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Ferran Aixalà: “Fa 
riure que Ros vulgui 
ser l’alcalde de tots 
però menyspreï els 
independentistes” 
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“No seria mai polític perquè 
sóc honrat”, assegura l’actor, 
clown, humorista i cantant de 
Pastorets Rock en una entre-
vista on demostra que té més 
pèls a la cara que a la llengua

SOCIETAT Educació

Més d’un milió i mig 
d’euros l’any per a 

les escoles de l’Opus
El Terraferma rep entre 600.000 i 700.000 euros 

per curs mentre que l’Arabell arriba al milió anual

Diada de Catalunya
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Lleida “sua”
la independència
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Oriol
Oró
director de

Fira de Lleida

 La 62a edició de la Fira 
Agrària de Sant Miquel i 
la 31a del Saló Eurofruit  
han assolit un rècord en 
superfície expositiva, amb 
un total de 74.000 metres 
quadrats, un 15% més que 
l’any passat, i amb la pre-
sència de 336 expositors, 

un 3% més que l’edició 
anterior. A més, s’han pro-
gramat seixanta activitats 
entre jornades tècniques, 
conferències, presentaci-
ons, reunions professionals 
i demostracions de pro-
ductes i aliments del terri-
tori. 

Miquel À.
Cullerés
delegat d’Ensenyament

a Lleida

 Els sindicats de Lleida 
demanen la dimissió del 
director dels Serveis Ter-
ritorials d’Ensenyament, 
Miquel Àngel Cullerés, per 
la seva “incompetència” 
a l’hora de gestionar els 
reptes educatius actuals. A 
més, emplacen a la mobi-

lització el professorat i les 
famílies per continuar llui-
tant en favor de l’educació 
pública i aconseguir rever-
tir la seva “degradació”, 
com l’intent de tancar cinc 
línies de P3 per afavorir 
així les escoles privades 
concertades. 

Setmanari 
‘7accents’

del número 
55 al 58

 Llegeix amb el teu 
dispositiu mòbil el codi 
QR corresponent al 
número del setmanari 
7accents que t’interessi 
i descarrega-te’l a l’or-
dinador, l’smartphone 
o la tablet per només 
0,99 €. L’Aplec del Ca-
ragol, l’abandó d’ani-
mals, el debat electoral 
i el 26-J protagonitzen 
les últimes portades. 
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L’ACCENT

Gerard
Martínez

director

La Generalitat de Catalunya 
s’ha proposat superar els 
“mèrits” acreditats en matèria 
de sanitat pel ministre d’Inte-
rior actual, Jorge Fernández 
Díaz, i traslladar aquestes no-
ves “proeses” econòmiques a 
l’àmbit de l’ensenyament pú-
blic. Si ja és lamentable que 
ens destrossin el sistema sani-
tari des de fora, imagineu-vos 
en què desembocaria fer el 
mateix amb el sistema educa-

tiu però des de dins. Tanma-
teix, a jutjar per les paraules 
de Dante Pérez, alcalde de 
Gimenells i el Pla de la Font, 
acusant els professors de fer 
“lobby” i d’”adoctrinar” els 
seus alumnes en comptes 
d’oferir “un ensenyament de 
qualitat”, la mala educació 
d’alguns podria ser fruit d’una 
mal sistema educatiu del qual 
som víctimes tots plegats. O 
gairebé tots...
I és que la retallada de línies de 
l’escola pública durant els dar-
rers anys ha anat en bene�ci 
de la concertada, de la matei-
xa manera que el pressupost 
destinat als centres públics 
s’ha reduït un 15% més que 
en el cas dels concertats. De 
fet, les subvencions a algunes 
escoles lleidatanes vinculades 
a les elits, amb equipaments 

escolars d’elevadíssim nivell, 
han esdevingut intocables al 
llarg d’aquest mateix període 
de temps, un disbarat de fu-
nestes conseqüències a nivell 
educatiu que demostra que ni 
tots som iguals ni tots tenim 
els mateixos drets.
Per no parlar de la política de 
lloguer i compra de mòduls 
prefabricats per a les escoles 
públiques. Així, doncs, a les 
reduccions pressupostàries, la 
lenta substitució de les baixes 
laborals, els problemes per 
entrar en primera opció a una 
escola pública, la reducció de 
personal i les condicions pre-
càries d’una part dels centres 
educatius se’ls uneix la xacra 
dels barracons als col·legis i 
els instituts públics, un nego-
ci del qual no se’n bene�cia 
la comunitat educativa, sinó 

Dragados i Algeco, dues de 
les companyies líders del sec-
tor de la construcció i dels 
mòduls prefabricats.
Quan Catalunya assoleixi 
l’estatus de país indepen-
dent que desenes de milers 
de persones reclamaven a la 
capital del Segrià el passat 
Onze de Setembre, no volem 
cap distinció entre els nos-
tres �lls, tampoc que cursin 
els seus estudis en barracons, 
més propis d’altres regions 
menys evolucionades, ni que 
els mal educats siguin el re�ex 
d’una mala educació. Si tot ha 
de seguir així, ja estem bé on 
som, perquè entre el sadisme 
(sanitari) dels d’allí i el maso-
quisme (educatiu) dels d’aquí, 
sempre ens toca el rebre als 
mateixos. I això no és de bona 
educació...

La mala educació
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iSE7
El dissabte 8 d’octubre de dos quarts 
de deu del matí a dos quarts de tres 
del migdia a la Sala Afred Perenya de 
la Regidoria de Cultura, l’antic Casal 
de la Joventut Republicana, 7ac-
cents afronta el seu repte més pre-
tensiós � ns a la data: crear un punt 
de trobada anual a Lleida del perio-
disme i la comunicació de Catalunya.
Així, doncs, l’iSE7 neix com un cicle de 
debats en profunditat i tertúlies ins-
piradores sobre un tema en concret 
amb la participació de set ponents. 
“Periodisme Optimista” és el títol de 
la primera edició d’aquesta jornada, 
ja que el sector periodístic viu im-
mers en una crisi sense precedents, 
però la polivalència i la imaginació, 

afavorides per les noves tecnologi-
es, han esdevingut un cant a l’opti-
misme per als nous professionals.
D’altra banda, es tracta d’una troba-
da que promou el lleidatanisme, i és 
que l’objectiu passa per donar veu als 
professionals de Ponent en el marc 
català. De fet, tan sols Saül Gordillo, 
director de Catalunya Ràdio, no dis-
posa d’arrels lleidatanes, però la seva 
trajectòria professional, que l’ha con-
vertit en un dels màxims exponents 
catalans de la comunicació 2.0, el 
feia imprescindible per a l’estrena de 
l’iSE7. Txe Arana, actriu, presenta-
dora, locutora, guionista i dobladora 
lleidatana; Noemí Vilaseca, respon-
sable de comunicació i protocol de 

l’Ajuntament de Solsona i redactora 
d’informatius de Solsona FM; el tar-
garí Josep Maria Ganyet, expert en 
noves tecnologies i col·laborador de 
Rac 1; la linyolenca Laia Soldevila, 
periodista digital de Social.cat i Racó 
Català i responsable de comunicació 
interna i externa del Grup de Perio-
distes Ramon Barnils; Carles Porta, 
periodista, productor, director i es-
criptor, i Elisenda Rosanas, nascuda 
a Vilanova de Bellpuig i redactora de 
societat i cultura de l’Agència Cata-
lana de Notícies (ACN) completen 
els set noms de l’iSE7. La presen-
tadora Elisabet Carnicé i el direc-
tor adjunt de Rac1, Jordi Margarit, 
moderaran les dues taules rodones.

Finalment, la jornada clourà amb l’en-
trega dels PREMIS SE7BLOGS 2016, 
un reconeixement als millors blogs 
de Ponent segons els nostres lectors.
Si la Catosfera, el director de la qual, 
Joan Camp, donarà el tret de sortida 
a la jornada, ha aconseguit erigir-se 
en el punt de trobada de la Internet 
catalana primer des de Granollers i 
ara des de Girona, ¿per què de Llei-
da no en pot sorgir una data asse-
nyalada en el calendari per al peri-
odisme i la comunicació del nostre 
país? Aquest és el repte i la preten-
sió de 7accents, però res d’això serà 
possible sense el vostre suport. Per-
què l’iSE7 neix amb nosaltres, però 
haurà de créixer amb tots vosaltres.

SE7PEUSALGAT
Txe Arana es “mulla” 
per la independència
 Eren les tres de la tarda de l’Onze de 

Setembre  quan el director del SE7 va 
rebre un missatge de la Txe Arana, pre-
sentadora de la manifestació de la Dia-
da a Lleida, que després de l’assaig ma-
tinal sota un sol de justícia necessitava 
una dutxa. En viure prop de l’escenari 
de la concentració, l’actriu lleidatana li 
demanava al Gerard una dutxa ràpida, 
petició que, coneixent-lo, devia accep-
tar encantat. En mitja hora la Txe va 
tenir temps de dutxar-se, maquillar-se, 
personalitzar-se la samarreta o� cial de 
la manifestació, també retallar-se-la, 
fer-se una fotogra� a amb l’últim núme-
ro del SE7 i, � ns i tot, deixar-se el mòbil 
a casa i tornar-lo a buscar. En de� nitiva, 
ràpida i efectiva, a diferència del nostre 
director, que encara s’està recuperant 
de l’emoció. Homes... 

#apunt11s

@amicsdelalletja
Quin sainet això 

de l’estelada de 
@CridaxLleida 
i el @pscllei-
da! Després 
del ridícul 
dels 18000 as-

sistents a #Llei-
da ara això!

@cris_torrent
Res, quatre gats... Miauuu, 
marramiauuu #Lleida

@gemmamkl
Avui a Lleida ha sigut una di-
ada més que històrica. 4 gats 
i la iaia deien... #apunt11s 

@JoaquimAlbalate
M’he emocionat amb les 
imatges de Lleida, una ciu-
tat que m’estimo moltíssim. 
Espectacular! #apunt11s

#educació

@joanmoya_
És ben cert que no totes les 
escoles podem jugar com el 

Barça, però sí que es veritat 
que hem d’adaptar-nos per 
semblar-ho #educacio

@jbassa84
#Deures sí o no? No és tan 
simple,   s’ha   d’argumentar...
#educació 

@qnodesconcentrin
La #igualtat en #educació 
és poder #escollir el que les 
famílies desitgen pels seus 
� lls i � lles.

