweiler hagués començat
a córrer cap al “públic”? La
situació hauria estat impensable. Per tant, davant dels
fets, la Guàrdia Urbana va
actuar de la millor manera.
Són persones que estan al
servei de la ciutat, per protegir-nos, prestar-nos servei
i ajudar-nos, per tant, no els
critiquem quan estan fent la
seva feina. També són persones, i es poden equivocar
i cometre errors, però en
aquest cas estava en joc la
vida d’una persona i la seguretat de tot un col·lectiu.

i un sector de la població que
acarona el llindar de la pobresa
i la fam. Paral·lelament, els països rics també han de meditar
sobre la situació global del món
i assumir que “ser molt més solidaris amb els subdesenvolupats” no siguin paraules escrites al vent. Amb el documental
de TV3 My Friend encara fresc
en la memòria, hem d’assumir
tots plegats que és una vergonya el desequilibri econòmic
mundial i la nostra ceguesa davant el col·lectiu de desplaçats
(61 milions al món a dia d’avui),
que cerca un refugi on poder
descansar. El problema dels
refugiats és una conseqüència
d’altres problemes anteriors
que les democràcies occidentals han obviat: les guerres, les
matances genocides o la fam al
Tercer Món, que avui en dia encara ocasiona la mort de 5 milions de nens a l’any segons la
FAO. Ara els països desenvolupats tenen l’alè del desequilibri
al seu clatell.
Karl Marx, a qui Fukuyama va
voler enterrar ideològicament
el 1989, també va vaticinar el
final de la història a la seva manera i va deixar escrit que el capitalisme s’autodestruiria amb
les seves pròpies contradiccions i que de la seva ruïna en
sorgiria la prosperitat del futur.
No sé en mans de qui pot estar fer fora definitivament Marx
de la història ideològica, però
hom diria que hi ha grups en la
nostra societat (ocupes, activistes de diversa índole, solidaris
i polítics de la nova esquerra)
que pretenen reactivar la lluita de classes davant un poder,
que no defuig la confrontació.
La història (com a ideologia) es
reescriu de nou i es resisteix a
morir, perquè sempre hi haurà
un poder, el socioeconòmic,
que es resistirà a ésser compartit. La lluita pel seu control,
com molt bé va dir Karl Marx,
ha escrit la història de la humanitat i la continuarà escrivint.
El següent capítol parla dels
marginats que criden, dels desplaçats que truquen a la nostra
porta en bloc i del fantasma de
la solidaritat que recorre i espanta la maquinària sistèmica
occidental. La resposta de la
societat del benestar determinarà és, sens dubte, la continuïtat de la Història de la Humanitat.
QUINTÍ CASALS
DOCTOR EN HISTÒRIA
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PASSATEMPS
7+1 accents

C
D CE
A E
F A
FD B
B

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S

11
12

HORITZONTALS: 1. Felicita un aniversari. Mil. 2. Corrents dʼaigua. Explica una història. 3. Dretes i rígides.
Via de ciutat. 4. Mai sense una. Quasi com un gat. Les
febles. Mig zero. 5. Part dʼun arbre. Signatura. 6. Entrada dʼaire. Dins de lʼanterior. Calci. Vocal. Home de
lʼest que torna. 7. País sud-americà. Vitamina doble.
8. Martells de ferrer. Segons un eix. 9. Braç amb plomes. Terme musical antic i girat. Sofre. Dos angles rectes. 10. Faran curses per la dreta. Vocal. Cap de llop.
11. Sobresurt per sobre dels altres. Aquella cosa dʼallà. 12. Dues corbes. Líder. Vocal. Cistell grec.

n dels vuit MOTS que presentem ha dʼocupar les caselles de color en diagoU
nal. Els altres 7 sʼhan dʼadaptar a les caselles horitzontals. Heus ací els mots:
Androna, Cargola, Bauxita, Enèsima, Estació, Fresada, Hipisme i Frasnià.

els 8 errors

mpliu les caselles buides de maO
nera que en cada columna vertical i en cada filera horitzontal de cada
caixa de 2x3 caselles hi hagi les lletres A, B, C, D, E i F.

sudoku difícil

criptograma

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

3 9
2
9
7 4
3
8
2 1

6 3
7 3

9 4
3
2
6 7
3
5
2 9

7 5
9 6

solucions

C
A
U
T

A
M
R R A
R E R
I
C
I C A
S U R
E E
A L
L L
A
L
L L O
L A T

H I P I SM E

BA UX I T A

F R AS N I A
F R E S AD A

AN DR ON A

E S T A C I O

KENTON NELSON

B
A
L
O
T

U L
N A
A R
U
B R
A
I A
X I
S
C
A
C A

usqueu una paraula de 8 lletres oculta dins de
B
lʼenigma. La imatge conté la inicial de la paraula
buscada. Sʼinclouen 7 de les 8 lletres.

