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Saúl
Craviotto

piragüista i
medallista olímpic

 És el flamant campió 
olímpic de piragüisme i 
acumula quatre meda-
lles, entre les quals, l’or i 
el bronze que s’ha penjat 
recentment en els Jocs de 
Rio de Janeiro. Sempre 
amb humilitat i sense obli-
dar mai la ciutat que el va 

veure néixer, reconeix que 
el Centre de Piragüisme de 
Pardinyes que llueix el seu 
nom és el millor regal que li 
han fet mai. Sens dubte, el 
millor esportista lleidatà de 
la història i una de les mi-
llors persones que ha do-
nat el món de l’esport. 

Albert
Esteve

president del
Lleida Esportiu 

 Desbandada de futbolis-
tes arran dels impagaments 
de la temporada passada, 
rescissió de contracte d’al-
guns dels membres més 
estimats de l’equip sense 
opció a acomiadar-se dels 
aficionats, pèssima planifi-
cació esportiva que obliga 

a ajornar la pretemporada, 
fitxatge de jugadors dels 
quals s’ha prescindit dies 
després o un Camp d’Es-
ports encara ens obres que 
fa impossible la pràctica 
del futbol. Aquest podria 
ser el balanç estival del 
president blau. 
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Gerard
Martínez

director

Del meu únic èxit periodístic 
ja en fa deu anys, la qual cosa 
denota una manca d’evolució 
personal i professional d’allò 
més alarmant. Data de 2006 
i es tracta d’un documental 
titulat Rates d’arxiu en què el 
periodista Xavi Arnalot i servi-
dor entràvem, càmera oculta 
en mà, a l’arxiu d’històries clí-
niques de l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida per mos-
trar, d’una banda, una ingent 

quantitat d’històries clíniques 
per terra, amb gruixos de fins 
a 40 centímetres, trepitjades 
pels mateixos treballadors de 
l’arxiu i, de l’altra, el deteriora-
ment d’alguns dels sobres amb 
notes de metges, radiografies 
i analítiques com a conseqüèn-
cia de filtracions provinents 
de la sala de diàlisi. El vídeo 
va ser emès pel difunt Canal 
Català i va rebre l’atenció del 
diari La Mañana i, fins i tot, 
de TV3, però l’autèntic mèrit 
d’aquell treball d’investigació 
va ser la denúncia interposa-
da pel centre hospitalari. I és 
que algunes de les principals 
funcions dels periodistes pas-
sen per molestar, incomodar i 
emprenyar. També per expul-
sar les rates dels vaixells que 
elles mateixes han deixat a la 
deriva. I això és el vam fer... Es 

va arribar a un acord gràcies a 
la col·laboració del Col·legi de 
Periodistes i un mes després la 
situació s’havia solucionat mit-
jançant el condicionament de 
les instal·lacions. Ara bé, no 
va dimitir ningú -pràctica poc 
habitual en aquest país-, però 
es van acomiadar la majoria 
de treballadors -pràctica una 
mica més habitual-, sospitosos 
d’obrir-nos les portes de l’ar-
xiu. No va ser així, ja que vam 
accedir-hi amb absoluta lliber-
tat, sense amagar-nos de res, 
no vam haver de passar cap 
control ni hi havia guàrdies de 
seguretat. Cap rata a la vista, 
vaja! De fet, aquests rosega-
dors tenen una habilitat inna-
ta per amagar-se quan pin-
ten bastos. En canvi, una rata 
grossa -o un peix gros, seguint 
el símil animal- es mostrava en 

tota la seva esplendor després 
de visitar l’arxiu novament per 
desitjar-me de tot cor que no 
em passés res i que, per tant, 
no tingués mai la imperiosa 
necessitat de fer usdefruit dels 
serveis sanitaris de l’Arnau... 
Ironia de rata, suposo. Des 
d’aquest fet, com deia, han 
transcorregut deu anys, perío-
de de temps durant el qual la 
rata en qüestió no només ha 
mantingut el seu càrrec, sinó 
que ha ascendit dintre de l’or-
ganigrama dels rosegadors. 
I període de temps durant el 
qual jo he anat pagant una 
mútua privada... De totes ma-
neres, continuo pensant que 
la nostra feina val la pena, per-
què mentre nosaltres podem 
anar amb la cara ben alta, 
elles, les rates, no poden aixe-
car la vista de les clavegueres.

Rates
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Any 3
Des del naixement de 7accents, 
l’11 de setembre de 2014, coinci-
dint amb la Diada Nacional de Ca-
talunya, fem com els nens i les ne-
nes que van a escola, que compten 
els anys a partir d’aquest mes. Per-
què al setembre va començar tot. I 
perquè al setembre ha de continu-
ar tot. En definitiva, anys que ja no 
són anys, sinó temporades que han 
d’engegar amb novetats.
Apareixíem com un diari digital, 
una agència de comunicació i una 
productora audiovisual. Gràcies al 
15.000 euros que vam recollir a tra-
vés d’una campanya de micromece-

natge, tots vosaltres ens donàveu 
l’oportunitat d’editar la nostra pri-
mera publicació en paper. Moltes 
gràcies, no ho oblidarem mai, de 
debò.
Si l’any passat -o la temporada pas-
sada- us presentàvem el SE7, guar-
donat amb el premi a la millor nova 
publicació catalana de l’any 2015 
en el marc de la Nit de les Revistes 
i la Premsa en Català, un setmanari 
electrònic i la Guia Segrià, aquest 
any -o aquesta temporada- anirem 
una mica més enllà nodrint el diari 
digital amb més i millors continguts, 
amb seccions diàries en comptes 

de setmanals o bisetmanals, amb 
una trentena d’articulistes d’opinió 
propis i amb una clara aposta pel 
periodisme d’investigació mitjan-
çant un dossier electrònic de perio-
dicitat setmanal.
Tanmateix, el 28 d’agost hem publi-
cat el número 11 del SE7, del 29 de 
setembre al 2 d’octubre ens podeu 
trobar a la Fira Agrària de Sant Mi-
quel i, com a colofó final, el 8 d’oc-
tubre tindrà lloc la primera edició 
de l’iSE7, un punt de trobada anu-
al del periodisme i la comunicació 
d’aquest país que servirà d’antesa-
la a la popular Catosfera de Giro-

na, que aplegarà professionals de 
la talla de Txe Arana, Josep Ma-
ria Ganyet, Saül Gordillo o Carles 
Porta, entre d’altres, i que, a més, 
clourà amb l’entrega dels PREMIS 
SE7BLOGS, un reconeixement als 
millors blogs de la Terra Ferma du-
rant la temporada passada -o l’any 
passat- segons els lectors de 7ac-
cents.cat.
Així, doncs, si el 3 i el 7 són conside-
rats números màgics, imagineu-vos 
ara, que el 7 fa 3 anys... Ah, i ima-
gineu-vos també com de grossa la 
podem fer el dia que celebrem el 
nostre setè aniversari!

SE7PEUSALGAT
Recupera la seva ràdio 

robada gràcies a un 
comunicat de premsa
 Un mes després del robatori a l’inte-

rior del seu vehicle i de la consegüent 
denúncia, una companya del SE7 va 
reconèixer la ràdio del seu cotxe en 
una de les fotos que els Mossos van 
adjuntar amb el comunicat de la de-
tenció del presumpte delinqüent. Pri-
merament va ser la curiositat que la va 
empènyer a observar amb detall les 
imatges de tots els objectes sostrets 
en la sèrie de robatoris comesos a Llei-
da. Però la sorpresa va arribar quan hi 
va veure el seu aparell de música. Dos 
dies més tard i després d’adreçar-se a 
la comissaria, la Judit ha recuperat la 
seva ràdio i espera que més persones 
com ella puguin retrobar-se amb els 
seus objectes estimats. 

#LleidaEsportiu

@tonyoherrera
El Zaragoza con-

taría con alguien 
que despreci-
ara Aragon? 
Saludos

@neusmunte
Molt encerta-

da la decisió del 
@Lleida_Esportiu. 

Cap escletxa per a 
l’odi, el racisme o el masclis-
me ni a l’esport ni enlloc 

@llum2907
Molt ben fet @Lleida_Espor-
tiu!!! Ara que busqui feina al 
PP o d’assassí de toros per 
l’Espanya profunda

@miquelcalcada
Ara sí que veig que “som i 
serem”. Gràcies per la vos-
tra actitud @Lleida_Esportiu 

#FiraTàrrega

@LluisAgea
Com m’agrada llegir #Tàrre-
ga a la premsa! #FiraTàrrega 

@IntimsProd
La nostra major ocupació ara 
mateix? Organitzar el tetris 
d’espectacles que volem veu-
re a #firatarrega #misionimpo-
sible

@Joan_Andreu_
Fira Tàrrega! Ja estic prepa-
rant ruta actuacions per no 
perdre’m res. #firatàrrega

#Sixena

@Cati_Lleida
El litigi per les obres d’art 

de #Sixena ha fet augmen-
tar aquest estiu un 20% les 
visites al @museudelleida.

@Franksheles
Se puede marear la perdiz lo 
q se quiera y mezclar temas 
a conveniencia, pero hay una 
sentencia judicial. Cúmplase 
#Sixena

@Jordisebastia
Hipocresia és reclamar les 
obres de #Sixena i enderroc 
d’ermites, com el Patrimoni 
industrial d’#Averly

@xbardolet
Hi ha una #cultura política 
que només entén la cultura 
en la mesura que en fa #po-
lítica. #sixena #art #mnac

@PacoRoca11
Bien, otra medalla más para 
España. Habrá que avisar a 
los medallistas q las vigilen 
no sea que les pase como 
a nuestros compatriotas de  
#sixena

2CARE
Assegurances
Ronda, 60
973 266 599 

LA CLACA ESPECTACLES
Oci / Lleure
600 576 646
laclacaespectacles@gmail.com

+ Q GLOBUS IL·LUSIONS
Joguines
Magdalena, 25 
973 238 370
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La Paeria Curs polític 2015/16

La tornada al col·le...
amb els deures fets?

Els nostres alum-
nes més avantat-
jats emprenen un 
nou curs (polític) 
amb els deures 
pendents després 
d’un llarg estiu 
sense obrir cap lli-
bre (alguns, sorto-
sament, ni la Cons-
titució). La qüestió 
lingüística, el pacte 
PSC-C’s i el no-
menclàtor dels 
carrers, entre les 
assignatures que 
hauran d’afrontar 
aquest any

ERC tornava a l’Ajuntament de Lleida 
per la porta gran, amb tres regidors i 
formant un sòlid bloc sobiranista jun-
tament amb CiU i la CUP. Dels tres, 
Carles Vega és qui ha atacat amb ma-
jor vehemència el poc angelical pacte 
Àngel-Ángeles. També al costat de 
Convergència i la Crida, el republicà 
va lliurar els correus electrònics bilin-
gües emesos per la Paeria al Síndic de 
Greuges, Rafel Ribó, que va donar la 
raó a l’oposició i va demanar a la Pa-
eria que s’adrecés en català als ciuta-
dans. D’altra banda, Vega, Ros i Ribes 
van protagonitzar una de les polèmi-
ques més divertides de la legislatura 
quan el primer va acusar el segon de 
cedir a les pressions de la tercera en 
discòrdia i d’entrar al seu despatx sen-
se permís per retirar l’estelada de la 
finestra.

Carles 
Vega

L’endemà d’unes eleccions munici-
pals en què el Partit Socialista ja no 
sumava, l’oposició, liderada per Con-
vergència (i Unió), tenia opcions de 
governar. De fet, els nacionalistes van 
arribar a cridar la resta de partits per 
negociar un acord, però el mutisme 
del PP i la negativa de C’s, que signa-
va un acord amb el PSC per aprovar 
el cartipàs municipal, avortaven l’ope-
ració. Malgrat tot, la progressiva cas-
tellanització de l’Ajuntament de Lleida 
ha consolidat una oposició sobiranista 
–CiU, ERC i CUP– en què Toni Postius 
s’erigeix com a principal flagel·lador 
del malmès alcalde de Lleida. Tanma-
teix, l’elecció de Postius com a diputat 
del Partit Demòcrata Català al Con-
grés l’ha allunyat en excés del dia a 
dia de la Paeria, la qual cosa podria 
esdevenir un greu escull per a la for-
mació convergent al llarg d’aquesta 
legislatura.

Toni 
Postius

En el bàndol de la Crida per Lleida, 
Juvillà i Gabarrell han compartit pro-
tagonisme durant la legislatura, com 
quan, coincidint amb el Dia Interna-
cional per l’Alliberament Lèsbic, Gai, 
Bisexual i Transsexual, van penjar la 
bandera de l’arc de Sant Martí a la 
façana de la Paeria desobeint Ros, 
que s’havia negat a hissar-la. Però no 
només de banderes ha viscut aquesta 
primera etapa de la legislatura, ja que 
la CUP també ha encapçalat una altra 
causa perduda, la retirada dels noms 
franquistes dels carrers de la ciutat, 
la qual cosa és analitzada per una co-
missió d’experts. Per últim, Gabarrell 
va tensar encara més la política per 
la llengua a la capital del Segrià quan 
va denunciar que a Lleida no s’havien 
produït mai problemes lingüístics fins 
a la submissió del PSC a C’s.

Pau 
Juvillà

Sens dubte, la més aplicada del curs 
passat. I és que en tan sols uns me-
sos va aconseguir tot allò que el Par-
tit Popular només havia estat capaç 
de somiar al llarg de tants anys de 
representativitat a l’Ajuntament de 
Lleida. Havent salvat el lloc de treball 
del gendre de l’alcalde, principal de-
manda de Ros durant les negociacions 
tant amb Postius com amb la mateixa 
Ribes, la líder de Ciutadans ha fet rea-
litat la majoria de les seves promeses 
electorals, com ara l’enviament de no-
tificacions municipals en català i caste-
llà, la col·locació de cartells bilingües, 
la prohibició de símbols catalanistes 
com l’estelada en espais públics o la 
negativa a formar part de l’Associació 
de Municipis Independentistes, entre 
d’altres. A més, Ribes adverteix que 
“en les properes eleccions ens pre-
sentarem amb un objectiu clar: acon-
seguir l’alcaldia de la ciutat”.

Ángeles 
Ribes

Talment com la parella de detectius 
formada per Holmes i Watson, Ser-
gi Talamonte i Carlos González, co-
protagonistes de l’única agrupació 
d’electors de l’Ajuntament de Lleida, 
han intentat investigar, cadascun a la 
seva manera, els “crims” perpetrats 
pel PSC al capdavant del govern mu-
nicipal. Ja havien denunciat que Ar-
nó-Sice reclamava més de 2 M€ a la 
Paeria per la mala gestió dels radars 
i l’incompliment de la concessionària 
en no invertir en seguretat vial abans 
de presentar-se a les eleccions, però 
les seves indagacions han perdut em-
branzida en topar-se amb la burocrà-
cia d’una institució tan hermètica com 
la Paeria. D’entre les seves troballes 
més recents cal destacar la denúncia 
als promotors de la polèmica disco-
teca Biloba per haver iniciat les obres 
sense autorització. El Comú, junta-
ment amb CiU, ERC i CUP, va voler ex-
plicitar el seu refús frontal a una Paeria 
bilingüe en el Ple municipal del mes 
d’octubre, a pesar que l’agrupació ha 
optat per mantenir-se al marge de la 
qüestió lingüística en la majoria d’oca-
sions.

Carlos
González

Massa acostumat a les majories ab-
solutes i, sobretot, a governar sen-
se comptar amb l’oposició, la figura 
d’Àngel Ros, afeblida per les acusaci-
ons de corrupció formulades per l’ex-
tinent d’alcalde Marta Camps, tronto-
lla arran dels mals resultats electorals 
obtinguts en els darrers comicis mu-
nicipals. Tot i això, l’alcalde s’ha as-
segurat la seva supervivència política 
–i la del seu gendre i cap de gabinet, 
José Crespín– gràcies a un “pacte de 
govern encobert” amb Ciutadans, tal 
com el titlla l’oposició, que ha tibat la 
vida política de la ciutat fins a límits 
insospitats. A canvi, Ros, el líder del 
sector més catalanista del PSC tot just 
dos anys enrere, ha hagut d’encapça-
lar la modificació de la normativa lin-
güística de la Paeria per adaptar-la a 
la cooficialitat del català i el castellà 
després de dècades d’ús gairebé ex-
clusiu del català.

Àngel
Ros

Perjudicat per una portaveu amb tan-
ta poca oratòria com retòrica, el Partit 
Popular ha esdevingut el grup muni-
cipal més castigat per la irrupció de 
Ciutadans, que s’ha apropiat sense 
concessions de les polítiques de dre-
tes i espanyolistes que havien corres-
post als populars fins a les acaballes 
de l’anterior legislatura. Qüestions 
com la llengua o l’exhibició de símbols 
catalanistes, per exemple, s’han con-
vertit en potestat dels taronges, que 
en mesos han aconseguit més aven-
ços en matèria anticatalanista que els 
blaus en anys. En definitiva, un partit 
acomodat en excés que necessita, 
d’una banda, recuperar el nord i, de 
l’altra, trobar el seu lloc a l’est de la 
brúixola política municipal. La caris-
màtica Dolors López serà l’encarrega-
da d’intentar-ho...