@rosadelimalimon
Pares preocupats per 
l’#educació. Aquesta ha de 
ser la revolució.

@JaumeFunes
No cal una guerra de deu-
res. Necessitem una batalla 
per una veritable escola.

#CampdEsports

@Javikiko
Ahora que están poniendo 
bonito el Camp d’Esports, 
¿con el marcador qué ha-

cemos   @Lleida_Esportiu   i
@paerialleida?

@AYSCAR
porteries sí, a lloc, penyes a 
lloc, o encara tots enrocats 
amb la seva?

@AlbertEscuer
Estrena del nou Camp d’Es-
ports. Algun detallet per a 
l’abonat per compensar tot 
lo de Mollerussa hagués es-
tat bé.

2CARE
Assegurances
Ronda, 60
973 266 599 

VINICIA
Enoteca
Humbert Torres, 19
973 247 554

CROMM PERRUQUERIA
Perruqueries
Ferran, 26 
973 241 672
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Onze de Setembre La manifestació de la Diada

A la polèmica 
del recompte de 

persones 
assistents a la 

mobilització de 
la Diada de 

Catalunya 2016 
a Lleida, se 
sumen les 

“trapellades” 
dels polítics que 

“gestionen”
la capital de 

Ponent

Xavier
27 anys

No crec que canviï 
res. Fa un any que 
estem sense Govern 
i no hem fet absolu-
tament res, era una 
bona oportunitat, 
però... Li diria al Go-
vern català que fes  
més, sembla que es-
tiguin parats.

Anna
14 anys

No crec que ara can-
viï res, però si anem 
lluitant ho aconse-
guirem, perquè ens 
ho mereixem. Però 
el Govern català ha 
de lluitar al màxim 
per aconseguir la in-
dependència. Tenim 
l’esperança.

Maria Teresa
59 anys

Ara hem de donar un 
impuls fort. Nosaltres 
no podem fer res, no-
més assistir a actes 
com aquest per de-
fensar-nos. Així que 
endavant. I als de 
Madrid, res, com que 
ells no volen fer res, 
jo també passo.

Xavi
47 anys

És ara o mai, no no-
més per mi, sinó tam-
bé pels meus �lls. 
Sobretot per ells. Per 
això, incito el Govern 
català a tirar enda-
vant, que tenen el 
nostre suport. Amb el 
de Madrid, ja no te-
nim res més a parlar.

Jordi i Maria
78 i 73 anys

La nostra il·lusió és 
veure el canvi. Volem 
que el Govern s’unei-
xi, que es decideixin 
i que ens ajudin a 
aconseguir-ho, que 
tot això sigui possi-
ble. Ja farem el refe-
rèndum, però primer 
que s’uneixin tots.

Què n’opinen al carrer del Govern i del “procés”?

(In)dependència de xifres i estelades
 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 La capital de Ponent va 
viure la mobilització més im-
portant de la seva història 
amb motiu de la celebració 
de la Diada Nacional de Ca-
talunya. En una jornada força 
calorosa, milers de persones 
van defensar l’Estat català 
convertint els marges del riu 
Segre en una festa lúdica i, 
alhora, reivindicativa. Era una 
jornada per “suar” i “ballar” 
la independència, encara 
que, potser, qui ha suat i ha 
ballat ha estat l’Ajuntament 
de Lleida i la seva Guàrdia 
Urbana, que liderats pel fe-
deralisme de l’alcalde, Àn-
gel Ros, han aconseguit 
canviar la paraula indepen-
dència per dependència.
Dependre o mostrar depen-
dència és ‘estar condicionat, 
subordinat o dominat per 

algun factor o persona’. En 
aquest sentit, la xifra d’assis-
tents a la major manifestació 
de la història de Ponent ha 
patit també la “dependèn-
cia” d’un govern més autori-
tari que socialista a la ciutat. 
Segons l’Assemblea Nacio-
nal de Catalunya (ANC), or-
ganitzadora de la Diada, el 
nombre d’assistents rondava 
prop de les 120.000 perso-
nes, triplicant així les expec-
tatives prèvies a l’esdeveni-
ment. Però quan depèn del 
govern local, aquesta xifra 
es redueix a tan sols 30.000 
assistents, la qual  cosa supo-
saria unes 10.000 persones 
menys de les inscrites. Da-
vant d’aquesta incoherència 
numèrica, l’alcalde pregona-
va als periodistes que la dada 
de l’ANC era “impossible” i 
qui l’hagués donat “no té 
massa idea de què és Lleida”, 
ja que segons l’edil suposaria 
que tota la ciutat “cap dins 
de la canalització”. No sa-

bem si és cert. Però sí que és 
cert que en les altres quatre 
localitzacions on es va dur a 
terme la mobilització no hi 
ha aquest ball de xifres. Au-
toritats i organitzadors con-
sensuaven dades similars i, si 
aquestes no ho eren, la dife-
rència no esdevenia una bar-
baritat com a Lleida. Però la 
dependència, en el seu sentit 
d’’estar sota el domini autori-
tari’, la va deixar palesa l’al-
calde de Lleida, Àngel Ros, 
que hauria retirat l’estelada 
que onejava al despatx de la 
Crida a la Paeria en motiu de 
la Diada. Ros, dies abans, de-
manava per carta la retirada 
de la bandera d’acord amb 
l’article 35 de la Llei de patri-
moni català, a la qual la Crida 
va respondre indicant que hi 
procedirien en els pròxims 
dies tot i que “es mereixia 
onejar uns dies més davant 
de la pressa i la poca contun-
dència dels arguments” de 
l’edil. Aquest, en un atac de 

rebel·lia per demostrar “do-
mini” o “autoritat”, hauria 
entrat sense permís a rebatre 
el símbol independentista, 
responent així al pacte signat 
amb Ciutadans, “que prohi-
beix la instal·lació de símbols 
en l’espai públic”, tal com 
indica la Crida. En aquest 
sentit, el grup municipal està 
estudiant accions legals per 
denunciar aquest acte de la 
mainada que “gestiona” la 
ciutat i que també va donar 
protagonisme al regidor de 
CiU Toni Postius. I és que el 
mateix diumenge de la ma-
nifestació l’Ajuntament lluïa 
com mai. Com mai, bàsica-
ment per l’estelada que re-
posava plàcidament a la faça-
na, retirada minuts després. 
L’endemà al matí el regidor 
Rafel Peris acusava Toni Pos-
tius de la “trapellada”, i és 
que era el mateix conver-
gent qui aixecava la llebre 
a Twitter sobre la presència 
de l’estelada a la Paeria. 
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Oci nocturn

ERC reclama
a Ros que

suspengui la
llicència a la

discoteca

 L’Ajuntament, als tribunals per l’obertura del complex
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

El grup municipal d’ERC-
Avancem insta l’equip de 
govern de la Paeria a retirar 
la llicència a la discoteca Bi-
loba �ns que els responsables 
d’aquest complex d’oci resol-
guin els “greus problemes de 
mobilitat i seguretat” que es 
visualitzen les nits de festa. 
Segons ERC, centenars de jo-
ves caminen per la carretera 
LL-11 de Lleida de matinada 
després de sortir de la disco-
teca, ubicada al polígon Neo-
Parc, i reclamen al govern 
municipal que exigeixi totes 
les mesures necessàries als 
promotors del local perquè 
aquesta situació “altament 
perillosa” no es torni a repetir.

Creix la polèmica al voltant de la 
discoteca Biloba de Lleida

Plànol on s’indica la ubicació dels dos passos de via-
nants amb semàfor que s’haurien d’haver construït.

foto · ERC
De fet, el grup municipal de-
nuncia que el pla de mobilitat 
de la discoteca Biloba, al qual 
ha tingut accés recentment, 
és insu�cient i desobeeix els 
requeriments de l’Autoritat 
Territorial de Mobilitat (ATM). 
A més, acusa l’equip de go-
vern de la Paeria de màniga 

ampla a l’hora de donar-li la 
llicència d’activitat i poca fer-
mesa davant dels incompli-
ments continuats del local.

Els republicans exigeixen al 
govern del PSC que faci com-
plir de forma immediata als 
promotors de la discoteca 

els requeriments per millorar 
la mobilitat i la seguretat al 
voltant del local i que expli-
qui per què no ha actuat amb 
contundència.

La Paeria, als tribunals
La Generalitat de Catalunya 
presentarà un contenciós ad-
ministratiu contra la llicència 
d’obertura concedida per 
l’Ajuntament de Lleida a la 
discoteca Biloba. El Depar-
tament d’Empresa i Conei-
xement portarà la Paeria als 
tribunals amb l’objectiu de 
garantir la seguretat de les 
persones en considerar que 
l’equipament no es podria 
ubicar tan a prop de l’empre-
sa d’emmagatzematge d’hi-
drocarburs CLH. 

DESEMBRE 2015 17economia

Els treballadors d’Indox i els sindicats van dur a terme 
diverses manifestacions amb l’objectiu de protestar 
per la situació laboral a l’empresa.

fotos · ACN

c/ Canyeret 17-19 . 25007 Lleida . 973 24 35 82 . Fax 973 24 07 12 . info@fauria.es 
www.fauria.es

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

Govern català per mirar de 
recuperar aquelles indústries 
que s’han vist abocades al 
tancament o a la liquidació, 
com és el cas d’Indox a la 
capital de l’Urgell. En aquest 
sentit, ha assegurat que el 
nou projecte arrencarà amb 

entre quinze i vint dels treba-
lladors que s’havien quedat a 
l’atur a causa del tancament 
de l’empresa i també ha as-
senyalat que bona part dels 
més de 180 empleats que te-
nia la �rma havien trobat no-
ves oportunitats laborals. 
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CiU, PSC, PP i C’s han votat en contra 
de la moció presentada per la CUP

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Ple de la Diputació de Llei-
da no ha acceptat la moció 
presentada pel grup polític 
de la CUP a la Diputació so-
bre la presidència del Centre 
de Normalització Lingüística, 
que actualment lidera Montse 
Parra al capdavant del grup 
socialista de la Paeria. La pro-
posta només ha comptat amb 
el suport dels diputats d’ERC, 
ja que CiU, PSC,  C’s  i PP hi 
han votat en contra. Entre els 
arguments de l’oposició s’ha 
dit que aquesta qüestió s’ha 
de debatre dins l’entitat del 
Consell del CNL i no en un Ple 
de la Diputació.
La moció presentada per la 
CUP era una crida per con-
sensuar una candidatura al-
ternativa a l’actual presidèn-
cia, liderada per la regidora 

La Diputació no accepta
destituir el PSC de la 
presidència del CNL
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Una membre d’Arran, substituint el nom d’un car-
rer de Lleida.
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Montse Parra, a causa del 
pacte entre el PSC i Ciuta-
dans a la Paeria, que segons 
el grup “suposa una regressió 
de l’estatus de la llengua ca-
talana i una modi�cació en-
coberta del reglament d’usos 
lingüístics”. Davant de l’atac, 
el grup de Ciutadans ha ar-
gumentat que aquest regla-
ment va ser aprovat abans 
que entressin a formar part 
del govern, Així mateix, els 
socialistes han acusat el regi-
dor de la CUP de fer “dema-
gògia política” i de “mentir 
al Síndic de Greuges”  quant 
a  la  presumpta  “regres-
sió lingüística” que  apel-
len  els anticapitalistes. 
En aquest sentit, el grup 
d’ERC, que hi ha votat a favor, 
ha incidit que “no es tracta de 
qui, sinó de com” es lidera el 
Consorci  lingüístic, visió tam-

bé compartida pel president 
de la Diputació de Lleida, 
Joan Reñé.
D’altra banda, la moció pre-
sentada per l’Associació An-
tisida de Lleida per fer front 
a l’estigma i la discriminació 
relacionades amb l’epidèmia 
del VIH ha estat consensua-
da per tots els portaveus dels 
grups polítics de la Diputació 
de Lleida. 