C O N G R A
R I E R E S
E R T E S
A I
G A T
R A
A
R
A
C A
C
L OM
A
L S
L
I A
A
E R R
M
N E N
S
A

MILTON GLASER

La paraula és GENOCIDI, que significa lʼexterminació dʼun poble,
dʼun grup ètnic, dʼuna
llengua... Falta la G del
gall de la imatge.

CONIEDI

CA RG O L A

VERTICALS: 1. Innovarà quelcom. Dones una ordre.
2. Escoltaria la ràdio. Planta herbàcia. 3. Sortit del bany.
Cridaria com un gat. 4. La iota ho és. Dos angles iguals.
Ésser viu. 5. Clama al cel. Posaré fil a lʼagulla. 6. Nas
tallat. Part dʼuna autopista. Insecte que menja roba. 7.
Una de tall. Es desprèn. Bala petita. 8. Seixanta minuts
després del migjorn. De poca alçada. Cent. Carboni. 9.
Camperol al revés. Crits de dolor. Vitamina doble. 10.
Abaixis com una vela. Part de la nata. Planta que té
dents picants. 11. Nota. Peduncle de lʼoliva. Article. 12.
Faré una ratlla. Sot girat i ple dʼaigua.

M
I
O
L
A
R
I
A

11

M
A
N
E
S

10

2
9
3
1
4
8
5
6
7

9

8
7
6
2
3
5
4
9
1

8

1
5
4
6
9
7
8
2
3

7

9
1
7
8
5
2
3
4
6

6

3
2
8
4
7
6
1
5
9

5

6
4
5
9
1
3
7
8
2

4

4
8
9
3
2
1
6
7
5

3

5
3
2
7
6
4
9
1
8

2

sudoku de lletres

7
6
1
5
8
9
2
3
4

1

by FILOENIGMES

F E A CBD
DB C E AF
AF E BDC
BC D F EA
EA F DCB
CD B A F E

encreuats
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ACOLOREIX amb LUPE RIBOT

39
by Jordi Balasch

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.

Lupe Ribot

N O U P E U G E OT E X P E R T

A M B P L ATA F O R M A D E N O V A G E N E R A C I Ó

LA SEVA MISSIÓ: EL TEU NEGOCI

PER

250 € / mes

entrada: 2.577€ - 60 mesos - TAE: 8,97%

AMB MANTENIMENT,
CLIMATITZADOR
I RÀDIO INCLOSOS

amb Peugeot Leasing

Nou Peugeot Expert: Consum mitjà (l/100 km): des de 5,1 fins a 5,9. Emissions de CO2 (g/km): des de 133 fins a 155*. *Pendent homologació versió Long.
Quota mensual sense impostos a la Península i les Balears de 250 € al mes, per a un Expert Furgó Pro 1.6 BlueHDi 95 Compact amb el Pack Aire Ràdio. PVP recomanat de 17.238,71 €
(amb impostos, transport i descomptes inclosos) per a professionals, autònoms o pimes. Valor base arrendament: 14.246,86 €, a 60 mesos per lísing a través de PSA Financial Services
Spain EFC, SA. TIN 8,25%. TAE 8,97%. 59 quotes de 250 € (302,5 € amb IVA inclòs), una fiança de 288 € i un valor residual igual a una quota. Sense comissió d’obertura. Entrada:
2.576,86 € (sense IVA). Import total de l’arrendament financer i de l’opció de compra: 17.624,76 € sense IVA (21.325,96 € amb IVA). La quota inclou contracte de manteniment mensual
a 60 mesos o 70.000 km, el que succeeixi abans, amb un cost mensual de 14,48 € (amb IVA inclòs). La contractació d’aquest servei és potestativa per al client. Oferta no acumulable
vàlida fins al 30/09/2016 dirigida a professionals i autònoms que actuïn en l’àmbit de la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió, en el sentit de la normativa vigent sobre
consumidors i usuaris, i a pimes. Consulti’n les condicions a www.peugeot.es

NOU PEUGEOT EXPERT

AUTODILER 3000. Gran
Carretera
LL-11
9,4 - 25191
LLEIDA
- Tel.:
27 99 40. www.autodiler3000.com
MOTORAUTO.
Vía,
00km.
- Tel.:
00 000
00
00.973
www.motorauto.es