Dolors 
López
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La Paeria

S’aprova una 
moció conjunta
 presentada per

 CiU, ERC,
Crida i Comú

Amb l’abstenció del PSC i els vots en contra de C’s i PP
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha 
aprovat en el darrer Ple donar 
suport al Correllengua 2016 
amb l’abstenció dels vuit regi-
dors de l’equip de govern del 
PSC i els vots contraris de C’s 
i PP. La moció l’han presentat 
conjuntament ERC-Avancem, 
Convergència i Unió, la Crida 
per Lleida-CUP i el Comú de 
Lleida -que han sumat tretze 
vots- i reivindica aquesta inici-
ativa social que enguany cele-
bra el 20è aniversari i es dedi-
ca a la periodista i escriptora 
Montserrat Roig. La moció 
reclama el suport al Correllen-
gua com a instrument reivin-
dicatiu de la societat a favor 
de la normalització en l’ús so-
cial de la llengua als territoris 
de parla catalana i a favor de 
la seva unitat, així com a les 
entitats i grups organitzadors 
del Correllengua i a les inici-
atives de voluntariat promo-
gudes per la Coordinadora 

L’Ajuntament de Lleida dóna
suport al Correllengua 

Imatge del minut de silenci que s’ha realitzat durant el 
Ple arran dels últims atemptats a Europa.

foto · Judit Gómez

d’Associacions de la Llengua 
Catalana (CAL).
D’altra banda, a excepció de 
C’s, que s’ha abstingut, la 
resta de grups del consistori 
han votat a favor d’una mo-
ció d’ERC-Avancem per una 
rebaixa al 4% de l’IVA en els 
productes d’higiene femenina 
(compreses, tampons, copes 
menstruals i salvaeslips), els 
bolquers per a infants i adults 
i els preservatius masculins i 
femenins en considerar que 
són productes de primera 
necessitat. La moció demana 

Memòria històrica

ERC demana a la Paeria que
dignifiqui el bust de Companys

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El grup municipal d’ERC-
Avancem a l’Ajuntament de 
Lleida ha tornat a denunciar 
que el monument dedicat al 
president de la Generalitat 
Lluís Companys, situat davant 
del Teatre de l’Escorxador, 
“està brut, deteriorat i con-
tínuament pateix actes incí-
vics”. ERC-Avancem exigeix a 
l’equip de govern de la Pae-
ria “que netegi amb celeritat 
el monument i que esborri la 
pintada per respecte a la me-
mòria del president màrtir”. A 
més, insta el govern encapça-
lat per Àngel Ros a posar en 
marxa “de forma imminent” 
l’actuació de dignificació a 
què es va comprometre fa 
deu mesos.”  

Estat que presenta el bust dedicat a Lluís Companys, 
ubicat davant el Teatre de l’Escorxador de Lleida.

foto · ERC

als grups polítics que instin 
el Congrés dels Diputats i la 
Comissió Europea a fer efec-
tiva aquesta rebaixa. També 
proposa fomentar l’educació 
afectiva-sexual als instituts, en 

coordinació amb la que ofe-
reixen les unitats d’atenció a 
la salut sexual i reproductiva 
(ASSIR) de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, així com 
amb tots els agents implicats, 

com ara els centres de salut, 
els serveis d’informació i aten-
ció a les dones, els punts d’in-
formació juvenil, els centres 
educatius i les associacions de 
mares i pares d’alumnes.
Hi ha hagut dues mocions 
més que s’han aprovat. Una 
presentada per la Crida-CUP 
a favor del dret de les perso-
nes en risc d’exclusió social 
a una alimentació adequada, 
amb l’abstenció del PSC, i una 
altra de la junta de personal i 
seccions sindicals per recu-
perar drets laborals perduts, 
com les 35 hores setmanals. 
En aquest darrer cas, tots els 
grups hi han votat a favor ex-
cepte PP i C’s, que s’han abs-
tingut. Per contra, el Ple ha 
tombat una moció del PP que 
demanava un protocol d’ac-
tuació contra la inseguretat i 
l’incivisme al barri de la Mario-
la. Hi han votat en contra PSC, 
ERC-Avancem, la Crida-CUP i 
el Comú. CiU i C’s s’han abs-
tingut. 

Síndic de Greuges
Finalitzat l’expedient sobre l’ús

del català a la Paeria
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Síndic de Greuges de 
Catalunya, Rafel Ribó, ha 
informat a l’Ajuntament de 
Lleida que dóna per finalit-
zades les seves actuacions 
en referència a la queixa 
presentada pels grups de 
CiU, ERC i la Crida sobre 
l’ús del català a la Paeria. 
Segons un comunicat del 
mateix Ajuntament, després 
de clarificar al Síndic que els 
criteris que s’utilitzen són els 
d’emprar normalment el ca-
talà com a llengua de comu-
nicació i el castellà quan els 
ciutadans ho demanin, Ribó 
ha decidit ‘’posar fi a les se-
ves actuacions’’. Els grups a 
l’oposició van denunciar que 
la tramesa de comunicaci-
ons i notificacions de la Pa-
eria es feia d’ofici en forma 

bilingüe, així com que hi ha 
retolació en català i castellà 
en senyals de trànsit.
Els grups municipals de CiU, 
ERC i la Crida han alertat 
que el paer en cap, Àngel 
Ros, intenta tergiversar el 
sentit de la recomanació del 
Síndic de Greuges de Cata-
lunya assegurant que s’ha 
demostrat “que ja es com-
pleixen les seves recomana-
cions’’. L’oposició subratlla 
que Ros ‘’no pot vendre ase 
per bèstia grossa’’ perquè 
el Síndic instava la Paeria 
a ‘’assumir l’obligatorietat 
d’emprar el català normal-
ment en les comunicacions 
o notificacions adreçades 
a persones físiques o jurí-
diques residents en l’àmbit 
lingüístic català, així com de 
fomentar la imatge pública i 
l’ús del català’’. 
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Per simbolitzar l’arribada de la
república catalana

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els actes de la Diada 2016 co-
mençaran a les 17.14 amb el 
repic de campanes de la Seu 
Vella de Lleida i culminaran 
amb un batec simultani a les 
cinc localitats que aquest any 
seran seu de la mobilització 
per simbolitzar l’arribada de 
la república catalana. L’efec-
te del batec s’aconseguirà 
aixecant i baixant els punts 
de color groc que es repar-
tiran el mateix Onze de Se-
tembre, segons han explicat 
l’ANC i Òmnium Cultural a 
la capital del Segrià. De fet, 
el punt groc amb una “R” de 
república al centre també és 
l’element principal de la part 
davantera de la samarreta de 
la Diada, que al darrere porta 
inscrit el número 11 per do-
nar el missatge que tots els 
concentrats són un “equip 

L’ANC i Òmnium
anuncien un “batec”

simultani a les cinc seus

Diada Nacional de Catalunya

Diversos membres de l’ANC i Òmnium de Lleida mos-
tren la samarreta de la Diada i una estelada.

foto · ACN

guanyador”. La vicepresiden-
ta d’Òmnium Cultural, Marina 
Llansana, ha fet una crida a la 
“mobilització massiva de tots 
els demòcrates” per “respon-
dre els atacs de l’Estat contra 
Catalunya”, uns “atacs” que 
“s’han intensificat en l’últim 
any” amb casos com la peti-
ció del Govern espanyol per-
què s’actuï penalment contra 
la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, la suspensió 
de la declaració del 9-N o els 
“plans per destrossar la sani-
tat catalana des de les clave-
gueres de l’Estat”.
Els detalls dels actes de la 
Diada els ha explicat el co-
ordinador de la comissió de 
mobilització de l’ANC, Ori-
ol Codina. Després del repic 
de campanes de les 17.14 a 
Lleida, es llegirà una part del 
manifest comú i, tot seguit, 
sonarà una cançó instrumen-

tal. Tothom a Lleida aixecarà 
els punts fent l’efecte d’un 
batec al ritme de la música i 
es passarà el relleu primer a 
Berga i després a Salt, Tarra-
gona i Barcelona. Per acabar 
de culminar l’acció, un coet a 
cada ciutat anunciarà que ha 
arribat el moment d’aixecar 
els punts alhora al ritme de 
la música mentre colles cas-
telleres construiran uns pilars 

que simbolitzaran els valors 
de la república catalana. “Ge-
nerarem la imatge que tot un 
país està bategant, que està 
actiu, viu, en moviment, que 
està a punt per a la república 
catalana, per tant, serà una 
evidència que aquest Onze 
de Setembre anem més forts 
que mai perquè també arri-
ben moments que ho reque-
reixen”, ha destacat Codina.
Pel que fa a la samarreta, 
es va posar a la venda el 16 
d’agost i el pack inclou un 
retolador especial perquè 
tothom s’hi pugui escriure el 
seu nom igual com llueixen 
els jugadors d’equips espor-

tius. El preu és de 15 euros 
per als adults i 8 per als in-
fants. La samarreta és blanca 
i té el punt groc amb l’”R” al 
centre, a l’altura del pit, amb 
la inscripció a punt. Codina 
ha remarcat que aquest any 
un factor important es troba 
al revers de la peça: “Un ‘11’ 
d’equip, d’equip guanyador”. 
“El que volem evidenciar amb 
això és que en aquesta Diada 
totes les persones que parti-
cipin en els cinc punts estaran 
unides fent pinya al mateix 
equip, per guanyar i aconse-
guir la república catalana, que 
és el gol de totes les nostres 
vides”, ha afirmat. 

Fan una crida a 
la “mobilització 

democràtica” 
per a un “equip 

guanyador”

Yo también soy catalana

què opina...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i 
diputada provincial

No descubro nada nuevo si digo que 
el nacionalismo es una neoreligión. 
Apela a sentimientos y creencias, no 
resiste investigaciones serias ni análi-
sis racionales y sus fieles tienen com-
portamientos de acólitos. Y como en 
todas las religiones, si no crees en ella 
automáticamente te conviertes en el 
mejor de los casos en un impío al cual 
se puede tolerar pero sin hacerle mu-
cho caso, y en el peor en un infiel a 
combatir.
El nacionalismo, como las religiones, 
define quién es y qué es. En nuestro 
caso, el nacionalismo define quién es 
catalán o no, y la actitud a mantener 
frente a los desheredados del paraíso 
independentista prometido. Lo más 

habitual es la sentencia de destierro. 
El “vete a tu pueblo” o el “si no te 
gusta, vuélvete a España” es algo ha-
bitual que nos escuchamos los no co-
mulgantes del dogma, como si éste no 
fuera nuestro pueblo, como si ésta no 
fuera nuestra tierra, como si ésta no 
fuera nuestra sociedad.
Lejos quedan los mandamientos del 
patriarca Pujol, ahora caído en desgra-
cia, aquello de “es catalán quien vive 
y trabaja en Cataluña y quiere serlo”. 
Se acabó. Las nuevas tablas de la ley 
dictan que catalán es única y exclusi-
vamente aquel que es señalado por el 
dedo flamígero de los nuevos oráculos 
divinos, los que reparten los carnés de 
catalanidad. Los mismos que se han 

apropiado de los símbolos de todos 
y sólo consienten su exposición para 
maravilla de los acólitos... Y como en 
toda religión, también hay exclusión 
de los impuros, y si no que se lo digan 
a los de Súmate que salieron dispara-
dos del concilio de Prada de Conflent, 
donde ya dejaron las cosas muy claras 
acerca de lo que podían esperar los 
conversos a la religión indepe.
La cosa es que servidora es una atea 
irredenta, que no piensa dejar que le 
arrebaten ni la tierra, ni la lengua, ni 
los símbolos. Así que igual algunos 
van a tener que ir preparando la pila 
de la hoguera porque allá va mi herejía 
al dogma de fe: yo también soy cata-
lana.





Les escenes més quoti-
dianes esdevenen màgi-
ques en el marc de les 
colònies de l’AECC.

fotos · Dani Martínez
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AECC Colònies d’estiu

Unes colònies normals
 GERARD MARTÍNEZ
 SALARDÚ

www.7accents.cat

 No hi ha res millor que quel-
com extraordinari sembli nor-
mal a ulls de tothom. I això és 
el que aconsegueixen l’Eva, la 
Dolors, el Carles, el Cisco, el 
Joan Anton, el Jordi, la Grisel-
da, la Marta, l’Aleix, la Mar, la 
Lucía, la Laura i tants d’altres 
que cada estiu converteixen les 
colònies de l’Associació Espa-
nyola Contra el Càncer (AECC) 
per a nens i nenes amb càn-
cer en unes colònies normals. 
Aquesta és la primera sensació 
que tenim just aparcar el cotxe 
davant de l’alberg Era Garo-
na de Salardú i aixecar la vista 
cap a l’entrada del recinte. Un 
grup de nens i nenes travessa 
el carrer que separa les pisci-
nes i l’alberg amb la tovallola 
en mà, un banyador massa xop 
per creure’s que ha transcorre-
gut el temps prudencial entre 
l’últim bany i la tornada a les 
habitacions i aquella excitació 
tan pròpia de qui viu dia a dia, 
sense pensar en l’endemà, no-
més gaudint de l’avui. Com fan 
ells, nens i nenes que han patit 
algun procés oncològic. Com 
fan tots els nens del món.
I a qualsevol nen i nena del món 
li agrada un parc d’aventura, 
amb circuits i ponts tirolesos, 
entre d’altres. També el ràfting, 
sobretot si són valents com els 
nostres protagonistes. Per això, 
el primer destí és Les, a l’Aran 
Experience. “És el nostre mo-
ment”, afirma amb convenci-
ment la Berta, de San Pol de 
Mar i tan sols 14 anys. Supera-
da la quimioteràpia, ara depèn 
de la medicació per evitar-ne 

les seqüeles, però la Berta és 
una més de les colònies. “Em 
van dir que aquí no em sentiria 
diferent”, recorda. Sens dubte, 
és el seu moment. I el de la Fà-
tima, de 9 anys i sense còrnies, 
però amb la mirada més tendra 
que he vist mai.
La història de l’Aidan és similar, 
ja que els seus problemes de 
psicomotricitat són fruit d’un 
tractament a base de quimiote-
ràpia i radioteràpia tan agressiu 
com la mateixa malaltia. Però 
la cadira de rodes no li impe-
deix fer ràfting. Exhaust alhora 
que entusiasmat, reconeix que 
“gràcies a l’ajuda dels moni-
tors i de la resta de companys 
ho he aconseguit”. “M’ho he 
passat genial!”, crida l’Aidan. 
Sí, ho crida amb totes les seves 
forces. Amb la mateixa intensi-
tat que el Pol rasca la guitarra 
mentre  canta “Son mis ami-
gos” d’Amaral envoltat d’una 
cinquantena de companys que 
escolten atents la banda sonora 
de les seves vides.
La Griselda, una de les doctores 
que col·laboren amb l’AECC, 

ens explica que durant aquella 
setmana han d’atendre els con-
tratemps habituals d’unes colò-
nies d’estiu, com ara cops, ras-
cades o els típics mals de panxa 
dels primers dies arran dels ner-
vis. De totes maneres,  una noia 
pateix convulsions la nit que el 
grup dels grans passa lluny de 
l’alberg, en una caseta al bell 
mig de les muntanyes. “S’ha 
actuat al mateix refugi i l’hem 
traslladat immediatament a 
l’Hospital de la Val d’Aran, on 
ja ens esperaven per sotmetre-
la a les proves pertinents. Tot 
plegat ha quedat en un ensurt, 
però la nostra obligació és pre-
parar-nos per a qualsevol emer-
gència”, ens tranquil·litza el 
Jordi, un dels responsables de 
l’AECC a la Val d’Aran.
La Lucía, de Saragossa, no s’ha 
separat ni un moment de la 
Núria, la seva millor amiga, una 
noia de Guissona que partici-
pa en les colònies de l’AECC 
des dels 5 anys i que ara, amb 
gairebé 16, edat màxima per 
inscriure-s’hi, afronta la seva úl-
tima edició. “Quan en tingui 18 

faré el curs de monitora i torna-
ré”, ens diu entusiasmada, ha-
vent oblidat ja l’incident de la 
nit anterior. Cinc dies després, 
a l’estació de tren de Lleida, 
la Núria i la Lucía s’abraçaran 
i ploraran desconsoladament. 
Llàgrimes sinceres als seus ulls 
i, també, als dels pares de la 
Núria, el Rafael i la Núria, que 
admeten que les colònies li han 
donat molta força a la seva filla 
per seguir endavant i n’hi do-
naran més per fer-se monitora 
i ajudar d’altres persones que 
hagin passat pel mateix que 
ella. La Lucía i la Núria continu-
en abraçades...
Qui ja ha complert el seu somni 
és la Mar, que amb només 19 
anys ha inaugurat la seva sego-
na etapa a Salardú. La prime-
ra va transcórrer dels 8 als 16 
anys, quan va ser víctima d’un 
càncer.  També s’ha convertit 
en un somni fet realitat per a la 
Marta, filla d’un infermer de la 
Val d’Aran que va conèixer les 
colònies de ben petita i se’n 
va enamorar. Ara n’és monito-
ra i no pot evitar emocionar-se 

quan recorda tots els infants 
que han passat per les colòni-
es i que anys després romanen 
sans i estalvis. “No hi pot haver 
res millor” segons ella, que no 
dubta a referir-se a les colònies 
com “el millor projecte de la 
meva vida”. 
Un projecte que neix ara fa dis-
set anys quan una noia de la 
Val d’Aran afectada de càncer, 
després de participar en unes 
colònies internacionals de la 
Fundació Paul Newman a Irlan-
da, convenç els seus pares d’or-
ganitzar-ne unes de similars al 
Pirineu lleidatà. Ens expliquen 
la història el Cisco i el Joan 
Anton, dos dels “pares funda-
dors” d’aquestes colònies que, 
a més, hi treballen com a infer-
mers. L’Eva, gerent de l’AECC 
Lleida, la Dolors, coordinadora 
de les colònies, i el Carles, el 
seu director, han rebut el tes-
timoni d’un projecte que viu 
un moment dolç, amb més de 
cent nens inscrits anualment i  
atraient l’atenció de prou pa-
trocinadors i col·laboradors per 
assegurar-ne la seva gratuïtat.
“Les colònies són un exemple 
de normalitat, on els nens i les 
nenes que vénen es poden sen-
tir com a nens i nens normals”, 
ens assegura l’Aleix, coordina-
dor del grup dels més grans. 
I una última frase, també de 
l’Aleix: “Rebem més del que 
donem, aprenem més del que 
ensenyem”. Com la Judit, el 
Dani i jo, que fem les maletes 
amb la sensació que marxen 
més plenes del que van arribar. 
Perquè els records omplen, 
tant com sentir-se normals du-
rant uns dies. Extraordinària-
ment normals. 
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Dos lleidatans participen en la construcció d’un camp
de dia per als refugiats de Vasilika

 GERARD MARTÍNEZ
 VASILIKA

Dos mesos després que la 
policia grega desallotgés el 
camp autogestionat d’Eko 
Station, que acollia uns 1.800 
refugiats i que estava situat 
a tocar de la frontera entre 
Grècia i Macedònia, diversos 
voluntaris catalans, entre els 
quals dos lleidatans, van tor-
nar a engegar els projectes 
que s’hi duien a terme.
En aquell moment, els refu-
giats van ser traslladats amb 
autobusos un centenar de-
quilòmetres cap al sud, a Va-
silika, un camp militar que, 
entre d’altres mancances, no 
compleix unes mínimes con-
dicions higièniques, sanitàries 
i alimentàries. 
Eko Project, que va funcio-
nar durant tres mesos al vol-

Reparant el present, construint el futur

tant d’una gasolinera a prop 
d’Idomeni, constava de molts 
subprojectes diferents (una 
escola, un espai infantil i un 
altre per a dones, una cuina 
comunitària, un cinema...) i 
tenia com a principis fona-

mentals l’apoderament i la 
dignificació de les persones 
exiliades, la participació di-
recta d’aquestes en el pro-
jecte i la identificació de les 
seves necessitats reals a partir 
de la relació directa i horit-

zontal.
Un grup de voluntaris, majo-
ritàriament catalans, ha acon-
seguit reconstruir les infraes-
tructures que configuraven 
Eko Station just al costat del 
camp militar de Vasilika. La 

setmana passada van comen-
çar les tasques d’habilitació 
de l’espai de 4.000 metres 
quadrats que serviran per al-
bergar una escola, una cuina 
comunitària, una haima per a 
dones, una tenda de te, una 
biblioteca i zones comunità-
ries on es programen tallers 
per a gent de totes les edats.
El projecte, en el qual par-
ticipen els joves Ares Masip 
i Adrià Cluet, de Lleida i Ar-
tesa de Segre respectiva-
ment, pretén crear un espai 
col·lectiu de convivència que 
cobreixi durant les hores diür-
nes les mancances del camp 
militar. 