C’s acusa la CUP 
de“demagògia 

política” i de 
“mentir al Síndic

de Greuges”

Fachas todos
què opina...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i
diputada provincial

Traerá cola y para mucho tiempo lo 
de las famosas peticiones por parte 
de ERC y la CUP de borrar del ca-
llejero municipal los nombres de los 
cargos, en este caso alcaldes, rela-
cionados con el franquismo. Cuando 
llevaron la propuesta a la comisión 
extraordinaria de calles y tras deba-
tir acerca de los nombres que allí se 
citaron, se creyó conveniente, y así 
se acordó, que un grupo de exper-
tos hicieran aportaciones biográ�cas 
de estas personas para que los po-
líticos tuviéramos datos para tomar 
decisiones. Lo mismo se hace en 
otras comisiones, donde se solicita a 
los técnicos información de aquellos 
asuntos que los concejales no tienen 
porqué dominar. Y algunos, entre los 
que me cuento, dijimos que dada la 

gran cantidad de trámites que se 
producen por el cambio del nombre 
de una calle, y los costes económicos 
que además conlleva, los vecinos de-
bían ser informados de todo ello, in-
cluyendo el informe de los expertos, 
y además debían ser consultados si 
querían que se llevará a término esta 
iniciativa. Pues bien, para ERC y para 
la CUP eso son solo “excusas de mal 
pagador” y no debe hacerse, porque 
igual los vecinos deciden no hacer el 
cambio de nombres. En plata, que al 
pueblo se le consulta cuando estoy 
seguro de que votará lo que a mí me 
conviene, pero cuando no es así, hay 
que tratarlos como niños pequeños 
que no saben las cosas y tomar las 
decisiones desde las alturas. No voy 
a entrar en debates ideológicos ni 

historiográ�cos. Ya nos hemos pro-
nunciado acerca de ello. Pero si voy 
a denunciar la hipocresía de los que 
constantemente claman por una ma-
yor participación ciudadana y que 
a la hora de la verdad, si barruntan 
que el resultado puede ser adverso 
a sus postulados, entonces reniegan 
de la voluntad de los vecinos. Curio-
so además que ERC, que fue miem-
bro del tripartito que gobernó la ciu-
dad,  no aprovechara ese momento 
de poder e hiciera los cambios por 
los que ahora clama...
Eso sí, si siguen las redes sociales 
observarán que automáticamente 
todos aquellos que no seguimos el 
criterio de ERC y la CUP somos tilda-
dos de fachas. Cosas del pensamien-
to único imperante.

Nomenclàtor

On és l’informe sobre 
el nom dels carrers?

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Crida denuncia que el 
govern de l’Ajuntament de 
Lleida no els ha facilitat l’in-
forme de la comissió d’ex-
perts per la revisió del no-
menclàtor dels carrers de la 
capital del Segrià. El PSC ja 
disposa d’aquestes conclu-
sions, en què es recomana 
al govern municipal �xar un 
criteri polític per marcar les 
línies sobre la retirada dels 
noms tenint en compte la 
legislació de memòria his-
tòrica. La formació indepen-

dentista veu en aquest infor-
me un aval per la substitució 
dels noms d’aquests carrers 
i assegura que només falta 
“voluntat política” per part 
dels socialistes.
Així, la formació preguntarà 
a l’equip de govern durant 
el proper Ple la data que 
consta en l’informe dels his-
toriadors i el motiu pel qual 
no s’ha facilitat a la resta de 
grups municipals. També de-
manarà la data de la propera 
reunió de la comissió en què 
s’haurà de tractar aquest es-
tudi.  
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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 intensi�cat 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 a�rmat. 

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 �eles 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 in�el a 
combatir.
El nacionalismo, como las religiones, 
de�ne quién es y qué es. En nuestro 
caso, el nacionalismo de�ne 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 �amígero 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 Con�ent, 
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.
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Ensenyament Curs 2016/17

Més d’1 milió i 
mig d’euros l’any 

per a les dues
escoles de 

l’Opus Dei

La mala educació
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Mals temps per a la lírica, 
però encara pitjors per a l’en-
senyament. Coincidint amb 
l’inici de curs, els sindicats 
d’ensenyament de Lleida es 
concentraven per recuperar 
les condicions laborals i la 
qualitat educativa i acordaven 
un calendari de protestes. I és 
que n’hi ha per protestar...

Subvencions a l’Opus Dei
La Generalitat ha subvencio-
nat amb més d’1 milió d’eu-
ros i mig any el Terraferma i 
l’Arabell, dues escoles vincu-
lades a l’Opus Dei, durant els 
últims cinc anys, la qual cosa 
ascendeix a més de 8 milions 
d’euros. Sorprèn que la xifra 
dels concerts amb aquests 
col·legis no hagi disminuït, 
atenent les retallades en edu-
cació que tant han castigat 
l’escola pública.
Tot i això, dels setze col·legis 
amb lligams a l’Opus Dei exis-
tents a Catalunya, beneficiats 
amb 30 milions d’euros cada 
any a través d’uns concerts 
reglats i en funció de les uni-
tats educatives concertades i 
de l’alumnat de cada centre, 
els lleidatans -el Terraferma 
i l’Arabell- se situen a la part 
baixa de la taula dels més sub-
vencionats. Així, l’Arabell, ubi-
cat a Lleida, no arriba al milió 

Barracons a la demarcació de LleidaSubvencions als col·legis Arabell i Terraferma
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d’euros anuals, mentre que el 
Terraferma, amb seu a Alpicat, 
tanca el rànquing amb una 
subvenció d’entre 600.000 i 
700.000 euros l’any.
Ambdós col·legis aposten per 
l’educació diferencial, un mo-
del que implica la segregació 
dels alumnes per sexes dins 
de les aules, amb l’objectiu 
que els i les alumnes, en el 
seu mateix entorn, tinguin 
més possibilitats de trencar 
els estereotips de gènere pre-
sents a les aules. Aquesta és 
la teoria, perquè el sindicat 
d’ensenyament USTEC-STEs 
considera que la segregació 
comporta problemes de des-
coneixement i de relació entre 
persones de diferents sexes.

Barracons
Una de les reivindicacions 
històriques de la comunitat 
educativa per a la millora de 
l’ensenyament públic és l’eli-
minació dels barracons a les 
escoles i els instituts. A Lleida, 

però, en tenim 57.
El rànquing el lideren l’institut 
Joan Solà de Torrefarrera, al 
Segrià, amb 9 mòduls, i l’esco-
la Pinyana de Lleida, al Segrià, 
construïda íntegrament amb 
aules prefabricades. Ambdós 
només són superats per una 
desena de centres a Catalu-
nya. De fet, Torrefarrera és el 
municipi amb més barracons 
de la demarcació, 11 si hi su-
mem els 2 de l’escola la Creu, i 
la comarca a la qual pertany, el 
Segrià, encapçala el seu ràn-
quing particular amb 31. Ara 
bé, en els casos del Joan Solà i 
del Pinyana existeixen els res-
pectius projectes de substitu-
ció dels actuals mòduls, però 
tot apunta que trigaran uns 
quants anys més a prosperar.

La mala educació
Més llenya al foc. Dante Pérez, 
alcalde socialista de Gime-
nells, encenia la polèmica en 
el seu compte de Facebook 
acusant els professors de “fer 
lobby” i d’“adoctrinar” els 
alumnes. “Teniu la pell fina, 
sempre fent lobby i, en alguns 
casos, més pendents d’adoc-
trinar que d’oferir una educa-
ció de qualitat”, escrivia. Per 
si no fos suficient, l’alcalde re-
matava la feina amb el comen-
tari: “Por cierto, la educación 
iría mejor de manifestaros más 
contra los recortes y menos 
por la independencia”.
Tenim un problema... 

El col·legi Arabell, vinculat a l’Opus Dei, a la ciutat de Lleida · Google



PULVERIZACIÓN · RIEGO · INDUSTRIA

visítenos en la Fira Sant Miquel · pabellón 4 stand 421 D

Ctra. N-230 Km 5,6 · 25196 Lleida · 973 22 10 77 · 973 22 14 77 · Fax 973 22 11 90 · interagri@interagri.es



OCTUBRE 201610 societat

El consistori
accepta la

proposta de
resolució 

d’ERC-Avancem

La Paeria es compromet a renovar les instal·lacions i
millorar el servei després de les queixes de les protectores
 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

Un canvi en el model de ges-
tió de la Canera, una assigna-
ció pressupostària raonable a 
les necessitats dels animals, 
més recursos humans per po-
der atendre de forma digna 
els gossos i gats del centre, 
una major difusió dels aban-
donats, millores i ampliacions 
de les instal·lacions, cam-
panyes de sensibilització... 
Aquestes són algunes de les 
�tes que la protectora Amics 
dels Animals del Segrià de-
mana a l’Ajuntament de Llei-
da, i no per primera vegada. 
Segons l’entitat, són moltes 
les reunions dutes a terme 
amb personalitats del consis-
tori -no amb el regidor, per-
què no els respon- sense ob-
tenir cap millora al respecte 
d’això. Se’ls va prometre que 
dotarien la canera municipal 

La canera municipal de Lleida,
en el punt de mira

Fons públics
Inauguració amb polèmica del CAP 

Onze de Setembre
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Una recerca d’El País revela 
que hi ha empreses que hau-
rien pogut utilitzar les aju-
des a Convergència com a 
via per salvar-se de la brutal 
retallada en l’obra pública 
aplicada per les administra-

cions catalanes en els últims 
anys. És el cas de Construc-
ciones Deco, amb el 50% 
del capital de l’Unió Tem-
poral d’Empreses (UTE) a la 
qual es va adjudicar la cons-
trucció del CAP Onze de Se-
tembre, que es va inaugurar 
el 19 de setembre. 

Solidaritat
Tres metges de les Borges marxen
a un camp de refugiats de Grècia
 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

Tres professionals del CAP 
de les Borges Blanques mar-
xen com a voluntaris per col-
laborar en un camp de refu-
giats -la majoria, sirians que 
escapen de la guerra- de 
Grècia, concretament a l’illa 

de Lesbos. Carme Florensa i 
Laia Llort, com a metgesses 
de família, i Ramon Capde-
vila, com a pediatra, oferiran 
durant un mes els seus co-
neixements mèdics i suport 
emocional i psicològic a to-
tes les persones del camp 
que ho necessitin.  

de mantes, superfícies ele-
vades d’aïllament i accessos 
a l’exterior, però mai no han 
vist cap d’aquestes promeses 
complides. Ara, però, sembla 
que la situació podria canviar 
gràcies a ERC.

Proposta de resolució d’ERC
La Comissió Informativa de 
Polítiques de la Gestió i Pro-
moció de la Ciutat i la Soste-
nibilitat ha donat llum verda a 
la proposta de resolució del 
grup municipal d’Esquerra 

Meteorologia

El centre de Balaguer, assolat per 
una tempesta “històrica” 

 REDACCIÓ
 BALAGUER

El torrent d’aigua que va cau-
re la nit del 23 de setembre 
a Balaguer va provocar nom-
brosos danys al centre de la 
localitat. L’aigua, que baixava 
�ns a la plaça Mercadal, va fer 
saltar les llambordes dels car-
rers. En algunes imatges de 
veïns de la zona, publicades 
pel Servei Meteorològic de 
Catalunya, es podia contem-
plar com l’aigua tapava les ro-
des dels cotxes precipitant-se 
al seu pas per la plaça �ns al 
riu. En aquest sentit, l’EMA 
de Vallfogona de Balaguer 
va registrar aquella matina-
da 51 mm en trenta minuts i 
durant el matí següent la xifra 
s’havia elevat �ns als 70 mm.
Dues persones van passar 

Imatge d’alguns dels desperfectes causats per la tem-
pesta de pluja.

foto · Ajuntament de Balaguer

la nit fora de casa després 
que s’esfondrés una part de 
casa seva enmig de la forta 
tempesta. La piscina cober-
ta i els pavellons esportius i 

�rals també es van inundar. 
La consellera d’Agricultura, 
Meritxell Serret, va expressar 
“tot el suport a Balaguer pels 
danys del temporal”. 

Republicana de Catalunya-
Avancem que demana que 
es faci una millora integral de 
l’anomenada canera munici-
pal, començant pel nom, que 
passarà a ser centre d’acollida 
temporal d’animals de com-

panyia. El govern de la Paeria 
s’ha compromès a presentar 
abans que acabi l’any un pla 
d’execució temporal i les par-
tides pressupostàries assig-
nades per renovar les instal-
lacions i millorar el servei. 

Imatge de la canera mu-
nicipal de Lleida.

foto · Arxiu

Maltractament animal



A més caminades 
AECC en marxa  

a comarques:
 

Cervera 
dia 16 d’octubre
EL Pont de Suert  
dia 16 d’octubre

Seu d’Urgell 
dia 16 d’octubre

Vielha  
dia 16 d’Octubre

Alcarràs 
dia 30 d’Octubre
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DIA NACIONAL DEL DANY CEREBRAL ADQUIRIT
26 d’OCTUBRE de 2016

El Dany Cerebral ve 
causat per lesions 

cerebrals sobtades 
i representa avui dia 

la primera causa 
de discapacitat en els 

adults en els països 
desenvolupats

Activitats Previstes:
22/10/2016
Performance sobre les seqüeles derivades 
d’una lesió cerebral per part del Grup de 
Dany Cerebral Sobrevingut d’ASPID
Lloc: Eix Comercial de Lleida (Catedral, 
Plaça de Sant Joan, Plaça de l’Auditori)
Horari: 16:30h a 19:00h

26/10/2016
Jornada Tècnica  “L’ictus i les lesions 
medul·lars i cerebrals traumàtiques” , en 
benefici de la Marató de TV3
Lloc: Edifici del Rectorat de la Universitat de 
Lleida

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

NeuroLleida és el servei d’ASPID, 
especialitzat en assessorar, informar 

i prevenir sobre l’aparició de les 
patologies d’origen neurològic. 

Els nostres programes adreçats a 
l’envelliment saludable:

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

Unitat de 
memòria

Assessorament 
i orientació

Formació 
a professionals 

del sector 
sòcio-sanitari

Cicles de 
conferències 

en



Agricultura Fira de Sant Miquel i Saló Eurofruit
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Avalada com a Fira de referència 
nacional i internacional, el saló es 
presenta com un punt de trobada 
per a les primeres empreses del 
sector agrícola

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 La 62a edició de la Fira 
Agrària de Sant Miquel i 
la 31a del Saló Eurofruit, 
han batut el “primer”, pot-
ser, dels rècords a assolir. 
El certamen compta amb 
la major superfície expo-
sitiva de la seva història, 
74.000 metres quadrats, un 
15% més que l’any passat, 
i amb la presència d’un 3% 
més d’expositors. I seran 
aquests, els 336 expositors 
totals, els que s’encarrega-
ran de batre altres rècords 
sent més atractius que mai 
per als visitants. En aquest 
sentit, la Fira compta també 
amb la presència de tractors 
i l’increment d’empreses 
d’agricultura de precisió, 
empreses de reg i productes 
agroalimentaris de proximi-
tat. A més, hi haurà una nova 
ubicació de la zona de dro-
nes Lleidadron Arena amb la 
simulació d’una plantació i 

Sant MiQuel
afronta una edició 
de rècords

altres 60 activitats paral·leles 
entre jornades tècniques, 
conferències, presentacions, 
demostracions i reunions 
professionals i demostraci-
ons de productes i aliments 
del territori organitzades per 
empreses del sector i admi-
nistracions locals. Enguany, 
la Fira de Sant Miquel es vol 
consolidar com un aparador 
estratègic i un atractiu per a 
les empreses del sector que 
viuen, segons el diputat de 
Promoció Econòmica, Enric 
Mir, un “moment dolç” per 
guanyar presència i compe-
titivitat en el mercat exteri-
or. Tanmateix, la internaci-

onalització és un altre dels 
“rècords” propis de la Fira, 

que enguany compta tam-
bé amb la presència d’ex-
positors vinguts d’Itàlia, 
França, Portugal, Holan-
da i Alemanya. Un altre 
“rècord” a batre, però, 

és el nombre d’assistents, 
que, encara que enguany 

els organitzadors auguren 
“perspectives molt positi-
ves”, haurà de superar els 
150.000 visitants i els 6.000 
professionals inscrits en 
l’edició de 2015. 
Avui en dia, els distintius de 
qualitat, innovació i expe-
riència avalen a la Fira com 
un referent tant a escala es-
tatal com europeu, que ha 
de continuar batent records 
per promoure i consolidar 
els sectors de la maquinà-
ria agrícola, la maquinària 
industrial, l’automoció, els 
tractors i l’agricultura de 
precisió per esdevenir, en si 
mateixa, un rècord. 

La darrera edició de  
la Fira de Sant Miquel 

i del Saló Eurofruit 
va acollir 150.000 

visitants.

foto ·  Fira de Lleidasuperfície

expositors

74.000 m2   

+15%

336 

 + 3% 



Carrer l'Horta 19-21
25137 Corbins (Lleida) 

Tel 973 190 575 · 609 803 481 
www.tallersberge.com

Us desitga una bona Fira 
de Sant Miquel 2016

Carrer l'Horta 19-21
25137 Corbins (Lleida) 

Tel 973 190 575 · 609 803 481 
www.tallersberge.com

Us desitga una bona Fira 
de Sant M

iquel 2016
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CERVESA ARTESANA
616 095 665 · 650 443 754

www.ifr.es
web@ifr.es

IFR Software Factory for Microsoft Dynamics
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Turó de Gardeny, Edifici H1,  1ª planta
25003 Lleida

Spain

Tel. + 34 902 22 09 77
Fax. + 34 973 24 11 03 

Ctra. Vallmanya Km 1 Alcarràs (Lleida) 
Tel. +34 973 79 01 6

info@fruitsponent.com 
fruitsponent.com

COMPO EXPERT Spain S.L.
C/ Llull, 321, 5ª pl. -08019 Barcelona- 

tel. +34 93 142 69 06 
fax. +34 93 639 92 55 

compoexpert@compo-expert.com
www.compo-expert.es
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C/Centre, 11 25181 Soses (Lleida)
Tel. 973 79 74 59 · 609 030 745
andreu@viversviladegut.com

Frutales & Almendros
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DES-

APADES-TAPA  
·  casual food ·

DES-TAPA  
·  casual food ·

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

973 98 68 67

ANUNCIA’T
fes visible el teu negoci

explica’ns què necessites 
i junts ho farem realitat
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HANDBOL

El conjunt lleidatà ha tancat tres �txatges i ha pujat 
al primer equip �ns 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 �txatges 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 �xar-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 �txatges, 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 a�cionats. El 
conjunt llistat ha sumat dues 
victòries en els dos compro-
misos de Lliga Catalana que 
ha disputat �ns 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 certi�car 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 Balà�a Vòlei 

inicien la pretemporada
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els diferents conjunts del 
Balà�a 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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L’escola
evoluciona cap 

a un model més 
econòmic i
sostenible

Moltes AMPA compren els llibres de cada 
curs i les escoles els reaprofiten any rere any