L’Ares Masip és una de 
les voluntàries lleidatanes 
que hi participen.

foto · Adrià Cluet

Solidaritat

+ info: 973.23.81.48 – lleida@aecc.es

L’aecc Catalunya Contra el Càncer prepara la 

IV CAMINADA AECC EN MARXA
commemorant el Dia Mundial Contra el Càncer de Mama

T’esperem el proper 16 d’Octubre

El 40% dels càncers es pot 
prevenir amb un estil 
de vida saludable. 
Un dels pilar de l’aecc 
és conscienciar sobre 
els hàbits de prevenció. 
Hàbits importants tant per 
prevenir, com per persones a qui ja se’ls ha 
diagnosticat un càncer. 
Suma’t a la lluita contra el càncer per disminuir 
l’impacte causat per la malaltia i millorar la vida 
de les persones.

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

Alcarràs
no et perdis les nostres 

activitats i caminades 
al Pla d’Urgell, Garrigues, Urgell  

i Noguera.
Espai cedit per:
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Hi ha 5.727
docents sense

feina i “poques
 possibilitats 

d’aconseguir-ne”

Reclamen que les substitucions es facin des del primer
dia i acabar amb els contracte d’un terç de jornada

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els sindicats denuncien que el 
nou curs escolar, que va co-
mença l’1 de setembre, ho fa 
amb més retallades. La secció 
d’ensenyament de la CGT a 
Lleida es va concentrar el dia 
abans davant dels Serveis Ter-
ritorials d’Ensenyament a Llei-
da per denunciar que “plou 
sobre mullat” i que aquesta 
situació cada vegada és més 
“precària”, “agreujarà els 
problemes que fa anys que 
arrosseguem”. Reclamen, per 
exemple, que les substituci-
ons es facin “des del primer 
dia”, perquè és “essencial i 
urgent” per evitar que se’n 
ressentin els projectes educa-
tius dels centres. Denuncien 
també que el nou Decret de 
plantilles atorga a les direc-
cions, amb uns criteris “mas-
sa subjectius i poc transpa-

Els sindicats denuncien que el nou 
curs comença amb més retallades

Furts
El detingut per robar a l’interior de 

vehicles  segueix batent rècords
 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

Els Mossos d’Esquadra han 
recollit fins a 56 denúnci-
es en relació amb el veí de 
Lleida de 40 anys i originari 
del Marroc detingut el pas-
sat dimarts 17 d’agost per 
cometre una sèrie de roba-

toris a l’interior de vehicles 
a Lleida. No obstant això, 
asseguren que es podrien 
relacionar amb el cas més 
denúncies. Aquests robato-
ris, realitzats en menys d’un 
mes, estan batent el rècord 
de la ciutat, ja que no es re-
corda cap cas similar. 

Fauna
Cabirols es passegen prop de l’A-2 

entre Tàrrega i Cervera
 REDACCIÓ
 GRANYANELLA

Un grup de cabirols s’ha dei-
xat veure últimament pels 
voltants de l’A-2 al terme de 
la Granyanella, entre Tàrre-
ga i Cervera.
Segons els Agents Rurals, 
en els darrers anys s’ha po-

gut constatar una prolifera-
ció de la comunitat d’aques-
ta espècie de mamífer en 
diversos punts de la plana 
de Lleida, més enllà del seu 
hàbitat més comú a la de-
marcació de Lleida, que és 
el Pirineu o les zones més 
boscoses. 

rents”, el poder de decidir 
“qui seran els afortunats que 
treballaran tot el curs 16-17”. 
Així, “ara ens trobem amb 
5.727 docents sense feina 
i amb poques esperances 
d’aconseguir un interinatge”.

Des de la UGT-Educació 
(FETE) han reclamat a través 
d’un comunicat que s’acabi 
amb els contractes d’un terç 
de jornada. Reivindiquen que 
només hi hagi dos tipus de 
contracte; el de jornada com-

Medi ambient

Denuncien l’estat “lamentable” de 
les aus del parc del Graó d’Alpicat

 REDACCIÓ
 ALPICAT

L’entitat ecologista Ipcena, 
la Protectora d’Animals de 
Seròs i Amigos Peludos del 
Baix Cinca denuncien l’estat 
“lamentable” en què viuen 
al parc del Graó d’Alpicat els 
ànecs, cignes i oques, concre-
tament en la zona delimitada 
per a aquestes aus dins de 
l’espai. Les entitats han pogut 
comprovar l’existència d’ani-
mals morts i també posen de 
relleu la “insalubritat” de l’ai-
gua i la presència de residus 
en l’espai del parc on convi-
uen aquestes aus. 
Les tres entitats exigeixen 
solucions i recorden que 
“l’Ajuntament d’Alpicat és el 
responsable directe de man-
tenir els animals en condici-

Imatge d’una oca morta al parc del Graó d’Alpicat.
foto · Ipcena

ons, complint el que diu la Llei 
de protecció dels animals de 
Catalunya”.
Així mateix, recomanen als ve-
ïns que no alimentin amb pa 
els ànecs i les altres espècies 

aquàtiques ja que “pot arribar 
a ser mortal per a ells”, pro-
vocant-los malalties com ara 
l’”ala d’àngel”, que pot oca-
sionar que les ales dels ànecs 
es deformin o la mort. 

plerta (100%). i el contracte 
del 50% amb presència de 
mitja jornada en el centre, 
encara que sigui per cobrir 
una reducció d’un terç de jor-
nada, ja que consideren que 
aquests últims, a més de su-

posar “salaris de misèria”, no 
faciliten quelcom tan impor-
tant en la tasca docent com és 
“involucrar-se en les activitats 
no lectives que programen els 
centres com a part essencial 
de l’acció educativa”. 

Membres de la CGT, amb 
una pancarta reivindicati-
va davant d’Ensenyament.

foto · CGT

Ensenyament
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Segons una enquesta del segon 
trimestre de 2016, la marxa del 
negoci és més favorable al conjunt 
de Catalunya que aquí

 REDACCIÓ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 L’empresariat lleidatà es 
mostra cautelós en la valora-
ció que fa tant de la marxa 
del negoci com de les expec-
tatives per al proper trimes-
tre d’acord amb les dades 
de l’enquesta que analitza el 
ritme econòmic del segon tri-
mestre de 2016. Tot i no arri-
bar a caure en els índexs amb 
els quals es va tancar el 2015, 
sí que s’observa una modera-
ció pel que fa a l’expectativa 
de l’empresariat lleidatà que 
es diferencia amb claredat del 
clima més marcadament posi-
tiu que s’observa en les res-
postes facilitades al conjunt 
de Catalunya i en tots els sec-
tors de l’activitat. Pel que fa a 
la marxa del negoci, el 59,8% 

de les empreses lleidatanes 
va assegurar que seria estable 
mentre que un 23,7 va consi-
derar que havia anat a l’alça. 
Només un 16,5% es va situar 
en posicions baixistes.
Segons la Cambra de Comerç 
de Lleida, la dada positiva 
arriba de la mà de tres dels 
quatre sectors analitzats, ja 
que tant el comerç com els 
serveis i la indústria registren 
saldos positius. En aquest 
sentit, mentre que el sector 
dels serveis es mostra més 
optimista, amb un saldo del 
12,9%, la indústria i el comerç 
passen dels -0,3% i -9,6% a 
saldos del 5,1% i del 4,5% 
respectivament. L’únic sector 
que manté un saldo negatiu, 
tot i que molt millor que el 
trimestre anterior, és la cons-
trucció, que passa del -16,6% 
al -5,3%.

Pel que fa a les expectatives, 
una mica més de la meitat 
de les empreses enquesta-
des (56%) consideren que es 
mantindran estables el pro-
per trimestre mentre que un 
27,2% asseguren que la situ-
ació millorarà i un 16,8% que 
anirà a pitjor. Si es comparen 
les dades amb les que s’ob-
serven a Catalunya, les expec-
tatives per als propers mesos 
se situen per sota dels índexs 
catalans. Així, mentre que les 
expectatives del sector indus-
trial representen la meitat del 

que s’assenyala a Catalunya, 
en el comerç la diferència és 
menor, però se segueix man-
tenint per sota de la que es 
marca el conjunt del país. La 
construcció és l’única que co-
incideix en assenyalar només 
un pessimisme una dècima 
superior al que es mostra a 
Catalunya.
Per branques d’activitat, l’in-
forme del ritme econòmic del 
segon trimestre de l’any as-
senyala un saldo positiu del 
2,7% pel que fa a la marxa 
actual del negoci però una 

molt millor situació de les 
expectatives per al proper 
període en el sector de l’ali-
mentació, que té un paper 
més rellevant a les comarques 
de Ponent. Aquest sector es 
col·loca en índexs positius, ja 
que el 75,9% de les empreses 
creuen que la situació s’ha 
estabilitzat i el 13,4%, que ha 
millorat mentre que només 
un 10,7% consideren que s’ha 
alentit la marxa positiva del 
negoci el primer trimestre de 
2016 a Lleida i les expectati-
ves per al proper trimestre. 
La informació, elaborada per 
la Cambra de Comerç i In-
dústria de Lleida i l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, 
permet conèixer tant el ritme 
que es palpa en el dia a dia 
de l’empresa com les expec-
tatives per als propers tres 
mesos.  

Els negocis de Lleida no “marxen”

Evolució de la marxa dels negocis i les expectatives Principals indicadors del clima empresarial a Lleida

M

Ex

Segon trimestres de 2016
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 S’han fet obres de millora en un terraplè a Granyanella
 ACN
 GRANYANELLA

Els usuaris de la línia R12 en-
tre Lleida i l’Hospitalet de Llo-
bregat que agafen el tren a 
Tàrrega o Cervera s’han mos-
trat satisfet pel fet que Renfe 
ja hagi restablert la circulació 
entre aquests dos municipis 
després de prop de dos me-
sos de transbords per carre-
tera en autobús arran de les 
obres de la Granyanella. Fins i 
tot, algun passatger despistat 
encara no s’havia assabentat 

Satisfacció entre els usuaris pel 
restabliment dels trens de l’R12

Fires

Alpicat presenta Playmobil Alpiclick, 
adreçada al públic familiar

 REDACCIÓ
 ALPICAT

L’Ajuntament d’Alpicat ha 
acollit la presentació de 
Playmobil Alpiclick, la primera 
fira lúdica i de col·leccionisme 
que se celebrarà a la Unió 
d’Alpicat els dies 15 i 16 d’oc-
tubre i que va adreçada a un 

públic familiar.
L’acte ha comptat amb la pre-
sència de l’alcalde d’Alpicat, 
Joan Gilart, i de la regidora 
Mercè Gispert, que han ex-
pressat la seva satisfacció pel 
fet que la població disposi 
d’una nova iniciativa que su-
posa “un altre pas dins la de 

posada en marxa de projec-
tes que dinamitzen Alpicat”.
En aquest sentit, tant l’alcal-
de com la regidora han vol-
gut destacar que aquesta fira 
suposa un projecte “interge-
neracional”, ja que posa en 
contacte  pares i fills a través 
d’una activitat lúdica. 

Turisme

L’ocupació turística a Lleida creix 
un 10% envers l’any passat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La demarcació de Lleida ha 
tancat l’agost amb un 10% 
més d’ocupació turística 
que l’any passat. Segons 
el director del Patronat de 
Turisme, Juli Alegre, aquest 

increment ha estat superior 
al que havien previst abans 
de l’inici de la temporada, 
fixat en un 6%, i el sector 
es mostra ‘’optimista’’ amb 
aquestes dades, que igualen 
la millor temporada turística, 
la 2006-2007. 

Diversos visitants a l’estany d’Ivars i Vila-sana fan 
fotos a un dels cavalls del canyissar de depuració.

foto · ACN

Urbanisme
Tàrrega urbanitza un nou vial de 
servei a l’avinguda de Barcelona

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Tàrrega desenvolupa aquest 
estiu les obres de cons-
trucció d’un nou vial late-
ral de circulació en el tram 
de l’avinguda de Barcelona 
comprès entre la plaça de Ri-
ambau i la rambla del Cana-
let. Es tracta d’un segment 
de 150 metres lineals que 

millorarà la connexió viària a 
la zona de serveis situada a 
l’est de la ciutat. Els treballs 
es duen a terme coincidint 
amb la implantació de nous 
negocis en aquest sector, en 
concret una benzinera i un 
taller de pneumàtics. El pro-
jecte també suposa la culmi-
nació de l’ordenació urbana 
de la zona. 

que ja no calia fer transbord 
i es mostrava predisposat 
a anar a buscar els bitllets a 
l’estació d’autobusos de Cer-
vera. Ha estat el cas de la Ca-
talina Barria, que ha qualificat 
de ‘’meravellós’’ que no li cal-
gui agafar l’autobús. Aquesta 
veïna de Cervera ha d’anar 
per motius familiars molt so-
vint a Tàrrega i, tot i que asse-
gura que no ha tingut proble-
mes amb l’autobús, el tren li 
resulta més còmode.
No obstant això, d’altres usu-

àries com l’Eva Vall, de Tàr-
rega, han lamentat que, tot i 
que la línia recupera la norma-
litat, encara sigui poc eficient 
per viatjar fins a Barcelona a 
causa de la llarga durada del 
recorregut pel mal estat de 
la via en diversos punts i per 
l’elevat nombre de parades 
que fan els combois.
Adif finalitzava el 23 d’agost 
les obres al terraplè situat 
entre els punts quilomètrics 
232,3 i 232,7 d’aquesta lí-
nia, de manera que dos dies 
després es va poder restablir 
el servei, la qual cosa estava 
prevista inicialment per al 3 
de setembre. Les obres van 
començar el mes d’abril però 
el tall es va començar a fer el 
4 de juliol i durant aquest pe-
ríode es va establir un servei 
alternatiu d’autobús per car-
retera entre les estacions de 
Tàrrega i Cervera. 

foto · ACN

Infraestructures

Un comboi de l’R12 circula pel terraplè de Granyanella.

Fidels al
Millor Preu
Fidels al
Millor Preu

Aplicació per 
pagar des de

Android

Aplicació per 
pagar des de

IPhone

LLEIDA: Pol. Ind. El Segre, parc. 201 i 202
ALCARRÀS: Ctra. L-800 Km. 1,85
TORREFARRERA: Pol. Ind. Les Comes C/Indústria s/n
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“Abusen de la 
precarietat dels 

falsos autònoms 
pagant-los un 

40% menys”

Així ho denuncien CCOO i UGT, que
acusen directament MILSA i AVIDEL

 ACN
 LLEIDA

Els sindicats CCOO i UGT han 
denunciat que aproximada-
ment el 85% de treballadors 
de l’escorxador d’aus de Lleida 
MILSA-AVIDEL estan externa-
litzats, de manera que tenen 
unes condicions salarials més 
‘’precàries’’ en relació amb els 
que estan en plantilla. Segons 
Miguel Ángel Domínguez, res-
ponsable del sector alimentari 
de CCOO, tot i que els sindi-
cats i el comitè d’empresa han 
intentat dialogar amb la direc-
ció de l’empresa, que pertany 
al grup Vall Companys, la dinà-
mica de contractar ‘’falsos au-
tònoms’’ per poder-los pagar 
fins a un 40% menys no cessa 
des de fa dos anys i mig. És per 
això que ja han presentat més 
d’una desena de denúncies a 
Inspecció de Treball per aler-
tar de la situació i han recordat 
que l’únic objectiu d’aques-
ta pràctica és incrementar els 
guanys ‘’rebentant’’ els preus 

El 85% de treballadors de 
l’escorxador d’aus són externs

Empresa 
L’enginyera
agrònoma

Irene Marqués,
 nova gerent 
d’Edullesa

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Edullesa, l’Estació Dua-
nera Lleidatana SA, ha in-
corporat al capdavant de 
l’empresa Irene Marqués 
com a nova gerent. Mar-
qués és enginyera agrò-
noma especialitzada en 
Gestió del Medi Ambient 
i Màster en Direcció i Ad-
ministració d’Empreses 
per EAE. Ha treballat com 
a enginyera de projectes 
al Grup Ros Roca Environ-
ment, com a responsable 
de qualitat i exportacions 
a VENSO SA i actualment 
assumia tasques de gestió, 
inspecció i assessorament 
al Departament d’Agricul-
tura. Marqués substitueix 
Joan Panadés com a ge-
rent d’Edullesa després 
que aquest fos destituït el 
24 d’agost per sospites de 
revelació d’informació. 