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Ja ha començat el nou curs es·
colar, l’enèsim des de l’esclat 
de la crisi econòmica, i estal·
viar s’ha convertit en un dels 
objectius principals dels pares 
i les mares abans de l’inici del 
curs. Sens dubte, pagar els 
llibres de text dels fills forma 
part del gruix de despeses in·
assumibles després de les va·
cances, per la qual cosa cada 
vegada hi ha més escoles que 
s’organitzen per evitar aquest 
esforç econòmic mitjançant la 
socialització dels llibres. És a 
dir, l’AMPA compra els llibres 
de cada curs i l’escola els re·
aprofita any rere any. De fet, 
existeixen dos models de so·
cialització: d’una banda, el 
banc de llibres, en què l’AM·
PA compra tots els llibres i els 
facilita a les famílies i, de l’al·
tra, la socialització voluntària, 
en què els pares i les mares 
paguen una part del cost dels 
llibres. Segons la Gloria Jové, 
professora de la Universitat de 

Lleida socialitza els llibres 
de text a les escoles

Transport
CCOO denuncia 

pràctiques
“abusives” en
el sector de
transports

 REDACCIÓ
 LLEIDA

CCOO ha iniciat una re·
collida de signatures en 
el marc de la campanya 
d’àmbit europeu “Trans·
port Social, Sí” per exigir 
que Brussel·les legisli en 
favor d’un tracte igualitari 
per a tots els treballadors 
comunitaris del sector del 
transport per carretera, 
tenint en compte les desi·
gualtats salarials i les con·
dicions laborals dels dife·
rents estats de la UE.
En el cas de Lleida, el sa·
lari mínim dels transpor·
tistes se situa en els 968 
euros mensuals, per sota 
de la resta de demarca·
cions catalanes ja que el 
conveni de Lleida es troba 
congelat des de 2009, la 
qual cosa els ha fet perdre 
un 20% del seu poder ad·
quisitiu.

Les AMPA opten per reutilitzar els llibres de text per 
ensenyar als nens i les nenes valors nous.

foto · AMPA Sant Jaume

Lleida (UdL) i representant de 
la Federació d’Associacions de 
Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya (FAPAC) a Lleida, 
“per compartir i socialitzar cal 
partir d’una gran complicitat 
entre els mestres i els pares”.
“Per què es planteja socialit·
zar?”, li preguntem a la Glò·
ria Jové, que ens respon tres 
possibilitats: “Per una vessant 
econòmica, per una vessant 

ecològica i de sostenibilitat 
i/o per una vessant relaciona·
da amb l’actitud”. A més, in·
sisteix que “és fonamental la 
complicitat entre professorat i 
claustre, el punt bàsic perquè 
la socialització tiri endavant”.
Finalment, Jové aconsella a les 
AMPA que encara no han op·
tat per socialitzar els llibres de 
text que ho facin de manera 
gradual i posa com a exemple 

el cas particular de l’escola on 
porta els seus fills: “El primer 
any vam comprar el llibre de 
música i es va quedar al col·
legi; el segon es va fer amb 
els de llengües, i l’altre any, 
amb el de matemàtiques. La 
socialització els ha dut a pagar 
una quart part dels llibres; per 
tant, si el cost dels llibres de 
text és de 80 euros, els pares 
només en paguen 20. En de·
finitiva, una demostració més 
que l’escola evoluciona i cami·
na cap a un model més econò·
mic i sostenible. 

Oleïcultura
UP i JARC seguiran 

treballant per la
retirada del projecte

 d’ampliació de la 
DOP Les Garrigues
 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

Unió de Pagesos (UP) i Jo·
ves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya (JARC) asse·
guren que seguiran treba·
llant per aconseguir que 
es retiri el projecte d’am·
pliació de la DOP Les Gar·
rigues proposat per l’an·
terior Consell Regulador i 
que també defensa la llista 
de la Federació de Coope·
ratives Agràries de Cata·
lunya (FCAC), guanyadora 
de les darreres eleccions. 
UP i JARC insisteixen  que 
una ampliació de la DOP 
Les Garrigues, que impli·
ca l’ampliació geogràfica, 
perjudicaria les plantaci·
ons tradicionals, suposaria 
un retrocés de la qualitat 
de l’oli d’oliva d’aquesta 
Denominació i només ser·
viria per beneficiar inver·
sors i empreses alienes al 
sector. 

Sector vitivinícola

El VI International Wine Business, 
amb el punt de mira en el mercat rus

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

La Cambra de Comerç de 
Lleida ha organitzat entre el 
19 i el 23 de setembre a la 
capital del Segrià la sisena 
edició de l’Internacional Wine 
Business Meeting, que en 
aquesta ocasió ha posat el fo·
cus en el mercat rus. Així, els 
10 principals importadors de 
vi de Rússia s’han reunit amb 
24 cellers lleidatans, catalans 
i espanyols per establir relaci·
ons comercials que facilitin les 
exportacions.
Els objectius de la VI Interna·
tional Wine Business Meeting 
se centren en donar a conèi·

Simó aposta 
per impulsar 

el desbloqueig 
del mercat rus i 
obrir fronteres

xer la qualitat i la diversitat de 
vins catalans i estatals i crear 
llaços de relació entre empre·
saris productors i els princi·
pals importadors del sector 

per tal d’incrementar a mig i 
llarg termini les explotacions 
de vins. Aquesta trobada, se·
gons el president de la Cam·
bra, Joan Simó, podria obrir 
les portes del mercat rus. 
“A través del vi podem obrir 
fronteres”, confessa. I és que 
el mercat rus pateix des del 
mes de setembre de 2014 una 
situació de fragilitat econòmi·
ca amb una devaluació del ru·
ble que afecta especialment 
l’operativa d’importació i els 
pagaments als proveïdors.
Els resultats de totes les edi·
cions de l’International Wine 
Bussines Meeting han mostrat 
un impacte molt positiu. 

Fira 
Montgai Màgic fa 

8 anys amb
Argentina i Rússia 
com a convidats

 REDACCIÓ
 MONTGAI

Montgai Màgic, la Fira de 
Màgia al Carrer de Mont·
gai, celebra el seu 8è ani·
versari amb Dúo Kybalion, 
de Rússia i Argentina, que 
inauguraran el certamen el 
dissabte 8 d’octubre a les 
18.00 hores. El carrers de 
Montgai s’ompliran d’es·
pectacles per a tots els 
públics del 6 al 9 d’octu·
bre i destaca la presència 
de Daniel Collado, actual 
campió del món de màgia. 
del col·lectiu ALLEM i de 
l’Associació de Mags i Il·
lusionistes de Lleida.   

Economia familiar
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Safrà del Montsec recollirà la seva segona collita a l’octubre
 REDACCIÓ
 LLIMIANA

Safrà del Montsec és una jove 
empresa fundada per Jaume 
Casado i Magda Plazas i ubi-
cada als Masos de Llimiana, al 
Pallars,  entorn rural escollit 
després d’observar diversos 
indrets de Catalunya. Grà-
cies a una intensa labor de 
preparació de la � nca i plan-
tació del safrà ha aconseguit 
la seva primera collita i, amb 
aquesta, la màxima puntuació 
en qualitat del seu joveníssim 
safrà. A més, en quinze dies 
recollirà la segona collita amb 
les mateixes característiques 
que la primera.
Actualment, està venent el 
seu producte a Semon, con-
cretament en una de les em-
preses de productes gurmet 
més importants d’Espanya, 

Una empresa del Pallars aconsegueix la  
màxima puntuació en qualitat del seu safrà

L’Indret Privée de Semon, 
ubicada al carrer Ganduxer 
de Barcelona, i també es ven 
al Restaurant Can Boix de Pe-
ramola i en algunes cases de 
pagès de luxe de la comarca.
La comercialització del safrà 
sovint es veu amenaçada per 
una distribució fraudulenta. 
Per ser l’espècie més cara del 
món, a causa del mètode de 
collita, és molt freqüent tro-
bar producte adulterat prin-
cipalment en el mercat inter-
nacional.
La certi� cació de la norma ISO 
facilita el reconeixement dels 
productors de safrà de quali-
tat. L’anàlisi química ajuda a 
identi� car tant el percentatge 
d’humitat com la puresa i in-
tensitat dels components que 
determinen les seves caracte-
rístiques quant a l’aroma (sa-

franal), el gust (picrocrocina) 
i el color (crocina). De la ma-
teixa manera, es determina si 
s’han utilitzat agents externs 
amb la intenció d’adulterar 
aquestes característiques.

foto · Safrà del Montsec

Emprenedoria

L’empresa Safrà del Montsec ha estat reconeguda amb la seva primera collita i la 
segona l’obtindrà al llarg del mes d’octubre.

El safrà es considera pur quan 
compleix amb els requisits de 
la norma ISO 3632 i quan cap 
material extern s’ha afegit al 
producte natural. Depenent 
de la seva puresa i intensitat 

es determinarà si és de cate-
goria 1, 2 o 3, sent la catego-
ria 1, l’assignada al safrà de 
l’empresa Safrà del Montsec, 
més pur i, alhora, de millor 
qualitat. 
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A LA 
RECERCA 
DE LA 
REDEMPCIÓ 

BÀSQUET Força Lleida

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Després de mantenir als 
despatxos la categoria perdu-
da sobre la pista, l’Actel Força 
Lleida afronta la nova tempo-
rada amb un clar objectiu: fer 
oblidar el desastre esportiu 
del curs passat a la �del a�ció 
del Barris Nord. Per aconse-
guir-ho, el club s’encomana a 
Borja Comenge i una plantilla 
amb noms engrescadors. El 
nou tècnic, que pren el relleu 
de Joaquín Prado, tindrà a les 
seves ordres jugadors joves 
de gran talent com l’interna-
cional eslovè Luka Rupnik, 
l’explosiu Garrett Nevels o 
el brasiler Leo Demetrio, cri-
dat a ser la referència interior. 
El �txatge més il·lusionant, 
però, és el de l’aler Miki Feliu, 
que retorna a la ciutat que el 
va erigir com a ídol. Ell i Al-
fons Alzamora, un dels quatre 
efectius de la passada campa-
nya que segueixen a l’equip, 
aportaran experiència a un 
bloc disposat a sorprendre els 
a�cionats més exigents.  

Luka Rupnik
DORSAL: 5
POSICIÓ: Base
ALTURA: 1.85 m
EDAT: 23 anys

Kregor Hermet
DORSAL: 3
POSICIÓ: Aler-pivot
ALTURA: 2.01 m
EDAT: 19 anys

Garrett Nevels
DORSAL: 8
POSICIÓ: Escorta
ALTURA: 1.87 m
EDAT: 23 anys

Juampi Sutina
DORSAL: 12
POSICIÓ: Escorta
ALTURA: 1.92 m
EDAT: 26 anys

Marc Rubín de Celis
DORSAL: 11
POSICIÓ: Base
ALTURA: 1.87 m
EDAT: 21 anys

Miquel Feliu
DORSAL: 10
POSICIÓ: Aler
ALTURA: 1.98 m
EDAT: 31 anys

Alfons Alzamora
DORSAL: 14
POSICIÓ: Pivot
ALTURA: 2.05 m
EDAT: 37 anys

Gerard Sevillano
DORSAL: 22
POSICIÓ: Aler
ALTURA: 1.94 m
EDAT: 22 anys

Papa Mbaye
DORSAL: 21
POSICIÓ: Pivot
ALTURA: 2.08 m
EDAT: 26 anys

Marc Martí
DORSAL: 17
POSICIÓ: Aler-pivot
ALTURA: 2.03 m
EDAT: 19 anys

Leonardo Demetrio
DORSAL: 71
POSICIÓ: Aler-pivot
ALTURA: 2.06 m
EDAT: 22 anys

foto · Javi Enjuanes
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El conjunt de l’Alt Urgell derrota l’Spar Citylift Girona per 71-57 i es proclama 
campió de Catalunya per tercera vegada

 MARC RETAMERO
 LA SEU D’URGELL

El Cadí La Seu s’ha adjudicat 
el seu tercer títol de la Lliga 
Catalana Femenina. Les noies 
que entrena Joan Carles Pié 
han fet valer el factor pista 
per endur-se el trofeu que les 
acredita com a millor equip 
de Catalunya. Així, doncs, 
s’han imposat per un clar 
71-57 al sempre potent Spar 
Citylift Girona, vigent sots-
campió de la Liga Femenina, 
en un Palau d’Esports de la 
Seu d’Urgell que ha registrat 
una gran entrada. La cam-
panya passada ja van guanyar 
el títol les lleidatanes, després 
d’aconseguir una sorprenent 
victòria en terres gironines, i 
aquest any no han deixat es-
capar l’oportunitat de repetir 
davant dels seus a�cionats.

El Cadí La Seu revalida el títol de la Lliga Catalana

El quadre de l’Alt Urgell va 
començar el matx amb una 
major concentració que el seu 
rival, un fet que va propiciar 
un parcial inicial de 8-0. Les 
visitants, però, poc a poc van 
anar retallant distàncies �ns 
situar-se a tan sols un punt 
de distància a la conclusió 
del primer assalt (18-17). La 
dinàmica favorable per a les 
gironines es va allargar durant 
els primers compassos del 
segon quart, en els quals les 
d’Eric Surís van endossar un 
parcial de 0-12 al Cadí (18-
25). Semblava que l’aparent 
favoritisme de l’Spar Citylift 

s’acabaria imposant, però 
un temps mort de Joan Car-
les Pié va aconseguir canviar 
la cara a les seves deixebles. 
Van tornar a imposar la inten-
sitat dels primers minuts i ben 
aviat ja havien capgirat el re-

sultat. Al descans, 32-29 amb
Belén Arrojo i Luiana Livalo 
com a jugadores més desta-
cades. Després del descans, 
la igualtat va seguir sent la 
nota predominant. Tanma-
teix, les locals, sota la direcció 

de la base alemanya Svenja 
Brunckhorst, es mantenien 
gairebé sempre per davant. 
S’arribava a l’últim quart amb 
un ajustadíssim 47-46 i tot feia 
presagiar que el públic de la 
Seu d’Urgell assistiria a un de-
senllaç d’infart. No va ser així. 
I és que el primer equip del 
Sedis s’havia guardat la seva 
millor versió pel �nal. El po-
der interior de Meiya Tirera, 
que seria escollida MVP del 
partit gràcies als seus setze 
punts, resultava determinant 
i la diferència s’incrementava 
ràpidament �ns a la desena. 
El Girona, molt desgastat físi-
cament, ja no trobava el camí 
de la cistella i l’encontre mo-
ria amb un 71-57 que deixava 
el trofeu a casa. Tot un cop 
d’efecte abans de debutar en 
lliga a Salamanca. 

L’equip de Joan Carles 
Pié va celebrar el títol 
sobre la pista. 

foto · FCBQ

BÀSQUET BÀSQUET

El Martorell trunca les 
aspiracions del Pardinyes 

El CB Prat deixa el Lleida sense Lliga Catalana LEB

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Flor de Vimbodí Pardi-
nyes es va quedar a un pas 
de disputar la Final a Quatre 
de la Lliga Catalana EBA per 
primera vegada en la seva 
història. Els nois de Gerard 
Encuentra, que havien assolit 
els quarts de �nal també per 
primer cop, van caure contra 
el Martorell (78-90) al Barris 
Nord i van posar � a les se-

ves aspiracions de conquerir 
aquest títol. Els barcelonins 
van decantar de�nitivament 
el partit en el tercer quart. 
La derrota sap especialment 
greu ja que el pavelló lleida-
tà era el principal candidat a 
acollir la Final a Quatre en el 
cas que s’hagués classi�cat 
el Pardinyes. A més del Mar-
torell, han accedit a la cita 
el Mollet, el Grup Barna i el 
Castelldefels. 

 REDACCIÓ
 EL PRAT DE LLOBREGAT

Aquest any tampoc no ha po-
gut ser. La Lliga Catalana LEB 
continua resistint-se a un Actel 
Força Lleida que no ha estat 
capaç d’endur-se el títol en cap 
de les quatre últimes edicions. 
Igual que va succeir la tempo-
rada passada, ha estat el CB 
Prat qui ha privat els lleidatans 
de guanyar aquesta compe-
tició. Els del Baix Llobregat, 
que exercien d’am�trions de 
la Final a Quatre, van anar de 
menys a més durant el matx, 

vencent �nalment per un irre-
futable 87-70. L’Actel afrontava 
la �nal amb con�ança després 
d’imposar-se amb su�ciència 
(51-68) al �lial del FC Barcelona 
en les semi�nals disputades el 
dia anterior. Tanmateix, contra 
els pratencs no van ser capaços 
de mantenir el mateix to físic 
durant els quaranta minuts. Van 
arrencar l’encontre amb encert 
gràcies a la brillant direcció de 
Luka Rupnik i ben aviat van 
assolir els primers avantatges. 
La màxima renda lleidatana va 
arribar a ser d’onze punts en 

l’equador del segon període, 
però al descans s’hi va arribar 
amb un ajustat 37-39 i la sego-
na meitat ja no va tenir res a 
veure amb la primera. L’encert 
exterior de Marc Sesé i el lide-
ratge de Pep Ortega, designat 
MVP de la �nal, van catapultar 
el Prat en el marcador davant 
d’un Lleida impotent. El 61-49 
amb què s’obria l’últim quart 
complicava molt les coses als 
de Comenge, que en cap mo-
ment van aconseguir tornar a 
enganxar-se a un partit que ja 
estava perdut. 
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FUTBOL

El Lleida Esportiu torna per fi al seu estadi amb l’obligació 
de guanyar per abandonar la zona baixa

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Lleida Esportiu per fi pot 
tornar a casa. Les obres per 
condicionar el Camp d’Es-
ports, que incloïen la substi-
tució de la gespa, el sistema 
de reg i els drenatges, ja han 
finalitzat, de manera que el 
recinte torna a estar disponi-
ble per acollir els partits del 
primer equip blau. L’estrena 
de la nova gespa, “de nivell 
Champions” segons el presi-
dent del Lleida, Albert Este-
ve, tindrà lloc l’últim dimecres 
de setembre (data de tanca-
ment d’aquesta edició), quan 
els deixebles de Gustavo Sivi-
ero rebran el CE L’Hospitalet 
en un dels dos partits que es 
van haver d’ajornar per les 
obres de l’estadi. L’altre dels 
encontres ajornats, el que ha-

La nova gespa del 
Camp d’Esports, a punt

Primera Catalana
El Balaguer lidera la lliga

 REDACCIÓ
 BALAGUER

El CF Balaguer està protago-
nitzant un gran inici de tem-
porada a Primera Catalana. 
Després de quatre jornades, 
el conjunt de Jordi Cortés 
encapçala la classificació 
en solitari gràcies als deu 
punts sumats (tres victòries 
i un empat). Fitxatges com 
els d’Asier Eizaguirre, Miki 

Massana o Putxi, tots ells 
ex del Lleida, han donat un 
salt de qualitat a l’equip que 
s’està reflectint sobre la ges-
pa. L’últim resultat dels ba-
laguerins, un solvent triomf 
(3-1) contra el Rubí, no va 
fer més que refermar la seva 
candidatura a aconseguir 
l’ascens que es va escapar la 
passada campanya. Caldrà 
mantenir aquest nivell. 

Primera Catalana
El Lleida B s’adjudica el primer derbi

 REDACCIÓ
 ALMACELLES

El filial del Lleida Esportiu va 
guanyar per 3-4 l’EFAC Al-
macelles en un partit vibrant. 
D’aquesta manera, els dei-
xebles de Gerard Albadalejo 
es van endur el primer dels 
diversos derbis lleidatans 
que es disputaran enguany a 
Primera Catalana. Els blaus, 
que abans de visitar el Mu-
nicipal d’Almacelles encara 

no havien guanyat cap par-
tit, van haver de remuntar 
un marcador advers per su-
mar tres punts que els per-
meten escalar a la catorzena 
posició de la classificació. 
Enmig d’una autèntica pluja 
de gols, el conjunt local es va 
avançar amb un clar 3-1 en 
tot just quinze minuts. Tan-
mateix, els de David Gimé-
nez van pecar de relaxació 
i el Lleida B ho va aprofitar 
per capgirar el marcador. 