Imatge de la porta d’accés a l’escorxador d’aus MIL-
SA-AVIDEL de Lleida. (Foto: ACN)

foto · ACN

al mercat amb un perjudici final 
per al consumidor.
Dels poc més de 400 treballa-
dors que hi ha a l’escorxador 
MILSA-AVIDEL de Lleida, no-
més un 15% són de la plantilla 
segons han alertat els sindi-
cats. D’aquesta manera, uns 
100 estan subcontractats, uns 
150 provenen d’una altra coo-
perativa subcontractada, una 

quarantena formen part d’una 
empresa externa de neteja que 
també està subcontractada i 
una quarantena més provenen 
d’AVIDEL, que és una empresa 
del grup. Això permet a l’em-
presa ‘’abusar de la precarie-
tat’’ i pagar sous més baixos 
exigint més hores de treball. 
Aquesta retallada del sou se 
situa entre el 35 i el 40% i cada 

mes es tradueix en fins a 300 
euros menys en la nòmina. 
Membres del comitè d’empre-
sa han explicat que els treballa-
dors que estan en aquesta si-
tuació no tenen una estabilitat 
laboral respecte del seu horari i 
que fins i tot se’ls avisa per tre-
ballar en festius i caps de set-
mana a través de WhatsApp. A 
més, asseguren que s’ha donat 
el cas que després d’acomia-
dar gent en plantilla al cap de 
poc se’ls ha ofert tornar però 
en aquestes condicions. 

Agricultura 
 Una tempesta 
provoca danys

a més de
9.300 hectàrees 

de cultius
 REDACCIÓ
 LINYOLA

El Departament d’Agricul-
tura ha elevat fins a més 
de 9.300 les hectàrees de 
cultius afectades per la 
pedregada que va caure 
el passat 16 d’agost a una 
quinzena de municipis del 
Pla d’Urgell i la Noguera. 
Tot i que inicialment s’ha-
via estimat en unes 8.650 
les hectàrees danyades, el 
director dels Serveis Terri-
torials, Ferran de Nogue-
ra, ha explicat que després 
de desplaçar-se sobre el 
terreny els tècnics han po-
gut comprovar que el mal 
era major i fins hi tot han 
constatat que en alguns 
cultius el grau d’afectació 
arriba al 100%. La tempes-
ta també va provocar des-
perfectes en mobiliari urbà 
a Linyola i va arrencar les 
planxes del sostre d’una 
empresa fructícola. 

Sector agroalimentari

UP i JARC presenten una candidatura
 a les eleccions de la DOP Garrigues
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Unió de Pagesos (UP) i Joves 
Agricultors i Ramaders de Ca-
talunya (JARC) han presentat 
una candidatura conjunta a 
les eleccions del Consell Re-
gulador de la DOP Les Gar-
rigues que se celebren el 18 
de setembre. Entre d’altres 
qüestions, aquesta candida-
tura conjunta té l’objectiu de 
demanar la retirada del pro-
jecte d’ampliació d’aquesta 
DOP, ja que consideren que 
perjudica les plantacions tradi-
cionals, suposaria un retrocés 
de la qualitat de l’oli d’oliva de 
la DOP i només beneficiaria 

Proposen que es 
retiri el projecte

 d’ampliació i 
que es recuperi 

el prestigi

inversors i empreses alienes 
al sector. Les organitzacions 
no volen cap ampliació sense 
haver incrementat prèviament 
i de manera significativa la su-

perfície d’oliveres i molins de 
l’actual DOP i consideren que 
el Consell Regulador, en lloc 
de proposar una ampliació de 
l’àmbit geogràfic, ha d’establir 
les condicions necessàries per-
què els actuals productors de 
la zona i els molins no inscrits 
trobin interessant i important 
adherir-s’hi. En aquest sentit, 
que de tota la superfície actu-
al de l’àmbit geogràfic de les 
Garrigues només hi hagi ins-
crits la meitat dels productors 
de la DOP demostra ‘’clara-
ment la manca de prestigi que 
té, ja que els agricultors que 
no en formen part tampoc no 
ho veuen necessari”, diuen. 

Reg
Una comunitat de 
regants impulsa la 
modernització del 

canal d’Urgell 

 REDACCIÓ
 BELL-LLOC D’URGELL

La col·lectivitat de regants 
número 16 del canal d’Ur-
gell, que abasta sobre-
tot el terme municipal 
de Bell-lloc d’Urgell, està 
impulsant un projecte de 
modernització del rega-
diu en 402 hectàrees de 
cultius majoritàriament de 
cereals, farratges, panís i 
també fruiters. Segons ha 
explicat el síndic d’aques-
ta col·lectivitat, Ventura 
Roca, cada pagès podrà 
escollir el tipus de reg que 
més li convingui i usar-lo 
segons les necessitats. 

Laboral
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la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

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

Assessors Fiscals
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PASSIÓ PEL TRIATLÓ

Poliesportiu Triatló

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Natació, ciclisme o atletis-
me? Per què triar un únic es-
port quan els pots combinar 
tots tres? Quelcom semblant 
es deurien preguntar els pri-
mers practicants del triatló, 
una modalitat esportiva que 
cada cop va guanyant més 
adeptes en el nostre territo-
ri. L’auge de referents com 
el gallec Javier Gómez Noya, 
cinc vegades campió del 
món i vigent Premi Princesa 
de Asturias de los Deportes, 
ha contribuït a donar visibi-
litat a una de les disciplines 
més completes que existei-
xen, especialment pel que 
fa al treball de la resistència 
física. Lleida tampoc no està 
exempta de triatletes en els 
quals emmirallar-se, amb la 
figura d’Eva Ledesma, una de 
les pioneres d’aquest esport 
a Catalunya i actual entrena-
dora del grup TRI-4.40, fun-
dat per ella mateixa. A més, 
segueix competint i en el pas-
sat Campionat d’Espanya per 
autonomies va demostrar la 
seva enorme vàlua personal 
en abandonar la prova per 
socórrer una rival que va patir 
una caiguda. Valors de l’es-
port que l’Eva transmet dia a 
dia als seus deixebles del TRI-
4.40, com l’Anna Vallverdú o 
en Sergi Jurado, dues joves 
promeses que han revelat al 
SE7 la seva passió pel triatló. 
Des de ben petita, l’Anna ha 
dut a la sang la devoció per 
l’esport. Li ve de família. Va 
començar practicant atletis-
me i natació, dues disciplines 

que ara ha retrobat gràcies al 
triatló, però seguint l’exem-
ple dels seus dos germans es 
va acabar decantant pel bàs-
quet. Habitual en les selecci-
ons catalanes de formació, va 
arribar al primer equip del CB 
Lleida quan tot just era cadet. 
Tanmateix, fa un any va optar 
per un canvi de rumb en la 
seva vida. “El triatló sempre 
m’havia cridat molt l’aten-
ció i, de fet, mentre jugava 
a bàsquet ja pensava que 
m’agradaria provar-lo. L’any 
passat vaig creure que era el 
moment idoni per iniciar-m’hi 
i la veritat és que va ser tot 
un encert, doncs és un esport 
que em fa gaudir moltíssim”, 
explica. La jove esportista 
va començar a entrenar amb 
el grup TRI-4.40 a les ordres 
de l’Eva Ledesma i ben aviat, 
gairebé sense adonar-se’n, 
ja estava immersa en la com-
petició. “Des del primer dia 
em vaig sentir molt acollida 
per tots els atletes que for-
men el grup. Hem compartit 
molts entrenaments junts i 
puc dir que en els companys 
també hi he trobat amics”, 
expressa amb agraïment. Ara 
ja disposa de certa experièn-
cia en la pràctica del triatló i 
no dubta ni un instant quan 
se li pregunta pels objectius 
de la pròxima campanya. “El 
primer objectiu és millorar els 
registres de la darrera tempo-
rada en els tres segments. El 
segon, millorar la posició en 
els Campionats d’Espanya de 
triatló, duatló i aquatló. Per 
últim, vull seguir gaudint d’un 
esport que, poc a poc, s’ha 
anat convertint en la meva 
passió”. No obstant això, és 

ben conscient que encara li 
queda molt per aprendre. 
“Ara mateix busco una millo-
ra immediata en la natació, ja 
que sortir de l’aigua en una 
bona posició et permet aga-
far bona roda en el segment 
de bicicleta. Tanmateix, sé 
que he de progressar molt en 
les tres disciplines”, reconeix 
Vallverdú.
El Sergi Jurado ja fa quatre 
anys que practica el triat-
ló, un esport que l’ha anat 
atrapant fins convertir-se en 
el seu mode de vida. I com 
que la feina ben feta sempre 
acaba sent recompensada, 
aquesta última temporada ha 
obtingut els resultats que me-
reix la seva dedicació. Es va 
classificar pel Campionat del 
Món de Duatló en el seu grup 
d’edat i va guanyar el triatló 
de Mequinensa. “La veritat és 
que ha estat una bona tem-
porada. Estic molt content 

dels resultats aconseguits. 
He tingut molt bones sensaci-
ons”, diu quan se li parla dels 
èxits acumulats. Tanmateix, 
lluny de recrear-se en el pas-
sat, ja pensa en les pròximes 
metes. “Aquest 3 de setem-
bre participo en el Campionat 
d’Espanya i després toca des-
cansar per agafar forces per 
a la propera temporada. En 
començar els entrenaments 
ja concretarem els objectius 
amb l’Eva (Ledesma), però 
en principi penso presen-
tar-me als classificatoris elit 
de Catalunya i Espanya”. Pel 
que fa al futur del seu esport 
a la ciutat de Lleida, Jurado 
es mostra optimista. “Tenim 
instal·lacions idònies per a la 
pràctica de la natació i una 
ciutat ideal per a la pràctica 
de la carrera a peu i el ciclis-
me, a més de magnífics pro-
fessionals com la meva entre-
nadora. El triatló és un esport 

molt complet i la gent s’inte-
ressa cada vegada més per 
ell”, explica. L’Anna Vallverdú 
coincideix amb el seu com-
pany en què “el triatló cada 
cop és més conegut i té més 
practicants, un fet que em 
permet entrenar gairebé sem-
pre acompanyada”. En canvi, 
es mostra més crítica pel que 
fa a les instal·lacions de la 
ciutat. “Seria molt important 
condicionar el velòdrom, ja 
que és un espai molt útil tant 
per a triatletes com per a ci-
clistes i, malauradament, està 
quasi impracticable”. Amb-
dós no dubten en recomanar 
endinsar-se en aquest esport, 
“sempre que es faci amb uns 
controls periòdics mínims i no 
de qualsevol manera”, adver-
teix Jurado. El grup TRI-4.40, 
sens dubte, és un bon equip 
per encetar aquesta passió 
per l’esport anomenada triat-
ló.  

El triatló és un esport olímpic que combina la natació i el ciclisme amb la carrera a peu. fotos · TRI-4.40

Anna Vallverdú i Sergi Jurado, promeses lleidatanes d’un esport en creixement 

Diversos membres del grup d’entrenament TRI-4.40. foto · TRI-4.40
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El piragüista lleidatà es va proclamar campió olímpic en K2 200 i 
va arrodonir la seva participació a Rio amb un bronze en K1 200

 MARC RETAMERO
 RIO DE JANEIRO

Saúl Craviotto va entrar en 
l’Olimp de l’esport espanyol 
en els Jocs Olímpics de Rio. I 
és que el piragüista de Lleida 
va afegir dues medalles més, 
l’or en K2 200 i el bronze en 
K1 200, als guardons acon-
seguits a Pequín i Londres, 
un or en K2 500 i una plata 
en K1 200 respectivament. 
D’aquesta manera, ja suma 
quatre medalles olímpiques i 
iguala esportistes de renom 
com Joan Llaneras, Arantxa 
Sánchez-Vicario, Andrea Fu-
entes i Mireia Belmonte.
El palista lleidatà, juntament 
amb Cristian Toro, va guanyar 
el metall més preuat, l’or, en 
imposar-se en la final de la 
prova de K2 200. La parella 
espanyola va superar amb 
brillantor tots els seus rivals, 
finalitzant la cursa per davant 
de Gran Bretanya i Lituània, 
que van endur-se la plata i el 

Craviotto suma un or i un bronze 
al seu palmarès olímpic

bronze. Craviotto i Toro ha-
vien accedit directament a la 
final després d’imposar-se el 
dia anterior en la seva sèrie 
classificatòria. Ja en el mo-
ment de la veritat no van fallar 
i van fer valer els pronòstics 
que els situaven com un dels 
principals candidats a pen-
jar-se una de les tres medalles 
en joc. Ben aviat van posicio-
nar-se entre els millors i en el 
tram final van avançar el caiac 
lituà, que havia comandat la 
prova en els primers 100 me-
tres. Finalment, van aturar el 
cronòmetre en un temps de 
32 segons i 75 centèsimes, 
més que suficient per assolir 
el títol de campions olímpics. 
Saúl Craviotto va engrandir 
la seva particular llegenda 

en la prova de K1 200, en la 
qual s’havia penjat la medalla 
de plata quatre anys enrere 
a Londres. Per començar, va 
accedir a la final en superar 
sense excessius problemes 
les dues sèries preliminars. 

BÀSQUET

El nou Força Lleida ja prepara 
la temporada

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El primer equip de l’Actel For-
ça Lleida ja treballa a les or-
dres de Borja Comenge per tal 
d’afrontar amb plenes garan-
ties una nova temporada en la 
segona categoria del bàsquet 
estatal, la LEB Or, després 
d’evitar el descens gràcies a 
una ampliació de la compe-
tició a divuit equips. Amb els 
reforços de Miquel Feliu, Marc 
Martí, Garrett Nevels, Papa 
Mbaye, Leonardo Demetrio 
i Luka Rupnik, que s’han unit 
a la continuïtat de Marc Ru-
bín de Celis, Juampi Sutina, 
Gerard Sevillano i Alfons Al-
zamora, s’espera no repetir 
les angúnies de la campanya 

L’endemà la cursa definitiva 
no va començar gaire bé pels 
interessos del palista lleidatà, 
que circulava en última posi-
ció a mitjans de la prova. En 
els últims 100 metres, però, 
va treure totes les seves for-

ces per protagonitzar una es-
pectacular remuntada que li 
va permetre creuar la línia de 
meta immers en la lluita per 
les medalles. La photo-finish 
va dictaminar que Craviotto i 
l’alemany Ronald Rauhe com-
partirien el bronze en clavar 
exactament el mateix temps, 
35 segons i 662 mil·lèsimes. 
L’or va ser pel britànic Liam 
Heath, mentre que el francès 
Maxime Beaumont es va en-
dur la plata. 

Craviotto, just després de 
penjar-se la seva quarta 
medalla olímpica.

foto · COE

BÀSQUET

La pretemporada ACB 
passa per Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El bàsquet de nivell ACB tor-
narà a la capital del Segrià 
aquest mes de setembre. El 
Barris Nord acollirà entre el 9 
i l’11 de setembre el Circuit 
de Pretemporada Movistar, 
un torneig organitzat per la 
pròpia ACB que pretén pro-
mocionar la màxima com-
petició basquetbolística en 
diversos punts del territori 
estatal. Enguany els escollits 
són el municipi osonenc de 
Sant Julià de Vilatorta, que 
inaugurarà el Circuit, i la ciu-
tat de Lleida. Els equips que 
participaran en l’edició llei-
datana, dividits en dos trian-
gulars, són el Laboral Kutxa 

Baskonia, l’UCAM Murcia, 
l’Iberostar Tenerife, el Mon-
takit Fuenlabrada, l’Herbali-
fe Gran Canaria i el Domini-
on Bilbao Basket. Lleida ha 
apostat fermament per l’or-
ganització d’aquest torneig, 
que combinarà els partits de 
pretemporada d’equips ACB 
amb diversos esdeveniments 
complementaris en diferents 
punts emblemàtics de la ciu-
tat com la Seu Vella o l’espai 
de la Llotja de Lleida, on s’hi 
instal·laran nou pistes de bàs-
quet en les quals es disputarà 
un campionat de 3x3 i un al-
tre de minibàsquet adreçat a 
més de 700 nens i nenes. Tots 
els encontres seran televisats 
en directe per l’ACB. 

El lleidatà 
Saúl Craviotto 

ja acumula 
quatre medalles 

olímpiques

passada. En el primer encon-
tre de la pretemporada, dis-
putat a Vielha, l’equip va oferir 
molt bones sensacions, doncs 
va tenir opcions de guanyar a 
un rival ACB com el Manresa i 
finalment va caure per només 
quatre punts (77-81). El doble 

compromís contra el Magia 
Huesca, el 10 de setembre en 
terres aragoneses i el 14 del 
mateix mes a Alguaire, servi-
rà per continuar testant l’estat 
de forma d’una plantilla que 
ha patit les lesions de Sutina 
i Alzamora durant els primers 
entrenaments. Posteriorment, 
el diumenge 18 de setembre 
l’Actel disputarà el tradicio-
nal Trofeu Federòptics Ciutat 
de Lleida, que enguany l’en-
frontarà al Zenit de Sant Pe-
tersburg rus. Un nou amistós 
enfront del CB Tarragona i la 
Lliga Catalana LEB Or, previs-
ta pel darrer cap de setmana 
de setembre, tancaran la pre-
temporada abans de debutar 
en la lliga a Burgos. 