HOQUEI

L’ICG Software s’estrena amb victòria
 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’ICG Software Lleida va co-
mençar l’OK Lliga amb una 
victòria de prestigi contra el 
Club Patí Vic, un dels equips 
més potents de la competi-
ció. Els d’Albert Folguera es 
van imposar per un ajustat 2-1 
en un matx vibrant i amb oca-
sions per ambdós conjunts 
que no es va decidir fins al 
darrer segon, quan el porter 
Lluís Tomàs es va convertir en 
l’heroi aturant un penal que 
podria haver suposat l’empat.
Va ser el conjunt visitant el 
primer en avançar-se, demos-
trant així el seu favoritisme. 
No obstant això, el Lleida 
Llista no es va ensorrar i va 
anar a buscar l’empat ràpida-
ment. El premi va arribar al 
minut 17, quan Borja López 
va signar un golàs per establir 
novament les taules. L’ICG 
no va fer un pas enrere amb 
el gol, ans al contrari, doncs 
nou minuts després Andreu 

Acció de Borja López, autor del gol de l’empat.
foto · CP Vic

via d’enfrontar els blaus amb 
l’Atlètic Llevant, no es va po-
der disputar en la data fixada 
perquè el Camp d’Esports 

encara no estava enllestit i 
el conjunt valencià va refusar 
traslladar el matx al Municipal 
de Mollerussa, el recinte del 

Aspecte actual del Camp d’Esports, amb la nova gespa ja instal·lada.

Tomàs capgiraria l’encontre 
anotant el 2-1. Quedava en-
cara tota la segona part, en la 
qual els vigatans van prémer 
l’accelerador, tot i que sense 
gaire encert en la rematada. 
Les ocasions més clares per 
empatar no van arribar fins al 

tram final. Les van tenir Mia 
Ordeig i Cristian Rodríguez 
amb sengles penals, l’últim 
amb el temps ja complert, 
però Lluís Tomàs va desba-
ratar ambdós llançaments. 
Els tres punts es quedaven a 
l’Onze de Setembre.  

qual s’ha apropiat el Lleida 
Esportiu durant aquest pe-
ríode d’exili. Així, doncs, de 
moment encara no hi ha data 

per disputar aquest partit, tot 
i que ja és segur que es jugarà 
al Camp d’Esports.
La plantilla lleidatana espera 
que el seu estadi sigui el ta-
lismà que els ajudi a redreçar 
el rumb. I és que els deixebles 
de Siviero encara no coneixen 
la victòria en lliga després 
de saldar els seus quatre pri-
mers compromisos amb dues 
derrotes i dos empats. La 
darrera desfeta, 2-1 al camp 
de l’Ebro, va ser la més dolo-
rosa ja que l’equip tenia els 
tres punts encarrilats i els va 
deixar escapar en els últims 
cinc minuts. Un penal absurd 
d’Òscar Rubio i una badada 
defensiva en l’afegit van con-
demnar el Lleida a la derrota. 
Els blaus necessiten guanyar 
ja i el Camp d’Esports és el 
millor escenari per fer-ho.   

foto · Lleida Esportiu 
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HANDBOL

El conjunt lleidatà ha tancat tres �txatges i ha pujat 
al primer equip �ns 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 �txatges 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 �xar-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 �txatges, 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 a�cionats. El 
conjunt llistat ha sumat dues 
victòries en els dos compro-
misos de Lliga Catalana que 
ha disputat �ns 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 certi�car 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 Balà�a Vòlei 

inicien la pretemporada
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els diferents conjunts del 
Balà�a 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

OCTUBRE 2016 19esports

MOTOCICLISME

El pilot cerverí lidera folgadament 
el Mundial de MotoGP amb un avantatge de 

52 punts a falta de quatre proves

 MARC RETAMERO
 ALCANYÍS

Marc Màrquez es troba a un 
pas de coronar-se campió del 
món de MotoGP per tercera
vegada en la seva carrera. El 
pilot d’Honda va tornar a ex-
hibir la seva superioritat en 
el Gran Premi d’Aragó, que 
es va disputar al circuit de 
MotorLand, on el van acom-
panyar gran part dels seus 
seguidors. Va pujar al graó 
més alt del podi i va ampliar 
encara més el seu avantatge 
al capdavant de la classi�ca-
ció general. Quan només res-
ten quatre grans premis per 
cloure el campionat, disposa 
d’una renda de 52 punts res-
pecte al seu perseguidor més 
immediat, l’italià Valentino 
Rossi. Així, doncs, tot sembla 
indicar que la conquesta del 
títol serà un fet matemàtic 
durant la gira asiàtica (Japó, 
Austràlia i Malàisia) que el 
cerverí emprendrà aquest 
mes d’octubre.
Per sisena vegada en aquesta 
temporada Marc Màrquez ini-
ciava la carrera des de la pole
position. Tanmateix, va veure 
com Maverick Vinyales l’avan-
çava en els primers compas-
sos. El pilot de Suzuki va sortir 
molt fort i va liderar la prova 
durant varies voltes, seguit 
per Màrquez, Lorenzo i Rossi, 

Marc Màrquez 
regna a Aragó

Màrquez celebra el triomf amb els seus seguidors.
foto · Repsol

HANDBOL

L’handbol femení lleidatà arrenca 
la temporada amb força

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Associació Lleidatana i 
l’Handbol Pardinyes femení 
han iniciat el curs amb bon 
peu. Les noies de Miroslav 
Vujasinovic, malgrat perdre 
per lesió la seva capitana, 
Emma Precup, han sumat 
un empat i una victòria en 
els seus dos primers com-
promisos de la Divisió d’Ho-
nor Plata. Van esgarrapar 
un punt (26-26) en la difícil 
pista del Morvedre i van 

superar (32-27) el Mislata 
en el debut a l’Onze de Se-
tembre. Per la seva banda, 
les “Lleones” del Pardinyes, 
que militen un any més a la 
Lliga Catalana, van fer valer 
l’experiència adquirida la 
temporada passada per su-
mar un triomf (18-24) en el 
partit de la primera jornada 
disputat a Sant Boi. Pitjor li 
van anar les coses al sènior 
masculí, que es va estrenar 
amb una derrota (29-26) a la 
pista del Sant Vicenç. 

Les “Lleones” van debutar amb victòria.
foto · Joan Vallverdú

CICLISME
Óscar Linares, campió 

de la Volta a Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Óscar Linares, de l’equip 
càntabre Gomur Liébana, 
es va proclamar campió de 
la 59a edició de la Volta Ci-
clista Internacional a Lleida. 
Ho va fer amb suspens, i és 
que va �nalitzar el còmput 
global de la Volta amb una 
marca de 9 hores, 55 minuts 
i 49 segons, exactament el 
mateix temps que Elías Te-

llo, ciclista de l’equip Kuota 
Konstrucciones. Per tant, va 
caldre recórrer a la classi�ca-
ció de les dues primeres eta-
pes per determinar el gua-
nyador. El líder de la prova 
abans de l’última etapa, Jor-
ge Bueno, va creuar la línia 
de meta, situada al turó de 
la Seu Vella, 26 segons més 
tard que Linares i Elías. Així, 
doncs, no va poder guanyar 
el títol. 

que anaven alternant posici-
ons entre ells. El transalpí va 
aconseguir avançar Vinyales, 
que poc després va veure 
com Màrquez també el deixa-
va enrere. En la pugna entre 
els dos primers classi�cats del 

Mundial, el de Cervera va ser 
millor i es va situar primer a 
dotze voltes de la conclusió. 
Finalment, Rossi �ns i tot va 
perdre el segon lloc en bene-
�ci de Lorenzo.
El Gran Premi d’Aragó va re-
sultar perfecte per la família 
Màrquez. I és que el petit dels
germans, Àlex, va aconseguir 
el seu primer podi en la ca-
tegoria de Moto2. En la seva 
segona temporada en el ni-
vell intermedi, per � va poder 
assaborir un èxit que �ns ara 
li havia privat l’infortuni. Va 
�nalitzar la cursa segon, per 
darrere del britànic Sam Lo-
wes, i ara es dotzè en la clas-
si�cació general. 

Marc Màrquez 
està a un pas de 

proclamar-se 
campió del món 

de MotoGP

Joan Maragall, 38 · 25400 Les Borges Blanques · 973 14 28 01
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 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Aquest octubre s’exposaran 
al públic les 53 obres d’art de 
Sixena (Osca) que estaven al 
Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) i que la Gene-
ralitat va traslladar a �nals de 
juliol a l’Aragó, obeint part de 
l’ordre de trasllat provisional 
de les 97 peces en litigi eme-
sa per la jutgessa d’Osca. Les 
altres 44, que es troben al Mu-
seu de Lleida, segueixen a Ca-
talunya perquè el Govern de-
fensa que estan catalogades i 
protegides per la Llei catala-
na de patrimoni. D’aquestes, 
7 estan exposades: 3 caixes 
sepulcrals de les monges i 4 
fragments d’un retaule dedi-
cat a Santa Anna de Gabriel 
Joly. La Junta de Museus va 
informar negativament sobre 
el trasllat d’aquests 43 béns a 
l’Aragó. També desaconsellen 
descatalogar els béns l’Insti-
tut d’Estudis Catalans i l’Aca-
dèmia de Belles Arts de Sant 
Jordi, que juntament amb la 
Junta van declarar la unitat de 
la col·lecció el 1998. El judici 
per determinar la propietat de 
les 97 obres va tenir lloc el 27 
de febrer de 2015 i la titular 
del jutjat de primera instàn-
cia número 1 d’Osca, Maria 
del Carmen Aznar, va declarar 

Catalunya i 
l’Aragó

què en pensa...

El (poc) que sé de Sixena 
ho he anat descobrint a me-
sura que anava avançant el 
con�icte, però em segueix 
sorprenent que algú reclami 
unes obres d’art a un altre 
al·legant que són seves i que 
les han robat quan es van 
adquirir fa anys a través de 
donacions i compres, com 
passa amb la resta de col-
leccions dels museus d’arreu 
del món, que estan plens de 
pintures, escultures i objec-
tes de diversos punts de la 
geogra�a adquirits legítima-
ment. Un museu explica un 
tot a través de moltes parts, 
d’orígens diversos. A més, 
durant anys, Catalunya ha 

invertit en conservar unes 
peces que, si no s’haguessin 
rescatat, segurament avui ni 
existirien i ara, quan s’ha in-
vertit esforç, temps i diners 
en la seva recuperació, se les 
volen endur. L’objectiu dels 
museus és que tothom pugui 
admirar l’art i que aquest art, 
gràcies a les bones condici-
ons de l’espai, perduri en el 
temps. El trasllat d’una obra 
d’art o la seva col·locació en 
un lloc no adient suposa un 
risc per la seva integritat. I no 
ho dic jo. Hi ha veus interna-
cionals que comencen a opi-
nar al respecte d’això, com el 
restaurador de la Capella Six-
tina, Gianluigi Colalucci, que, 

a El Punt Avui, a�rma que no 
veu tècnicament possible el 
trasllat de les pintures que 
hi ha al MNAC al monestir 
de Sixena perquè suposaria 
un greu perill per a la seva 
conservació. El problema és 
que, com passa sempre en 
aquest país, ningú no vol ni 
pot acceptar una derrota. 
Em refereixo als polítics que, 
d’un bàndol i l’altre, han 
defensat la seva raó en el 
con�icte per l’art, massa ve-
gades amb arguments poc 
encertats i qüestionables. 
Però, també com sempre, els 
únics que acabarem perdent 
som nosaltres, els ciutadans 
i, en aquest cas, la cultura.