Sutina i
Alzamora estaran
 un mes de baixa i 
es perdran tota la 

pretemporada
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FUTBOL

El conjunt de Siviero es va desfer del Prat gràcies a un
solitari gol de Fran Moreno en el matx disputat a Mollerussa
 MARC RETAMERO
 MOLLERUSSA

El Lleida Esportiu va saldar 
amb èxit l’exili a Mollerussa 
provocat per les obres sobre 
la gespa del Camp d’Esports. 
El conjunt lleidatà va superar 
la primera ronda de la Copa 
del Rei en vèncer l’AE Prat 
per 1-0 en un duel que no 
es va decidir fins a la segona 
part. Els deixebles de Gusta-
vo Siviero, que van anar de 
menys a més al llarg del par-
tit, van fer valer una diana de 
Fran Moreno per derrotar un 
equip que amb prou feines va 
tenir ocasions de gol. El rival 
en segona ronda serà el Cau-
dal Deportivo de Mieres.
El Camp Municipal de Molle-
russa es va omplir per presen-
ciar el debut del Lleida en la 
competició del KO. De futbol, 

El Lleida Esportiu accedeix a la 
segona ronda de la Copa

Primera Catalana
El Balaguer guanya la Copa Lleida

 REDACCIÓ
 TORREFARRERA

El CF Balaguer es va endur 
la segona edició de la Copa 
Lleida, agafant el relleu 
de l’Alpicat com a campió 
d’aquesta competició esti-
uenca. El conjunt entrenat 
per Jordi Cortés va superar 
l’EFAC Almacelles per 1-2 
en una vibrant final disputa-
da al Complex del Segrià de 

Torrefarrera. Va començar el 
matx cedint el domini al ri-
val, però en la segona mei-
tat es van girar les tornes i 
va ser el Balaguer qui va 
obrir el marcador mitjançant 
Adrià. El mateix jugador va 
establir el 0-2 en una juga-
da d’estratègia. Canadell va 
retallar distàncies i els com-
passos finals del partit van 
estar carregats d’emoció. 

Primera Catalana
La selecció andorrana convoca 

Max Llovera
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La selecció absoluta d’An-
dorra ha convocat Max Llo-
vera per jugar contra Letònia 
en el primer partit de la fase 
de classificació per al Mun-
dial de Rússia de l’any 2018. 
El defensa central del Lleida 
B, que ja va debutar oficial-
ment amb el primer equip 

blau en el matx de lliga con-
tra el Badalona, es conver-
teix d’aquesta manera en el 
primer futbolista internaci-
onal en jugar amb el Lleida 
Esportiu. Aquest encontre, 
que tindrà lloc el dimarts 6 
de setembre a l’Estadi Naci-
onal d’Andorra la Vella, serà 
el setè de Llovera amb la sa-
marreta andorrana. 

Futbol femení

El Pardinyes es reforça amb ambició 
 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El primer equip femení del CF 
Pardinyes afrontarà el pròxim 
curs amb l’ambició de lluitar 
per l’ascens a la Segona Di-
visió nacional. Per això, ha 
confeccionat una plantilla 
potent, amb reforços de qua-
litat i un entrenador contras-
tat en el futbol femení com 
David Vinyes, el tècnic que 
va estar a punt d’ascendir el 
Lleida Esportiu a la màxima 
categoria estatal. Tres de les 
cinc incorporacions que ha 
realitzat el club groc-i-negre 
provenen de l’AEM, amb el 
qual van jugar a Segona Divi-
sió les últimes temporades a 
les ordres del propi Vinyes. Es 
tracta de les defenses Janira 
Rodríguez i Carla Estopà i de 
la polivalent Anna Esteve, una 
de les millors futbolistes llei-
datanes en els darrers anys. 
Els altres dos fitxatges són 
Iris Aixalà, procedent del Bor-
ges, i Alba Llaràs, que torna a 

L’equip del barri lleidatà va dur a terme un ‘stage’ de 
pretemporada a Andorra.

foto · CF Pardinyes

però, se’n va veure ben poc, 
especialment en la primera 
meitat. Un xut de Miki Muñoz 
des de la frontal de l’àrea el 

va rebutjar el porter pratenc, 
Toni, en la seva única inter-
venció de mèrit de la primera 
part. Tampoc va tenir gaire 

L’autor de l’únic gol del partit, Fran Moreno, controla la pilota.

Lleida després de finalitzar el 
seu periple per la universitat 
nord-americana d’East Ten-
nessee State. A més, continu-
en a l’equip dotze jugadores: 
Clara Florenza, Clara Rodrí-
guez, Rebeca Peinado, Esther 
Roca, Patricia Teixidó, Laura 

Abad, Marta García, Gemma 
Casanova, Anna Oriach, Rosi 
Sabaté, Marina Fernández i 
Alexandra Taberner. Aquesta 
última s’incorporarà a l’equip 
a finals de setembre, quan fi-
nalitzarà la seva estada al FC 
Lulea de Suècia. 

feina Álvaro Campos, que va 
enviar a córner l’única arriba-
da barcelonina, obra de Fran 
Piera. Per sort, el partit va 

canviar després del descans. 
El Lleida va intensificar el seu 
domini i va oferir una imat-
ge molt millor. Fran Moreno 
va obligar Toni a lluir-se amb 
un potent xut llunyà i Quinti-
llà va intentar el gol olímpic, 
però també es va trobar amb 
el porter. El premi a la insis-
tència va arribar al minut 60, 
quan Fran Moreno va creuar 
al fons de la xarxa un bon ser-
vei des de la banda dreta. Els 
lleidatans van poder ampliar 
el marcador en diverses oca-
sions, com un xut ras de Casa-
res que se’n va anar fora per 
molt poc o una volea d’Al-
fonso que va interceptar un 
defensa. En canvi, el Prat tan 
sols va estar a prop d’aconse-
guir l’empat en una rematada 
sense angle d’Ernest que va 
desbaratar Campos.  

foto · Pera de Lleida
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HANDBOL

El conjunt lleidatà ha tancat tres fitxatges i ha pujat 
al primer equip fins a set jugadores del planter

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El primer equip de l’Associa·
ció Lleidatana d’Handbol se·
gueix treballant per arribar en 
plena forma a l’inici de lliga. 
L’equip lleidatà, que un any 
més estarà dirigit pel croat 
Miroslav Vujasinovic, comen·
çarà el campionat de la Divi·
sió d’Honor Plata el proper 
18 de setembre a la pista del 
Morvedre i ho farà novament 
amb la permanència com a 
principal objectiu. El club ha 
confeccionat una plantilla il·
lusionant, mantenint la seva 
aposta ferma per les juga·
dores de la base i pal·liant 
les baixes que ha patit amb 
tres fitxatges de qualitat. No 
obstant això, els rivals també 
s’han reforçat de forma consi·
derable i el vestidor blau pre·
fereix optar per la prudència 
abans de fixar·se metes més 
ambicioses que la continuïtat 
en la categoria.
Fins a cinc jugadores han dei·
xat l’equip aquest estiu, prin·
cipalment per motius laborals. 
Són les porteres Jenny García 
i Mariama Kora, la pivot Maria 
Alba Melé i les extrems Ma·
rina Castelló i Iris Bernis. Pel 
que fa als fitxatges, el club ha 
tancat l’arribada d’Olga Pena, 

L’Associació prepara el 
nou curs amb moltes 

cares noves

Júlia Calduch, al costat del president Francesc Berenguer.
foto · Associació

HOQUEI

L’ICG Software Lleida 
arrenca amb bon peu

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’ICG Software Lleida ha 
començat la pretemporada 
oferint molt bones sensa·
cions als seus aficionats. El 
conjunt llistat ha sumat dues 
victòries en els dos compro·
misos de Lliga Catalana que 
ha disputat fins ara i es juga·
rà la primera plaça del seu 
grup contra el Reus Depor·
tiu en un matx que es dispu·
tarà el 3 de setembre a la lo·
calitat aragonesa d’Alcanyís. 
Els nois d’Albert Folguera 

van iniciar aquesta competi·
ció amb una gran remunta·
da davant del Recam Làser 
Caldes (4·2). Tres gols con·
secutius en els últims cinc 
minuts d’un Andreu Tomàs 
pletòric van certificar un tri·
omf de gran mèrit. Una mica 
més fàcil va ser la victòria 
(2·4) aconseguida a la pista 
del Lloret. Rodero, Mataix i 
Cañellas per partida doble 
van signar els gols lleida·
tans. Per si fos poc, el Llista 
també va superar l’Alcoben·
das (5·4) en un amistós.  

Trilla defensa un rival en el partit contra el Caldes.
foto · Lleida Llista

VOLEIBOL
Els equips del Balàfia Vòlei 

inicien la pretemporada
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els diferents conjunts del 
Balàfia Volei han començat 
la preparació física per tal 
de posar·se a punt per a la 
pròxima campanya. Entre 
ells, el primer equip, que a 
principis d’octubre obrirà la 
lliga de Primera Nacional a 
la difícil pista de l’Olot. L’en·
trenador, Jordi Martínez, no 

serà l’única novetat d’una 
plantilla que presentarà al·
gunes incorporacions amb 
l’objectiu d’afegir competiti·
vitat al grup. També s’entre·
nen ja els nous equips feme·
nins que enguany ha creat el 
club. El sènior femení està 
dirigit per Natalia Agüero. 
Així mateix, el juvenil i el ca·
det estan entrenats per Xa·
vier Balsells. 

Marina Graell i Júlia Calduch. 
Olga Pena és una portera de 
20 anys que prové del CH 
Ascó, on va jugar les últimes 
nou temporades. Marina Gra·
ell, també de 20 anys, juga 
de lateral i ja disposa d’ex·
periència en la Divisió d’Ho·
nor Plata després de militar 
les dues últimes campanyes 
a l’OAR Gràcia de Sabadell. 
Per la seva banda, Júlia Cal·
duch ocupa les posicions de 
primera línia i amb només 18 
anys és una de les principals 
promeses de l’handbol es·
tatal. És internacional per la 
selecció espanyola en catego·
ries inferiors i amb el combi·

nat júnior va disputar el Cam·
pionat d’Europa de Polònia 
l’any 2013. A més d’aquests 
tres reforços, s’incorporen al 
primer equip set noies del 
planter. Es tracta de la porte·
ra Yvette Béjar i les jugadores 
de camp Mariam Gata, Mar 
Vujasinovic, Clara Farràs, Ares 
Roca, Mireia Ribalta i Júlia En·
juanes. Cal destacar que les 
dues últimes encara es troben 
en edat juvenil. També són set 
les jugadores que continuen 
de la passada temporada: 
Imma Soto, Laia Ballestero, 
Jennyfer Nana, Irina Pop, Lu·
cía Pasamán, Laia Ribalta i la 
capitana Emma Precup. 

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

VENDA i REPARACIÓ 
de MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general

Electricitat
Diagnosi d’avaries

Climatització
Pneumàtics

Canvi de llunes
Regeneració de fars

Muntatge d’enganxalls
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 REDACCIÓ
 TÀRREGA

www.7accents.cat

 Aquest 2016, del 8 a l’11 
de setembre, FiraTàrrega en-
ceta una nova aventura. Una 
camí que té a veure amb for-
mular-nos encara més pre-
guntes i que culminarà l’any 
2018. Aquestes qüestions 
responen a una defensa afer-
rissada de les arts de carrer, 
subratllant-ne els tres grans 
actius o trets diferencials -un 
cada edició- que les fan úni-
ques i altament reivindicables 
avui en dia: d’una banda, que 
són interculturals; de l’altra, la 
seva naturalesa participativa, 
i, finalment, que posen en va-
lor o ens ajuden a copsar les 
mancances i les possibilitats 
de l’espai públic contempo-
rani. 
Així, doncs, FiraTàrrega 2016 
esdevé interculturalitat i, per 
tant, universalitat. Aquella 
qualitat que fa de les arts de 
carrer una categoria escènica 
idònia per a qualsevol tipus 
de mercat, amb un potencial 
capaç d’adreçar-se des d’un 
codi particular fins a persones 
i contextos d’allò més dife-
rents. 

i els set imperdibles
firaTàrreGa

19.00 h
al carrer 

Sant Pelegrí

8 setembre

Cie. Artonik

‘The Colour of Time’
 The Colour of Time és una explosió de 

color, alegria i bons desitjos en una des-
filada coreografiada. Un ritual efímer que 
s’origina per esborrar les jerarquies i les 
diferències entre les persones i celebrar 
col·lectivament l’amistat, la intercultura-
litat i el mestissatge. L’espectacle inau-
gural de FiraTàrrega 2016 s’inspira en el 
Holi Festival que se celebra a l’Índia amb 
l’arribada de la primavera. En aquest 
espectacle s’usen pigments orgànics de 
colors, innocus i fàcils de netejar. 
No recomanable per a persones amb 
problemes respiratoris.

presenta...

17.00 h
22.00 hal poliesportiu

municipal

9 setembre

Fundación Collado 

‘Praxis, exercicis en 
realisticisme’

 Des de 2007, la Fundación Collado Van 
Hoestenberghe propaga des dels esce-
naris una visió del món optimista i crítica 
a la vegada. Aquesta nova peça, que for-
ma part del projecte Praxis, exercicis en 
realisticisme, planteja repensar allò comú 
en un muntatge on el públic es reparteix 
per un gran espai buit, una mena de saló 
de ball després d’una festa. Una reflexió 
en la qual el patetisme i el riure tindran 
efectes catàrtics irreparables. 
Espectacle sense seient. Per a públic 
de més de 6 anys.  

presenta...

22.00 h
00.00 ha l’Espai

Reguer

8, 10 i 11

Manifesta 

‘Obskené’
 Manifesta reivindica l’espai públic, la 

comunitat i el ritual col·lectiu. Prenent el 
circ com a poètica del risc, l’espectacle 
és un manifest per qüestionar-se i una 
festa per ballar i ballar. Una proposta 
visual, lúdica i crítica, plena d’energia i 
genuïnament de carrer. Una simbiosi de 
circ, text i música. Un projecte resultant 
del treball en equip d’una sèrie de crea-
dors de nacionalitats, trajectòries i llen-
guatges artístics diversos. “Des de l’àm-
bit de la celebració i la festa presenten 
continguts necessaris”, afirma el director 
artístic de la Fira, Jordi Duran. 

presenta...

20.30 i
23.00 h
11.00 ha la plaça dels Àlbers

10 i 11

La Industrial Teatrera 

‘Náufragos’
 Espectacle de clown de carrer al voltant 

dels petits i grans naufragis de cada dia. 
Nàufrags que reben missatges d’altres 
nàufrags. Una trobada amb el públic per 
compartir un tros de vida. El ritual: deixar 
una llavor per allà on passem i empor-
tar-nos-en unes altres que transformaran la 
nostra vida. Un homenatge sense paraules 
a tots els viatgers que algun cop s’han sen-
tit nàufrags. Riure’s de tot: de la fragilitat, 
dels naufragis quotidians i de nosaltres 
mateixos. Es tracta justament d’això. 

presenta...

10.30 h
17.00 h
19.00 ha l’Espai silere

9, 10 i 11

Silere

‘terra condere’

 Un espai buit, erm, inhabitat. Un pro-
jecte no realitzat, una ciutat fora de la 
ciutat, als seus marges. Un recorregut 
pels seus murs invisibles. Què hi resta, 
allí, als marges de la ciutat? Què s’hi 
amaga, en aquell llindar entre allò que 
és ciutat i allò que ja no ho és? I, de la 
mateixa manera, els marges de la soci-
etat formen part encara de la societat? 
Són algunes de les qüestions que es 
planteja aquesta jove artista lleidatana 
compromesa amb la realitat actual. 

presenta...

22.00  i
12.00 hal col·legi Sant Josep

8 i 9

Svalbard

‘All genius all idiot’

 Hi ha una línia molt fina entre el 
geni i l’idiota, similar a la del conflicte 
entre l’instint i l’intel·lecte. Proposta 
que incideix en les absurditats de la 
vida, usant el circ extrem per remarcar 
la faceta més animal del comporta-
ment humà. Un espectacle que furga 
les costures del circ contemporani i el 
barreja amb el teatre, la comèdia fí-
sica i la música en viu per crear una 
peça original de to surrealista i d’una 
gran pulcritud tècnica. 

presenta...

21.00 h
a la plaça Sant Antoni

9, 10 i 11

Carretera 45 Teatro 

‘Algo de mí, algo de ti’

 El reconegut dramaturg mexicà Antonio 
Zúñiga ens proposa una peça participativa 
i testimonial que parteix de la vida de les 
persones de la ciutat de Tàrrega. Trenta 
parelles són convidades a compartir el seu 
testimoni convivencial, la seva relació i la 
seva vida en comú. Una experiència que, 
partint de la dimensió privada, es projecta 
cap al conjunt de persones que integren 
la comunitat. En definitiva, un exercici que 
ens interpel·la com a individus per aju-
dar-nos a superar la individualitat.  

presenta...



tercer acte, l’escorreguda del 
Mascle Cabró.
Un muntatge que no s’entén 
sense la implicació de totes 
les entitats de Cervera, al 
voltant de 400 persones en-
tre grups de percussió com 
Bandtokades, Sound de Secà 
o Bombollers, els Geganters, 
la companyia de teatre Fadu-
nito o la colla de Diables de 
Cervera Carranquers.
Tot l’espectacle ha estat pen-
sat per ser vist en 360 graus, 
aprofitant les noves oportu-
nitats que generava el nou 
emplaçament de l’Aquelarre, 
la plaça Pius XII, un espai molt 
més gran i amb més opcions 
de visibilitat que l’emplaça-
ment tradicional de Cal Racó, 
tancat aquest any per obres al 
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Unes 25.000 persones han passat per aquesta edició
 REDACCIÓ
 CERVERA

Un espectacle aeri i mòbil, 
sostingut a l’aire però també 
amb els peus a terra i mo-
vent-se entre la marea de pú-
blic, ha sorprès el públic de la 
39a edició de l’Aquelarre, en 
què l’eix principal ha tornat a 
ser la bruixa, en totes les se-
ves formes i colors, màgies 
i poders, i el Mascle Cabró, 
que ha fet acte d’aparició 
gronxant-se per sobre el cap 
del públic en un moment de 
màxima eufòria musical, amb 
una banda sonora creada per 
a l’ocasió per Carlos Monfort 
(Blaumut i Sílvia Pérez Cruz) i 
interpretada en directe per di-
ferents músics de Cervera. El 
clímax, però, ha arribat amb el 

L’Aquelarre sorprèn amb un
espectacle aeri i música en directe

L’escorreguda del Mascle Cabró.
foto · Aquelarre

Festes i tradicions

Centre Històric. El canvi d’ubi-
cació ha estat un dels reptes 
que ha hagut d’afrontar la di-
recció artística de l’Aquelarre, 
que en aquesta edició ha re-
caigut en Albert Parra, director 
de la companyia Alea Teatre, 
que s’ha posat al capdavant 
de la direcció artística per sise-
na vegada amb un espectacle 
que juga amb la plasticitat i els 
elements tradicionals.
La festa arriba a les portes del 
seu 40è aniversari plenament 
consolidada i atrau cada any 
més visitants. Així, en aques-
ta edició augmenta l’afluència 
de públic, sobretot el dissab-
te d’Aquelarre, amb prop de 
19.000 visitants en un únic dia 
i al voltant de 25.000 en els 
tres dies que dura la festa. 

Promovent 
la transformació 
social!!

Promovent 
la transformació 
social!!

Lleida

Premis al reconeixement de persones, 
institucions i iniciatives que són un clar 
exemple en la defensa dels drets i en la trajectòria a 
favor de la equitat social i el treball per la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Inscripcions i informació:
ASPID
c/Roger de Llúria 6, 25005 Lleida
   973228980     aspid@aspid.cat      #premisalatransformació

Premi a la Solidaritat
Premi a la Innovació
Premi a la Comunicació
Premi a la Empresa

Dijous
22 de setembre 2016 

a les 19.30h 
Nau Central 

de la Seu Vella de Lleida

Dijous
22 de setembre 2016 

a les 19.30h 
Nau Central 

de la Seu Vella de Lleida

Espai cedit per:
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Art

“Actuar sobre les obres de Sixena 
violentaria l’ordenament legal”

 ACN
 PRADA

El conseller de Cultura, San-
ti Vila, considera que actuar 
sobre el Museu de Lleida per 
retirar-ne les peces d’art del 
monestir de Sixena que re-
clama l’Aragó ‘’violentaria’’ 
tot l’ordenament legal a Ca-

talunya. Per aquest motiu, ha 
reiterat que no es pot dema-
nar al Govern que compleixi 
una sentència concreta, ‘’que 
només té una execució provi-
sional’’, i violenti així lleis de 
patrimoni i de museus. Vila ha 
assegurat que han fet notar 
aquesta qüestió a la jutgessa 

d’Osca i que ara caldrà veu-
re si amb ‘’el reinici del curs’’ 
canvia o no de posició. El con-
seller de Cultura també ha 
instat als museus d’arreu de 
l’Estat que s’interessin per la 
‘’dinàmica de reclamacions’’ 
que ha engegat el Govern 
aragonès. 

El tarragoní Josep Maria Pleguezuelos 
s’imposa amb el gos King

 ACN
 LLAVORSÍ

Unes 2.000 persones s’han 
aplegat als Prats de la Coma 
de Llavorsí per assistir al 30è 
Concurs Internacional de 
Gossos d’Atura d’aquest mu-
nicipi del Pallars Sobirà. Hi 
han competit dotze pastors 
amb els seus gossos proce-
dents de Catalunya, el País 
Basc, França, el País Valencià i 
les Illes Balears. Entre els par-
ticipants, una noia pastora de 
les Garrigues. El guanyador 

Uns 2.000 espectadors 
assisteixen al Concurs 

de Gossos d’Atura

Imatge d’un dels gossos participants en el Concurs de Llavorsí davant d’una ovella.
foto · ACN

Hi han
participat fins 

a dotze pastors 
amb els seus 

gossos

ha estat un veterà, José María 
Pleguezuelos, de la Canon-
ja (Tarragonès), amb el gos 
King, per completar les dues 
proves amb un menor temps 
acumulat i amb la puntuació 
més alta.
El director del concurs, Sinto 
Pallé, destaca que els gossos 
d’atura “tenen futur”, perquè 
“els últims anys hi ha un retorn 
al pasturatge i cada vegada hi 
ha més escoles dedicades a 
l’ensinistrament d’aquest ti-
pus de gossos”. 

Cultura popularRecordatori

Mor als 78 anys l’artista lleidatà 
Benet Rossell

 REDACCIÓ
 BARCELONA

El 21 d’agost va morir a 
Barcelona l’artista Benet 
Rossell, nascut a Àger el 23 
d’octubre de 1937. Autor 
polifacètic d’obra gràfica, 
escultor escriptor i cineasta 
experimental, va formar part 

del Grup de París a principis 
dels seixanta. El crític Jean-
Clarence Lambert va encu-
nyar el terme artor –’fusió 
d’artista i actor’– per refe-
rir-s’hi. A Lleida hi té dues de 
les seves obres més destaca-
des: L’ametlla com balla, a la 
plaça de l’Escorxador, i L’ar-
bre paer, a la plaça Bores. 

L’artista d’Àger Benet Rossell, en una imatge 
d’arxiu.

foto · Hermínia Sirvent

Arqueologia

Noves dades sobre l’estructura
defensiva de la Granyanella

 ACN
 GRANYANELLA

La campanya arqueològica 
realitzada aquest estiu al ja-
ciment ibèric del Pla de les 
Tenalles ha permès desco-
brir més detalls sobre les for-
tificacions de la Granyanella. 

Les excavacions, ja finalitza-
des, han pogut confirmar la 
presència d’una torre ibèrica 
a l’extrem oest, estratègica-
ment situada, que permetia 
als ibers del poblat dominar 
visualment la vall de l’Onda-
ra. 

Joves del camp de treball de Tàrrega, treballant al 
jaciment arqueològic del Pla de les Tenalles.

foto · ACN

Cinema
La Mostra col·laborarà amb els
festivals de Chicago i Hèlsinki

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Mostra de Cinema Llati-
noamericà de Catalunya ha 
iniciat vies de col·laboració 
amb grans festivals inter-
nacionals com és el cas del 
Chicago Latino Film Festival, 
considerat el festival més 
important de cinema llatino-

americà dels Estats Units i un 
dels més destacats a nivell 
mundial, que promocionarà 
les pel·lícules espanyoles en 
general i catalanes en parti-
cular, fent-les arribar al gran 
mercat nord-americà. Altra-
ment, la Mostra ha obert 
contactes per cooperar amb 
el Festival Llatinoamericà 
d’Hèlsinki (Finlàndia). 





AGE
NDA

Festa Major 
de Fondarella
DIA: de l’1 al 5 de SETEMBRE
LLOC: Fondarella
Tot i que ja ha començat el se-
tembre, continua l’esperit de 
festa a Ponent. De l’1 al 5 po-
dreu gaudir de la Festa Major 
de Fondarella.

Festa Major 
de Vilanova 
de Bellpuig
DIA: de l’1 al 4 de SETEMBRE 
LLOC: Vilanova de Bellpuig
Quan ja comença a cuejar l’es-
tiu que se’ns ha fet tan llarg i 
calorós, quan aquells privile-
giats tornen de fer vacances, 
els vilanovins mantenen la tra-
dició de celebrar la Festa Ma-
jor en honor a la patrona del 
poble, la Mare de Déu del Liri.

Concert de 
Virgi
DIA: 2 de SETEMBRE
LLOC: Pati de la Universitat 
de Cervera
HORA: 19.00 h
Cantant i productora musical 
de 23 anys que des de fa tres 
anys es dedica plenament al 
món de la música. Produeix 
bases electròniques i hi canta 
damunt amb les seves lletres. 
Vols conèixer-la? Anota la cita!

Xino-xano 
pel Turó
DIA: 2 de SETEMBRE 
LLOC: Turó de la Seu Vella de 
Lleida
HORA: 21.00 h
Passejada nocturna al voltant 
del turó de la Seu Vella. Co-
mença a la Porta del Lleó i 
acaba al Baluard de la Reina, 
tot fent petites aturades en 
diferents punts per comentar 
algunes restes arqueològiques 

que ajuden a entendre l’apas-
sionant historia del turó.

Exposició 
del Premi 
Internacional 
de Belles Arts
DIA: del 2 al 18 de SETEMBRE 
LLOC: Museu Comarcal de 
l’Urgell - Tàrrega
Organitzat per la Fundació 
Perelló, el Premi Internacional 
de Belles Arts Sant Jordi s’ha 
dedicat enguany a la pintura. 
Les 25 obres finalistes, junta-
ment amb el treball guanyador 
d’Alejandro Martín, es podran 
contemplar en aquesta mostra.

L’or del Segre
DIA: 3 de SETEMBRE 
LLOC: Centre d’Interpretació 
de l’Or del Segre - Balaguer
HORA: 10.30 h
Posa’t a la pell dels autèntics 
buscadors d’or i reviu la histò-
ria de la recerca al riu Segre.

Festa Major 
de les Borges 
Blanques
DIA: del 3 al 6 de SETEMBRE 
LLOC: Les Borges Blanques
Les Borges Blanques, la capital 

de les Garrigues, es vesteix de 
Festa Major del 3 al 6 de se-
tembre amb una gran oferta 
d’activitats.

Mercat 
d’Antiquaris, 
Vintage i 
Artesania
DIA: 3 de SETEMBRE 
LLOC: Carrer Major de 
Cervera
HORA: 17.00 h
El Mercat d’Antiquaris, Arte-
sania i Vintage té lloc cada 
primer dissabte de mes al 
Carrer Major de Cervera.

Visita Les 
nits de Maria 
Bullfarines
DIA: 3 de SETEMBRE
LLOC: Museu de la Noguera 

- Balaguer
HORA: 22.00 h
La pubilla rica de la ciutat, Ma-
ria Caterina Bullfarines, després 
de la desfeta del Comtat d’Ur-
gell, ens explica les peces més 
sorprenents de la col·lecció del 
Museu de la Noguera.

Fira del 
Pernil
DIA: del 3 al 4 de SETEMBRE 
LLOC: Zona d’aparcament de 
Mercadona - Balaguer
Durant tot el cap de setmana 
s’hi trobaran diversos expo-
sitors de pernils i embotits, 
formatges, vins i caves, entre 
d’altres. A més es podrà gau-
dir d’actuacions i demostraci-
ons en directe.

Fira 
Expoclàssic
DIA: del 3 al 4 de SETEMBRE 
LLOC: Pavellons firals de Fira 

de Mollerussa
Exposició de vehicles histò-
rics i clàssics. Mercat de l’au-
tomòbil, motos, accessoris i 
col·leccionisme. El saló va ser 
catalogat l’any 2012 com a 
mostra internacional.

Concert de 
Lauzeta
DIA: 4 de SETEMBRE 
LLOC: Antares - Lleida
HORA: 19.00 h
La cafeteria Antares de Lleida 
ens proposa un taller i un con-
cert! De 19.99 a 20.00 h tindrà 
lloc un taller on els asistents 
podrán portar els seus instru-
ments musicals. En acabar, i fins 
les 21.30 h, podreu intervenir i 
gaudir d’una jam session amb 
el grup Lauzeta Folk.

Taller Mirant 
des de la fi-
nestra
DIA: 5 de SETEMBRE
LLOC: Demarcació de Lleida 
del COAC - Lleida
HORA: 09.30 h
La Demarcació de Lleida del 
Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (COAC) organitza, 
del 5 al 9 de setembre, cinc 
tallers monogràfics per apro-
par l’arquitectura als infants. 
Cada dia tindrà lloc un taller 
monogràfic on nens i nenes a 

FiraTàrrega
DIA: del 8 a l’11 de SETEMBRE
LLOC: Tàrrega
Nova edició de FiraTàrrega, la Fira de Teatre al 
Carrer de Tàrrega amb quatre dies d’espectacles 
d’arts escèniques, que pretén donar suport a la 
creació dels artistes i impulsar la formació i la ge-
neració d’aliances estratègiques per desenvolupar 
produccions d’arts de carrer.
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partir de 5 anys podran gau-
dir, aprendre, jugar, experi-
mentar i crear de la mà de les 
arquitectes Teresa Carrera i 
Mireia Martín.

Taller Cons-
truir i jugar: 
la fórmula 
màgica
DIA: 6 de SETEMBRE
LLOC: Demarcació de Lleida 
del COAC - Lleida
HORA: 09.30 h
Dins del marc dels tallers per 
infants del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya a Lleida. 

Taller Passe-
jant per 
arquitectures 
efímeres
DIA: 7 de SETEMBRE
LLOC: Demarcació de Lleida 
del COAC - Lleida
HORA: 09.30 h
Dins del marc dels tallers per 
infants del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya a Lleida.

Festa Major 
de Guissona
DIA: del 7 a l’11 de SETEMBRE
LLOC: Guissona
Guissona celebra, del 7 a l’11 
de setembre, la seva Festa Ma-
jor d’estiu. I ho fa amb un con-
junt d’activitats pensades en el 
gaudir de tots, petits i grans!

Taller 
Escoles per 
somiar
DIA: 8 de SETEMBRE
LLOC: Demarcació de Lleida 

del COAC - Lleida
HORA: 09.30 h
Dins del marc dels tallers per 
infants del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya a Lleida.

Taller Petites 
i grans es-
tructures
DIA: 9 de SETEMBRE
LLOC: Demarcació de Lleida 
del COAC - Lleida
HORA: 09.30 h
Dins del marc dels tallers per 
infants del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya a Lleida.

Monòleg de 
David Guapo
DIA: 10 de SETEMBRE
LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 21.00 h
La primera vegada que l’hu-
morista David Guapo va ac-
tuar al Teatre de la Llotja va 
aconseguir un èxit absolut de 
taquilla i crítica. En la segona 
ocasió no només el va repetir, 
fins i tot el va superar. Ara tor-
na al lloc dels fets per aconse-
guir el triplet!

Festes de Tardor
DIA: del 28 de SETEMBRE al 2 d’OCTUBRE
LLOC: Lleida
El final de la collita va fer arrelar a Lleida les festes 
del que es pot considerar el segon patró de la ciu-
tat: Sant Miquel. És per això que, coincidint amb 
la celebració de la Fira Agrària de Sant Miquel, la 
ciutat de Lleida celebra les seves Festes de Tardor 
amb una sòlida oferta cultural per a tot tipus de 
públic.

Setmana 
cultural 
Isagoge
DIA: del 12 al 23 de SETEMBRE
LLOC: Ajuntament de Cervera
Un any més, Cervera celebra 
la 40a Setmana Cultural Isa-
goge, una setmana dedicada 
a la cultura local que serveix 
de prèvia a la Festa Major de 
Sant Crist.

La Tarda dels 
Lectors
DIA: 14 de SETEMBRE
LLOC: Seu Vella de Lleida
HORA: 15.00 h
La Tarda dels Lectors és una 
proposta de lleure tranquil, 
d’oci cultural, de gaudi per-
sonal... però també d’estímul 
de la imaginació en un lloc tan 

suggeridor com la Seu Vella 
de Lleida. I d’una nova mane-
ra d’aproximar-se i compartir 
el patrimoni de tots.

Visita guiada 
a la Casa del 
Marqués de 
Capmany
DIA: 17 de SETEMBRE
LLOC: Casa del Marqués de 
Capmany de Cervera
HORA: 19.00 h
El 17 de setembre tindrà lloc 
una visita guiada a la Casa 
del Marqués de Campany de 
Cervera, a la Residència de la 
Sagrada Família.

Mostra 
d’antics oficis

DIA: 17 de SETEMBRE
LLOC: Carrer del Pont de 
Balaguer
Exposició d’oficis antics amb la 
presència d’artesans que do-
nen una lliçó magistral sobre 
aquests oficis, alguns gairebé 
desapareguts.

Concert de 
Manel
DIA: 17 de SETEMBRE
LLOC: Fàbrica de San Miguel 
de Lleida
HORA: 19.30 h
El dissabte 17 de setembre els 
Manels actuen a Lleida i ho fa-
ran a la fàbrica de cervesa San 
Miguel, en el marc dels actes 
previs a la Festa Major de Tar-
dor de la capital de Ponent.

Fira de 
l’Ametlla
DIA: 18 de SETEMBRE
LLOC: Vilagrassa
Mostra de les diverses varie-
tats d’ametlla, com també de 
la seva transformació i aplica-
ció a la indústria alimentària. 
Difusió tècnica de les nove-
tats en el cultiu de l’ametlla. 

Fira de Sant 
Miquel
DIA: del 29 de SETEMBRE al 
2 d’OCTUBRE
LLOC: Fira de Lleida
Manifestació firal agrària més 
gran que se celebra a l’Estat 
durant el segon semestre de 
l’any. Hi destaquen els sectors 
de la maquinària agrícola i de 
la fruita. També inclou un ampli 
programa de jornades tècni-
ques i convocatòria de premis, 
a més de visites importants.

Fira 
Eurofruit
DIA: del 29 de SETEMBRE al 
2 d’OCTUBRE
LLOC: Fira de Lleida
Coincidint amb la Fira de Sant 
Miquel, Eurofruit és la fira 
de proveïdors de la indústria 
fructícola adreçada a profes-
sionals del sector de la fruita.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Saúl Craviotto 

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

MARC RETAMERO
Medalla d’or en K2 200 i 
medalla de bronze en K1 
200. Ja has assimilat aquest 
gran èxit? 

SAÚL CRAVIOTTO
Poc a poc ho vaig assimilant. 
No comptava amb la medalla 
del K1. Aquest any m’he cen-
trat molt en el K2 200 i el K1 
ha estat un extra, un regal! 
Vaig fer la prova molt tran-
quil, sabent que ja era cam-
pió olímpic. Ja no tenia tanta 
pressió, tants nervis... La veri-
tat és que estic molt content 
de com ha sortit tot.

M. R.
Quatre medalles en tres 
Jocs Olímpics és quelcom 
molt difícil d’aconseguir. Ho 
havies somiat en alguna oca-
sió? 

S. C.
No pas. Quan era petit i m’en-
trenava aquí, a la Mitjana, el 
meu somni primer era anar a 
la selecció i després partici-
par en uns Jocs Olímpics. El 
simple fet d’anar a uns Jocs ja 
era increïble. Si m’haguessin 
dit que avui estaria fent una 
entrevista parlant de la meva 
quarta medalla olímpica, no 
m’ho hauria cregut. Tot el que 
he aconseguit ha superat amb 
escreix les meves expectati-
ves.

M. R.
El camí, però, no ha estat 
fàcil. L’any passat et vas 
quedar fora de la final en el 
Mundial... 

El flamant campió olímpic de piragüisme, Saúl Craviotto, ens ha visitat acompanyat de les seves 
quatre medalles, entre elles, l’or i el bronze que s’ha penjat recentment en els Jocs de Rio de Ja-
neiro. Enraonar una estona amb ell ha estat suficient per comprovar la humilitat que el caracterit-
za, així com l’estima que sent per la ciutat que el va veure néixer. De fet, assegura que el Centre 
de Piragüisme de Pardinyes, que llueix el seu nom, és “el millor regal que se m’ha fet mai. Com 
una medalla olímpica o, fins i tot, més”. Sens dubte, el millor esportista lleidatà de la història.

Medallista 
olímpic

S. C.
Sí, l’any passat va ser molt 
dur. Crec que psicològica-
ment aquesta temporada 
ha estat la pitjor de la meva 
carrera, però a la vegada els 
resultats han estat els millors. 
Va ser dur no classificar-me 
per als Jocs a la primera, per-
què anava molt ben preparat, 
i ni tan sols no entrar a la final 
va ser un pal increïble. Fins i 
tot vaig plantejar-me no patir 
tant i deixar-ho, però la meva 
gent em va animar a seguir i al 
final he fet un any excel·lent.

M. R.
Així com en el K2 vau domi-
nar la prova gairebé de prin-
cipi a fi, en el K1 vas haver 
de protagonitzar una gran 
remuntada per adjudicar-te 
el bronze. Com t’ho vas fer? 

S. C.
Ni idea! Encara no he vist el 
vídeo de la prova, però pas-
sats els Jocs ja no cal analitzar 
res. Vaig sortir bastant bé i en 
els primers metres vaig estar 
al davant amb tothom, però 
sobre els cinquanta metres 
vaig patir un desequilibri i en 
piragüisme no pots fallar. En 
una distància tan curta qual-
sevol error et penalitza molt. 
Vaig passar els 100 metres úl-
tim i llavors vaig pensar “o ara 
o mai” per treure tota la força 
que tenia.

M. R.
Quin és el secret per mante-
nir-se durant tants anys en 
l’elit del teu esport? 

S. C.
Personalment, crec que man-
tenir el físic és el més fàcil, 
perquè tenim un bon equip 

darrere i un entrenador que 
ens fa la planificació. El més 
difícil és conservar la motiva-
ció durant tants anys en l’elit 
i el secret per aconseguir-ho 
penso que és l’entorn. Tinc 
una dona i uns pares que em 
donen moltíssim suport i tot 
això també és gràcies a ells.

M. R.
Imagino que guanyar una 
medalla olímpica sempre és 
molt especial, però si t’ha-
guessis de quedar només 
amb una, quina escolliries? 

S. C.
Les quatre van ser molt es-
pecials. L’or de Pequín amb 
només 23 anys, en la meva 
primera experiència olímpica, 
va ser súper especial. La de 
Londres va ser molt difícil i les 
dues últimes m’han permès 
arribar al cim. Els de Rio han 
estat uns Jocs increïbles, dels 
quals m’emporto la millor 
experiència de la meva vida. 
No sé amb quina quedar-me, 
però sí puc dir-te que la que 
més em va costar va ser el 
bronze en el K1.

M. R.
A Tòquio 2020 podries igua-
lar o superar David Cal com 
a esportista espanyol amb 
més medalles olímpiques. 
Esperes arribar-hi? 

S. C.
En principi sí, però per a Tò-
quio encara queda molt! Fal-
ten quatre anys i ara mateix 
pensar-hi em fa molta man-
dra. Tot dependrà de la mo-
tivació i la il·lusió que tingui, 
perquè a nivell físic, amb 35 
anys, crec que hi puc arribar 
bé. Dependrà també del su-

port dels patrocinadors. En 
aquest sentit, la veritat és que 
no em puc queixar. Sóc un 
privilegiat de poder viure més 
o menys del piragüisme. Tinc 
companys que ho estan pas-
sant bastant pitjor.

M. R.
Tots els piragüistes espa-
nyols que heu anat a Rio 
us heu endut, com a mínim, 
un diploma olímpic. Sembla 
que la Federació deu estar 
fent alguna cosa bé... 

S. C.
Sí, està clar. Com bé dius, tots 
vam passar a la final. A més, 
hi ha hagut dos quarts llocs i 
quatre medalles. En uns Jocs, 
això és una barbaritat! La Fe-

deració està treballant molt 
bé amb la base i tenim el futur 
més que assegurat.
 

M. R.
Vas ser rebut a Lleida com 
un autèntic heroi. Què signi-
fica Lleida per a tu?  

S. C.
Per mi Lleida ho és tot. La 
ciutat on vaig néixer, on he 
tingut les millors vivències de 
la meva vida... Estic vivint a 
Astúries pel tema dels entre-
naments, però sempre que 
puc vinc a Lleida. Ho necessi-
to. Venir aquí em carrega les 
piles. Em sento molt estimat 
per Lleida i es va demostrar 
amb la rebuda que em van 
fer. Va ser molt emocionant.

“Tot el que he aconseguit 
ha superat les meves 

expectatives”
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Docents d’origen 
estranger, la solu-
ció?

 Quan des del 2011 no s’han 
convocat oposicions a Ense-
nyament, sembla una broma 
de mal gust que el secretari 
d’Igualtat, Migracions i Ciu-
tadania, Sr. Oriol Amorós, en 
declaracions a TV3 i en el marc 
de la Universitat Catalana 
d’Estiu a Prades de Cofllent, 
davant la noticia que Girona 
és la província espanyola amb 
major percentatge d’alumnat 
estranger (18%), seguida per 
Lleida (16’4%), digui que una 
mesura a prendre podria ser 
“tenir mestres i tenir profes-
sors d’origen estranger”.
El que es necessita és que, 
amb independència d’on  si-
gui el personal, mentre com-
pleixi els requisits que exigeix 
la normativa vigent per accedir 
a la funció docent, els centres 
tinguin recursos humans que 
donin resposta a la realitat de 
les aules  i una formació del 
professorat que s’adeqüi a les 
necessitats de l’alumnat, en 
particular del qui presenta ma-
jors dificultats d’aprenentatge.
Parlar de tenir professorat es-
tranger, i de canviar norma-
tives per  fer-ho possible,  es 
“tirar pilotes fora” i amagar la 
realitat d’una manca de finan-
çament.
A Catalunya es destina al vol-
tant del 4’18% del PIB a l’ense-
nyament (darreres dades apor-
tades per l’INDESCAT), lluny 
de les previsions de la Llei 
d’educació  (LEC) del 2009, 
que en la seva disposició final 
segona assenyalava: “El Go-
vern, a fi d’assolir els objectius 
d’aquesta llei, ha d’incremen-
tar progressivament els recur-
sos econòmics destinats al sis-
tema educatiu i, prenent com a 
referència els països europeus 
que excel·leixen en educació, 
ha de situar progressivament 
durant els propers vuit anys la 
despesa educativa a l’entorn, 
com a mínim, del 6% del pro-
ducte interior brut”.
Per tal què ens entenguem, 
d’acord amb els objectius de 
la LEC (i que el partits avui al 
Govern també signaren), la 
despesa en ensenyament pel 
proper 2017 hauria de ser de 
12.536’6 milions d’€, quan els 
actuals pressupostos, pror-
rogats del 2015, destinen 

4.442’5 milions (1 de cada 3 
€ dels que es van comprome-
tre). 

JAVIER GIMÉNEZ
UGT-EDUCACIÓ (FETE)

TERRES DE LLEIDA

Res no canvia
 L’informe del Departament 

d’Agricultura dels EUA (USDA) 
del passat 19 d’agost parla 
d’una producció de 3,7 milions 
de tones de préssecs i nectari-
nes a Europa el 2016 (un 6% 
menys de producció), amb les 
reduccions més importants de 
collita a Espanya i Itàlia. Efecti-
vament, això ha estat així, tot i 
no haver acabat la campanya, 
les produccions seran inferiors 
a la de temporades passades, 
un fet ara ja contrastat amb 
els companys del sector que 
anem parlant. 
I com anirà la campanya quant 
a preus? El passat juliol, el Mi-
nisteri va convocar una reunió 
per fer balanç de com va la 

campanya. Quants productors 
sabem a quin preu cobrarem 
la fruita? No tenim liquidaci-
ons, no es respecta la llei de 
morositat, no tenim cap llotja 
de referència en el sector de 
la fruita amb preus a perce-
bre pel productor, no tenim 
cap contracte amb els preus 
de la fruita entregada... i fem 
balanç de com va la campanya 
2016? Però si no sabem res!! 
Ningú menys el Ministeri i els 
seus assessors o informadors 
de “confiança” poden dir que 
la campanya va bé en compa-
ració amb la molt dolenta del 
2015 i del 2014. 
Però si de campanyes molt 
dolentes ja en porten des del 
2013 i, amb una mica de pro-
fessionalitat, ja els hi hem de-
manat diverses vegades que 
deixem de comparar d’una 
vegada amb aquestes campa-
nyes nefastes i ho facin amb 
les del 2008/2012. La nostra 
pregunta és: qui pot tenir inte-
ressos a donar aquests missat-
ges? Des d’aquí, demanema  
aquests “informadors” que si-
guin valents i ens responguin.
Però, tot i reduir-se la produc-

ció i l’oferta de fruita, no pre-
veiem que els preus estiguin a 
l’altura que haurien de ser si el 
mercat estigués regulat per la 
llei de l’oferta i la demanda. En 
tenim una bona colla que vet-
llen per la competència: l’Au-
toritat Catalana de la Compe-
tència, la Comisión Nacional 
de la Competencia i la Direc-
ció General de Competència 
de la UE. La seva feina és la 
de garantir que en competir 
les empreses,  segons els seus 
mèrits i en condicions justes i 
equitatives, els mercats funci-
onin millor, la qual cosa bene-
ficiaria consumidors, les matei-
xes empreses i el conjunt de 
l’economia europea.
Ara, el que em pregunto com 
a productor de fruita dolça 
és: ja fan bé la seva feina en 
el nostre sector? Penso que en 
molts sectors agraris punxen 
tots aquests que vetllen per 
la competència. Jo només vull 
fer una reflexió que em fan els 
companys del sector de la llet i 
que també dono per bona per 
al de la fruita: com pot ser que 
el consumidor pagui gairebé 
el mateix per 1 litre d’aigua 

que per 1 litre de llet. Què 
passa amb la cadena de valor? 
Això és just i equitatiu? 
Al mateix temps, problemes 
de funcionament a la duana, 
programes que televisió que 
ens titllen d’enverinadors, 
aquests dies feina a tope a 
les finques...  cada vegada 
comprenc més aquesta defi-
nició del que és fer de pagès: 
the art of losing money while 
working 400 hours a month to 
feed people who think you are 
trying to kill them (‘es l’art de 
perdre diners treballant 400 
hores al mes per alimentar la 
societat i que aquesta pensi 
que intentem matar-la o enve-
rinar-la’).
Com estem ara? Als de les 
autoritats i comissions de la 
“descompetència”, desapa-
reguts, els demanarem que 
s’hi posin i revisin la justícia i 
equitat de la cadena de valor; 
sense cap liquidació ni preu de 
referència, vetllarem per tenir 
publicat aquesta tardor el de-
cret que obligarà a passar els 
preus a percebre pel produc-
tor setmanalment a l’Idescat.
No tenim els contractes amb 
preu, continuarem treba-
llant amb l’AICA per engegar 
aquesta pràctica; sense mesu-
res de mercat per part de la 
UE, treballarem per una PAC 
que torni a recuperar les me-
sures de mercat; sense ajudes 
als productors de fruita, tre-
ballarem per reconduir les po-
ques ajudes del sector als agri-
cultors professionals, tant del 
primer pilar de la PAC, com 
del PDR, com dels Plans Ope-
ratius, entre d’altres accions.. 
vaja, que tenim feina, això sí. 

DAVID BORDA
CAP SECTORIAL DE LA FRUI-

TA DOLÇA DE JARC-COAG

Reis escriptors
 Com que són pocs els que 

d’una manera o una altra estu-
diem la literatura catalana de 
l‘Aragó passen les coses que 
passen. Per això gairebé no 
ens hem adonat que en la nò-
mina d’escriptors aragonesos 
en català hi falten tots els nos-
tres reis del Casal d’Aragó. La 
GEA no els cita com a tals, ni 
figuren tampoc en altres pano-
rames de la literatura catalana 
de l’Aragó. Només he sabut 

què opina...

Ramon
Pedrós

periodista

Voltaire i la nostra
democràcia

He acceptat la invitació de 
col·laborar a 7accents amb 
molt de grat i un cert orgull. 
I és així perquè la tasca peri-
odística del Gerard Martínez 
i de les persones que impul-
sen aquest projecte (provo-
qui somriures, complicitats 
o talls de digestió) mereix 
públic reconeixement i el 
suport actiu dels qui defen-
sem la llibertat d’expressió.
El nom de la democràcia no 
es pronuncia només en pri-
vat i entre rialles apagades. 
Ni es defensen de boquilla 
els drets de les persones 
i dels pobles, mentre en 

públic deixem que els pre-
judicis, els complexes o la 
manca de coratge ens tapin 
la boca.
La llibertat d’expressió, 
com qualsevol altre dret 
fonamental, cal defensar-la 
sense posar-li restriccions 
institucionals ni arbitràries, 
tret del codi penal, ni sense 
necessitat de compartir els 
seus continguts. I aquesta 
és la grandesa de l’autèntic 
esperit democràtic, que es 
troba tant a faltar entre nos-
altres fins i tot 40 anys des-
prés d’aquella mal anome-
nada transició democràtica.
Haurem de recordar una i 
mil vegades més la frase de 
Voltaire (creada per la seva 
biògrafa britànica, Evelyn 
B. Hall): “No comparteixo 
la seva opinió, però donaria 
la meva vida per defensar 
el seu dret a expressar-la”. 
Aquesta radicalitat demo-
cràtica no vol dir altra cosa 

que un polític no pot defu-
gir la crítica tot menyspre-
ant l’interlocutor, sinó que 
hauria de reconèixer el dret 
i el valor de qui la formula, 
amb independència de si 
comparteix o no el seu con-
tingut.
Doncs no. La nostra demo-
cràcia té uns fonaments tan 
pobres i uns comportaments 
tan viciats que, en lloc d’es-
timular el debat i la crítica, 
s’amaga rere els murs cor-
poratius, la hipocresia i la 
mentida sistemàtica. De la 
mateixa manera que els par-
tits polítics promouen l’as-
setjament i l’aniquilació de 
l’adversari, els falsos rectors 
d’aquesta democràcia pre-
tenen silenciar qui s’atreveix 
a denunciar el mal ús de la 
gestió pública o els abusos 
de qui han convertit en pri-
vilegi i profit personals la 
seva obligació de servir el 
bé comú.
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trobar un fragment de la Cròni-
ca del Cerimoniós a l’antologia 
d’autors aragonesos en català 
de La nostra llengua, la gramà-
tica catalana que el 1984 pu-
blicà la DGA a l’època Bada. I 
això que tots els nostre reis es-
criviren en català, i no pas poc: 
Jaume I i Pere IV hi redactaren 
les cròniques –avui en diríem 
memòries- del regnats respec-
tius, que continuen essent de 
molt bona lectura; a Jaume I 
s’atribueix, a més, Lo llibre de 
saviesa. Joan I fundà els Jocs 
Florals i escriví moltes poesies, 
perdudes, sembla. I hi ha més 
reis i reines d’Aragó que escri-
uen en català: de gairebé tots 
ells tenim, si més no, abun-
dosos carteigs i uns quants 
escrits miscel·lanis. No ens 
els hem d’imaginar redactant 
ells mateixos els textos –per a 
això tenien els escrivans– però 
sí intervenint-hi directament, 
i dictant-los en bona part. El 
Conqueridor no s’està a la 
Crònica de declarar-ne la prò-
pia autoria: G. de Puyo qui era 
amb Nos quan férem aquest 
llibre. Tots ells també tenen 
textos en les altres llengües 
oficials de la Corona: aragonès 
i llatí. Quan arriben els reis del 
Casal de Castella, els Trastà-
mares, l’aragonès desapareix 
substituït pel castellà. Es man-
tenen el llatí i el català, si bé 
aquest darrer, amb tendència 
a la baixa, i només a empen-
tes i rodolons persistirà entre 
els Habsburgs. Els Borbons ja 
no hi escriuen res. Molts dels 
nostres compatriotes veuen 
amb mals ulls que els nostres 
reis haguessen escrit també 
en català: ja al segle XVI Ber-
nardino Gómez Miedes, bisbe 
d’Albarrassí, baladrejava per 
això mateix contra en Jaume I, 
i no falten mestres que a l’hora 
actual presenten als alumnes 
el Conqueridor com un traïdor 
a l’Aragó..

 ARTUR QUINTANA
FILÒLEG

 

L’agenda pecami-
nosa

 La darrera polèmica antica-
talanista alimentada pel PAR, 
que és incansable en estos 
menesters, arribe a un punt 
absolutament delirant. Resulte 

que la Diputació Provincial de 
Lleida ha patrocinat i distribuït, 
de bades, pels instituts i esco-
les de la Franja catalanopar-
lant d’Aragó l’Agenda de la 
Terra, una publicació on figu-
ren les festes pròpies dels Paï-
sos Catalans –que no s’assusto 
ningú, no és un terme carregat 
de pancatalanisme agressiu, 
només vol dir tots els territo-
ris de parla catalana– a més 
de moltes altres informacions 
interessants i d’innegable va-
lor pedagògic per a l’alumnat. 
Entre els pecats més grossos 
d’“agenda pancatalanista”, 
com l’han batejat els mitjans 
de comunicació aragonesos, 
figura el de fer referència a 
“l’àrea idiomàtica catalana”. 
No haurie d’escandalitzar a 
ningú està expressió referida a 
la Franja, perquè es sabut –per 
a tots els que volen saber– que 
a la Franja es parle català i, per 
tant, forme part de “l’àrea idi-
omàtica catalana”. A l’Aragó 
central i occidental es parle 
castellà, o siga que forma part 
de l’àrea idiomàtica castellana, 
i ningú s’emprenya. I un altre 
pecat, i este molt gros segons 
denuncia el PAR, és que la po-
lèmica agenda reivindica “la 
normalització del català”. A 
on anirem a parar! Convertir 
el català en una llengua amb 

tots els drets en peu d’igualtat 
amb el castellà en lloc de te-
nir-la arraconada i sota la bota 
del castellà!
Per cert, els promotors de la 
creuada antiagenda se’n guar-
den bé de dir que entre els 
promotors també n’hi ha enti-
tats aragoneses, com el Casal 
Jaume I de Fraga o l’Associa-
ció Clarió de pares d’alumnes. 
Però no son de fiar perquè no 
passen la prova de puresa de 
sang que demane l’aragones-
sisme baturro, pilarista i, és 
clar, castellanoparlant.
I, per arrodonir la jugada, arri-
be el Govern d’Aragó i li done 
la raó als paranoics anticata-
lanistes i ordena que no es 
distribuisque l’agenda. Depri-
ment. 

LLUÍS RAJADELL
ESCRIPTOR

 

Donem vida!
 Sovint es parla de defensar 

la vida i contra l’avortament, 
però hi ha qui la practica de 
forma diferent al que predica, 
veient el suport de guerres ra-
pinyaires en nom de Déu o la 
misèria a la qual es condemna 

molta gent al món (i la infància 
en particular) per les mesures 
ultraliberals capitalistes (ara 
bé, l’avortament no hauria de 
prendre’s a la lleugera en ser 
vides humanes que, encara 
que no desenvolupades, sí te-
nen la possibilitat de viure, tot 
i també podent admetre ex-
cepcions, com en casos de vi-
olació, malaltia o de perill per 
la vida de la mare o la criatura, 
sempre amb el consentiment 
de la mare i/o la família i apos-
tant primer per bones mesures 
contraceptives). Però una altra 
forma de defensar la vida (tot 
i que hi ha religions que no ac-
cepten transfusions de sang), 
és el trasplantament d’òrgans 
(ronyons, cor, fetge, pulmons, 
etc.), ara per ara l’únic tracta-
ment possible per a algunes 
persones i la millor opció per 
donar-los una millor qualitat 
de vida en casos de malal-
tia crònica, mentre no es de-
senvolupin les cèl·lules mare, 
gràcies a la solidaritat de per-
sones donants en vida o en la 
seva mort. I cada cop és més 
comú a la nostra societat, de-
mostrant que, tot i les maldats 
al món (guerres, fam, misèria, 
crims, violacions, etc.), també 
hi ha espai per a la gent altru-
ista que practica els conceptes 
tan vertaderament humans 

com la sensibilitat, maduresa, 
generositat o solidaritat, fent 
creure encara en el gènere 
humà i pensant que, al final, 
tothom ens necessitem, com 
necessitem també la resta 
d’éssers vius i el medi ambient 
per viure. Però si en ocasions 
podem ser part d’alguns pro-
blemes, també podem ser part 
de les solucions; i per això, per 
passar a l’acció, concretament 
en aquest tema, hi ha l’Orga-
nització Catalana de Trasplan-
tament (OCATT), que ha iniciat 
campanyes de conscienciació i 
difusió institucionals i al carrer 
per augmentar les donacions 
al nostre país (com els Busos 
de la Salut) per reduir les llis-
tes d’espera (fet que s’està 
assolint, tot i encara poder fer 
més). Però també des de la 
nostra pròpia iniciativa podem 
actuar per ser donants poten-
cials. La Llei de trasplantament 
es basa en el consentiment 
presumpte de donació (tot-
hom som donants després de 
morir –si és factible–, menys 
si deixem per escrit la nostra 
oposició), o l’opció de pregun-
tar a la família sobre el nostre 
consentiment per la donació 
amb tota la informació neces-
sària. Per això, per ser donant, 
si no expressem la nostra vo-
luntat o no de ser-ho en el tes-
tament vital, és important que 
la família conegui les nostres 
intencions. També es pot de-
manar un carnet de donant a 
l’OCATT (trucant al telèfon 93 
339 83 03 o a través de l’adre-
ça electrònica ocatt@catsalut.
cat) i portar-lo sempre a la 
cartera. Jo ja fa temps que ho 
vaig fer i ara el porto sempre 
a sobre, a més de saber-ho la 
meva família. Així mateix, seria 
bo crear una llista de donants, 
però mentre això no arriba, 
amb aquestes bones accions 
facilitem la feina per la coor-
dinació de trasplantaments 
(entre familiars o matrimonis 
o com a donants anònims). 
Pensem més en donar Vida, 
que ja de per si és un miracle, 
i no destruir-la. Pensem tam-
bé en un motiu per a l’alegria, 
perquè en certa manera, així, 
els nostres éssers estimats que 
deixen aquest món no moren 
del tot encara, ja que cada 
part seva viu dins qualsevol al-
tra persona. Que la Vida s’obri 
camí! 

TONI YUS
VEÍ DE TÀRREGA

què opina...

Trets demagògics

“Alejandro Fernández de-
mana ser indultat d’una con-
demna de sis anys de presó 
per pagar amb una targeta 
falsa 80 €”
No és ficció, es tracta d’un 
titular publicat aquesta set-
mana en alguns mitjans de 
comunicació espanyols.
Pel que sembla, el noi esta-
va de copes amb uns amics 
quan un conegut li va deixar 
una targeta moneder per 

pagar la següent ronda. Uns 
instants després, la policia el 
detenia per utilitzar una tar-
geta falsa i per pertànyer a 
una banda criminal.
El judici, celebrat l’any 2012, 
va suposar-li una condemna 
de dotze anys de presó. Un 
cop recorregut el cas davant 
l’Audiència Nacional de Ma-
drid, els anys van quedar re-
duïts a sis.
El proper diumenge, set 
anys després, un malagueny 
jove sense antecedents pe-
nals, casat i amb fills petits 
haurà d’entrar a presó per 
pagar el seu deute amb la 
justícia i la ciutadania per 
“robatori”…
Què vull dir amb això?
Cas AVE,  Cas Almenas,  Cas 
Andratx,  Cas Arcos,  Cas 
Arona, Cas Arroyo, Cas As-
tapa, Cas Atlético,  Cas Bal-
tar,  Cas Banca Catalana,  

Cas Bankia,  Cas Berzosa,  
Cas Bitel-2,  Cas Bomsai,  
Cas Bon Sosec,  Cas Brugal,  
Cas Bárcenas,  Cas CAM,  
Cas CCM,  Cas Camisetas,  
Cas Campeón,  Cas Conde 
Roa,  Cas Cooperación,  Cas 
Corredor,  Cas De Miguel,  
Cas Dívar,  Cas Egües,  Cas 
El Trompo,  Cas Emarsa,  Cas 
Emperador,  Cas Enredade-
ra,  Cas Epsilon,  Cas Fabra,  
Cas Faycán,  Cas Filesa,  Cas 
Flick,  Cas Forcem,  Cas Fu-
neraria,  Cas Guateque,  Cas 
Guerra,  Cas Gürtel,  Cas 
Harrag,  Cas Hügel,  Cas ITV,  
Cas Ibatur/Pasarela,  Cas Ibi-
za Centre,  Cas Imelsa...
I no parlo de 80 €...
Si, ho sé, faig demagògia. 
Quan la dignitat humana no 
es troba entre els objectius 
dels governants d’un país, la 
demagògia esdevé l’única 
arma dels ciutadans.

Marta
Esparza
col·laboradora a Rac1
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PASSATEMPS

by Miguel MacíasComença un nou curs a Paeria

by Joan CastellàRajoy té un pla

HORÓSCOP per Dhana Astròloga

5 8 6 1
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9 8 3 7

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

Dificultat: Mitjana

SUDOKU per AMIC

MOTS ENCREUATS per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Relació interpersonal que cada dia disposa de més mitjans / 2. 
De peu dret però d’esquena. Aquesta ni de peu dret ni asseguda, ni així ni aixà / 3. 
Poca pela. Prostitutes en família. Riba sense vores / 4. No és un batut, és un que se 
l’han tret de sobre. No són prou per poder-se avenir / 5. Muntanya pirinenca massa 
petita per fer-s’hi una torre. Publicació altre cop del mateix llibre / 6. Els pares li van 
llegar unes quantes cases a l’Hospitalet. Amics d’Abraçar la Raó / 7. Separa el lloc 
de la cosa i el dia del dia. Passa per ser el més ruc de la trigonometria. Cul de got 
/ 8. En qüestions de música s’ho pren amb calma. Als pagesos els són molt útils 
però els pares els destaroten / 9. Extrems del Rayo. Tot i ser l’arma més dura dels 
cavallers, sempre estava la defensiva / 10. Cavall que avança al ritme del protó. 
Esquitllada entre la bugada de la veïna / 11. Al peu de la llengua. Vàlvula de vapor 
de mercuri que s’encén amb la tempesta. En llatí / 12. Ximplet, poder perquè és 
vailet. El més cretí dels fenicis / 13. Indicis d’ontogènesi. Sembla un hit de can-
tautor brasiler però és el tany rebrotat d’un arbre esporgat. VERTICALS: 1. Aquell 
caparró típic del bon carolingi. Eina d’arquitecte sempre de qualitat / 2. Mitges de 
cotó. S’atipa més al vespre que no pas a dinar. Encenen encens / 3. El membre 
no el pot tenir gros, però tots els altres sí. Parant l’orella a les porcades que diu el 
mossèn / 4. Mineral molt sospitós de pixera. Equipatge que la vida fa cada vegada 
més gros / 5. Més fi que el neutró, més poderós que el neutre. Mode molt activat 
a Twitter / 6. Vocal del mig. Alguna cosa que apareix a la ment quan vols dir alguna 
cosa correctament. A l’ànima del pitof / 7. Molta precaució, que plouen trossets de 
roba. Si embolica la troca, és per exigències del guió / 8. No és com tota Amèrica 
però és entretingut. Prolongació del braç del funcionari del registre. A baix de tot 
d’aquesta columna / 9. Floreta blanca al terrat de la Cospedal. Aquest no solament 
s’atipen al vespre sinó al migdia també / 10. Al centre del circ. No es gasta ni cinc 
en espardenyes pel bestiar. Ara al centre de Pisa / 11. Diu missa en la llengua 
declarada de l’administració sevillana. M’estableixo sota l’arbre mateix / 12. Con-
centrats de tan meravellats. Just quan em van robar el carro.

ÀRIES: Si esteu en parella, és molt probable 
que us passi pel cap engegar-ho tot a dida. Jo 
de moment no us ho aconsello, perquè podeu 
estar una mica influenciats per coses de ter-
cers i no val la pena trencar les coses per un 
motiu així. Per altra banda, els que no estigueu 
en parella aneu amb compte amb els amics, 
que us poden buidar la butxaca sense que us 
n’adoneu. Els diners ben guardats.
                   
TAURE: Hi haurà molta comunicació amb la 
parella i també amb la gent del vostre entorn, 
us anirà molt bé aquesta situació perquè po-
dreu despendre-us d’allò que us atabala i us 
sentireu plens i esplèndids. Això no vol dir que 
ho pugueu regalar tot, però si vol dir que el 
vostre nivell de complicitat us farà estar gene-
rosos i comprensius. 

BESSONS: Els amics formaran una part im-
portant de la vostra vida i al llarg d’aquests 
dies és possible que depengueu d’ells o si 
més no els necessiteu més del que us haurí-
eu plantejat. També tindreu tota la part en el 
camp sexual molt revolucionada i podeu ser 
un perill, però de bon rotllo. Potser haureu 
d’anar a algun lloc que no us agradi gaire, mi-
reu de posar-hi paciència.    

CRANC: La connexió que tindreu amb per-
sones que estan lligades a coses de la terra, 
com ara pagesos o ecologistes o simplement 
gent a qui els hi agrada un munt la natura, us 
sorprendrà però al mateix temps us farà sentir 
molt a gust. No deixeu d’aprendre coses que 
sempre va bé i si de passada podeu anar a fer 
alguna excursió envoltats de paratges natu-

rals, aneu-hi predisposats a sentir i a gaudir.

LLEÓ: És molt possible que al llarg d’aquests 
dies us confongueu amb els vostres senti-
ments. Persones amb qui teniu bones amis-
tats us donarà la sensació que us miren d’una 
altra manera i això us farà dubtar. Si hem voleu 
creure mireu de no atabalar-vos gaire amb el 
tema perquè només seran sensacions.
                                
VERGE: Hi haurà molta activitat en el vostre 
entorn i serà molt bo per vosaltres perquè no 
tindreu temps d’avorrir-vos. Sempre va bé una 
mica d’acció i si és de bon rotllo millor. Ara bé 
heu de tenir molt en compte que la part eco-
nòmica estarà una mica de pega i no ho po-
dreu controlar gaire bé, o sigui que alerta amb 
els diners. No us deixeu seduir per capritxos.



PASSATEMPS

by Jordi BalaschInviéstase, Sr. Rajoy

by Lupe RibotSi es pogués fer així...
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TELÈFONS D’INTERÈS
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Dificultat: Mitjana

SOLUCIONS

BALANÇA: Tindreu tendències a patir més 
del compte i no cal. Intenteu no deixar que el 
cap us jugui males passades i que no penseu 
en la part negativa. El tema està en distreure-us 
i mirar d’agafar-vos les coses rient. De fet ens 
hem de preocupar quan les coses realment 
estan malament, abans no cal.            
                   
ESCORPÍ: Vosaltres estareu molt segurs de 
vosaltres mateixos i això és bo, sobretot en el 
tema feina, ja que farà que confiïn en vosaltres 
i que us donin la possibilitat de fer algun can-
vi a la feina que us serà positiu. Fareu bones 
amistats en relació a temes d’estudi i us sabreu 
expressar molt adequadament, o sigui que ja 
podeu explicar el que us vingui de gust que 
serà fàcil que us entenguin i que us donin un 
cop de mà.

SAGITARI: Gastareu una mica de mala lluna, 
i això no va gaire bé. Heu d’intentar controlar 
les vostres arrencades sobretot a l’hora de 
dir les coses als altres, el motiu pot anar lligat 
amb el tema econòmic i els amics. Aquesta 
combinació de vegades és com una bomba 
de rellotgeria i val la pena mirar de portar-ho 
amb diplomàcia i bones paraules, cosa que us 
haureu d’esforçar perquè sigui així.  

CAPRICORN: tindreu força mala sort amb els 
jocs d’atzar, estaria bé que no confieu massa 
amb la sort i us cureu amb salut. Feu servir la 
vostra capacitat de prevenció per anar més 
tranquils i no us arrisqueu. Seran uns dies per 
estar relaxats, tranquils i reflexionant amb les 
vostres experiències de la vida, això no ho fem 
gaire bé mai i va bé per valorar el que tenim. 

AQUARI: necessitareu la tranquil·litat d’estar a 
casa i de fer una mica la vostra, cosa que potser 
no serà massa possible però ho podeu intentar. 
Sobretot estaria bé que us ho agaféssiu amb 
calma i no us enfadéssiu si les coses no surten 
com voleu perquè és molt possible que sigui 
així. Santa paciència que diguem. Estaria bé, si 
podeu, tenir una mica de contacte amb el vos-
tre pare, seran uns dies bons per això.  

PEIXOS: els vostres dubtes seran força empipa-
dors i no sabreu com aclarir-vos. És interessant 
demanar algun consell a la gent que respectem 
i valorem com a persones que ens poden oferir 
una idea de bon camí. No us bloquegeu, si hi 
ha alguna cosa que dubteu espereu a prendre 
la decisió més endavant. Passeu-vos-ho bé 
amb els amics que ells en tenen ganes.

CENTRES D’ASSISTÈNCIA 
PRIMÀRIA
Agramunt 973 390 635
Alcarràs 973 795 725
Almacelles 973 742 020
Almenar 973 770 218
Artesa de Segre 973 402 196
Balaguer 973 447 714
Bellpuig 973 337 157
Borges Blanques 973 142 029
Cervera 973 531 048

Lleida
Cappont 973 210 175
Bordeta-Magraners 973 211 477
Balàfia-Pardinyes 973 230 635
Santa Maria 973 727 396
Ronda 1 973 281 567
Ronda 2 973 260 850
Rambla Ferran 973 725 380
Eixample 973 280 957
Rural Nord 973 142 029
Rural Sud 973 142 209

Mollerussa 973 711 164
Tàrrega 973 310 852

CENTRE URGÈNCIES 
ATENCIÓ PRIMÀRIA LLEIDA
Prat de la Riba   973 221 516 
 973 233 385

HOSPITALS
Arnau de Vilanova 973 248 100
Santa Maria   973 727 222
L’Aliança 973 232 973
Perpetuo Socorro 973 266 100
Montserrat 973 266 300

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

Cervera 973 390 862
Lleida 973 237 206
 973 239 809
Mollerussa 973 330 178
Tàrrega 973 310 212

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

MOSSOS D’ESQUADRA 
Balaguer 973 457 700
Borges Blanques 973 700 000
Cervera 973 701 685
Lleida 973 700 050
Mollerussa 973 701 685
Tàrrega 973 701 650

POLICIA LOCAL
Alcarràs 973 791 755
Agramunt 973 390 843
Almacelles 973 546 351
Almenar 973 770 013
Balaguer 973 450 000
Bellpuig 973 633 306
Borges Blanques   973 142 854
Cervera 973 101 999
Lleida 973 700 600
Mollerussa 973 602 000
Tàrrega 973 500 092

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

TRANSPORTS
Autobusos Lleida 973 272 999
Renfe 902 320 320
Autocars comarques 973 268 500
Taxi 973 223 300

Lupe Ribot



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

NOU SUV PEUGEOT 2008

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

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

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

ESTRENA’L, CONDUEIX-LO, ESTRENA’L.

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

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

Quota mensual amb IVA per a lloguer a 48 mesos i 40.000 km per al Peugeot 2008 Active 1,2L PureTech 110 S&S per a clients particulars. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, SA, 
condicionada a acceptació financera. Consulti el seu concessionari. Oferta vàlida fins al 30/09/2016.

NOU SUV PEUGEOT 2008
DISSENYAT PER DOMINAR ELS ELEMENTS

estoesunsuv.com
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