Laura Cortés periodista de l’ACN

nul·les les compres el 8 d’abril 
de 2015. L’Audiència d’Osca 
encara no ha resolt el recurs 
presentat per la Generalitat 
i la sentència no és ferma. A 
banda d’aquest, hi ha un altre 
con�icte judicial obert: el de 
les pintures murals del mo-
nestir de Sixena exposades al 
MNAC. El judici va ser el 18 i 
19 de gener de 2016 i el 5 de 
juliol de 2016 el Jutjat de pri-
mera instància número 2 d’Os-
ca va condemnar el MNAC a 
restituir els frescos murals ori-
ginaris de la sala capitular del 
monestir al seu lloc d’origen. 
Les pintures murals decoraven 
des del segle XII el monestir, 
però un incendi durant la Guer-
ra Civil les va malmetre. A Ca-
talunya es van recuperar, s’han 
conservat i estan exposades al 
públic com una de les grans 
obres mestres de la col·lecció 
del MNAC. L’executiu arago-
nès també ha demanat l’exe-
cució provisional de la sentèn-
cia, però la jutgessa encara no 
s’hi ha pronunciat. Finalment, 
l’altre con�icte per obres d’art 
entre l’Aragó i Catalunya no va 
arribar als jutjats ordinaris, sinó 
als tribunals eclesiàstics, un li-
tigi entre els bisbats de Lleida 
i Barbastre-Montsó. Els muni-
cipis aragonesos de Vilanova 
de Sixena, Peralta de Alcofea 
i Berbegal reclamen 112 obres 
d’art més que es troben al Mu-

seu de Lleida. El monestir de 
Sixena va formar part del Bis-
bat de Lleida �ns a 1995, quan 
l’Església va disposar que havi-
en de coincidir els límits polí-
tics amb els eclesiàstics. Aquell 
any van començar els diversos 
litigis pel patrimoni artístic de 
les esglésies.  

de litigi en litigi 
per l’art de Sixena

Els tres sepulcres originals del monestir de Sixena.
foto · Arxiu

L’art del tot
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Tindrà lloc el matí del dissabte 8 d’octubre a l’IMAC
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’iSE7 és un cicle de debats en 
profunditat i tertúlies inspira-
dores amb set ponents sobre 
les novetats periodístiques  i 
comunicatives que vol esde-
venir el punt de trobada anual 
dels sectors més emprene-
dors i actius del periodisme i 
la comunicació de Catalunya. 
Organitzada per 7accents a 
la ciutat de Lleida i amb seu 
a la Sala Alfred Perenya de 
la Regidoria de Cultura, an-
tics IMAC i Casal de Joventut 
Republicana, a l’avinguda de 
Blondel, número 64,  l’iSE7 
ha incorporat també els PRE-
MIS SE7BLOGS,  un reconei-
xement als millors blogs de la 
Terra Ferma segons els nos-
tres lectors.

“Periodisme Optimista”
El sector periodístic viu im-
mers en una crisi sense prece-
dents, però la polivalència i la 
imaginació, afavorides per les 
noves tecnologies, han esde-
vingut un cant a l’optimisme 
per als nous professionals.
La jornada tindrà lloc el dis-
sabte 8 d’octubre i la inaugu-
ració anirà a càrrec de Miquel 
M. Gamisans i Marta Vilalta, 
secretari de Comunicació i di-
rectora general de Joventut 
de la Generalitat respectiva-
ment, i la regidora de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Lleida, 

Neix iSE7, punt de trobada del 
periodisme i la comunicació

Cartell de la primera edició de l’iSE7.
imatge · 7accents

Periodisme optimista

Montse Parra. A les 09.30 ho-
res serà el torn de la ponència 
inaugural, a càrrec de Joan 
Camp, director de la Catosfe-
ra de Girona. De les 10.00 a 
les 11.30 hores hi haurà una 
taula rodona titulada “Lois 
Lane i April O’Neil no neces-

siten cap superheroi” en què 
les periodistes Elisenda Ro-
sanas, Laia Soldevila i Noemí 
Vilaseca donaran el seu punt 
de vista sobre una professió 
que ha menystingut el gène-
re femení durant molts anys. 
A les 12.00 hores començarà 

la segona taula rodona, “Re-
novar-se o morir”, integrada 
per professionals polivalents 
i imaginatius que destaquen 
en diversos àmbits comuni-
catius: Txe Arana, Josep M. 
Ganyet, Carles Porta i el di-
rector de Catalunya Ràdio, 

Saül Gordillo. Les taules seran 
moderades per la presentado-
ra de TV3 Elisabet Carnicé i el 
director adjunt de Rac1, Jordi 
Margarit.
L’iSE7 clourà amb la primera 
edició del PREMIS SE7BLOGS, 
que se’ls disputen Dolors Ma-
teu, Ignasi Servià, Amics de la 
Fotogra�a de Lleida, Pharma 
2.0, Núria Perpinyà, INEFC 
Lleida i Male�casblog.
La jornada serà retransmesa 
en directe per Internet. 

La primera
edició s’erigeix 

com un cant a 
l’optimisme per 

als periodistes

La jornada 
clourà amb un 

reconeixement 
als millors blogs 

de Ponent
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Art

L’historiador Albert Velasco, l’altra 
víctima de Vilanova de Sixena

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Ajuntament de Vilanova de 
Sixena ha presentat una de-
manda per difamació contra 
el conservador del Museu de 
Lleida, Albert Velasco. El llei-
datà va argumentar que el 
monestir havia estat incendiat 

el 1936 pels mateixos veïns 
del poble i no per milicians 
catalans, tal com defensen els 
historiadors aragonesos. Les 
revelacions de Velasco han 
causat molt malestar a la peti-
ta localitat dels Monegres.
Quinze especialistes en his-
tòria contemporània ja han 

signat un manifest de suport 
a l’historiador de l’art medi-
evalista on defensen que els 
articles escrits per Velasco 
“demostren rigor cientí� c, 
capacitat crítica i un ús de les 
fonts escrupolós, sense mani-
pulacions i tergiversacions de 
cap mena”. 

La fàbrica de San Miguel es converteix 
en l’escenari d’un festival de música

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El centre de producció de 
San Miguel a Lleida ha acollit 
aquest dissabte un exitós fes-
tival que ha reunit unes 2.600 
persones que han ballat al rit-
me de Manel, Nakany Kanté 
i Dj Floro. La música  ha co-
mençat a les 19.30 hores de 
la mà de DJ Floro, que també 
s’ha encarregat de tancar l’es-
deveniment passada la mitja-
nit. Per l’escenari han des� lat 
la cantant guineana Nakany 
Kanté i la banda catalana 
Manel en el que ha estat el 

2.600 persones brinden
 al ritme de Manel, 

Nakany Kanté i Dj Floro

Nakany Kanté va ser la sorpresa positiva de la nit.
foto · Adrià Ropero

Els assistents 
podien tastar la 

cervesa recent 
sortida de les 

bodegues 

concert de presentació a les 
terres de Lleida del seu darrer 
disc Jo competeixo.

MúsicaTeatre

FiraTàrrega abaixa el teló amb
xifres de rècord

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Durant els quatre dies de Fi-
raTàrrega, la capital de l’Ur-
gell ha acollit un total de 60 
espectacles de 57 compa-
nyies nacionals i internacio-
nals. D’aquests, 34 propos-
tes eren estrenes (un 57%).

A més, la Fira ha ocupat 
14.450 localitats. Els espec-
tacles de sala han assolit 
així el 87,3% d’ocupació de 
l’aforament de la progra-
mació o� cial. D’altra banda, 
un total de 3.315 perso-
nes s’han allotjat a la zona 
d’acampada de la Fira. 

La 36a edició, centrada en la interculturalitat, ha 
tingut lloc del 8 a l’11 de setembre.

foto · Martí E. Berenguer

Festa Major

La Paeria redueix el pressupost de 
les Festes de la Tardor de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Les Festes de la Tardor de 
Lleida disposen de 30.000 
euros menys de pressupost 
respecte de l’any anterior. 

La Paeria assegura, però, 
una programació amb més 
de 150 actes i celebracions 
rellevants per a l’ocasió. La 
pregonera serà la periodista 
Mari Pau Huguet. 

L’alcalde, Ros, i la tinent d’alcalde Parra, amb 
l’autora del cartell de les Festes de la Tardor.

foto · Ajuntament de Lleida
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El primer concert de la mar-
ca al seu centre de producció 
de Lleida ha servit perquè els 
assistents poguessin tastar di-
rectament la cervesa recent 
sortida de les bodegues de la 
fàbrica.  
Segons ha explicat el director 
del centre de producció de 
Lleida, Manuel Heredia, “ha 
estat molt emocionant veure 
la resposta tant positiva dels 
lleidatans, que reforça la vin-
culació tant especial que te-
nim amb Lleida, on la marca 
va instal·lar la seva primera 
fàbrica de l’Estat”. 
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NDA

Festes de la
Tardor
DIA: del 28 de SETEMBRE al 
2 d’OCTUBRE
LLOC: Lleida
El �nal de la collita va fer ar-
relar a Lleida les festes del 
que es pot considerar el se-
gon patró de la ciutat: Sant 
Miquel. És per això que, coin-
cidint 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.

Fira de la Poma 
i Templers
DIA: de l’1 al 2 d’OCTUBRE 
LLOC: Barbens
En aquesta 33a edició, la mú-
sica, les competicions espor-
tives, els espectacles de circ, 
els tallers familiars, el mercat 
medieval i l’espectacle de llum 
i foc, entre d’altres actes, om-
pliran de festa els carrers i les 
places d’aquest municipi del 
Pla d’Urgell.

Fira de la 
Cervesa 
Artesana
DIA: 1 d’OCTUBRE
LLOC: Lleida
L’Associació de Cerveses Ar-
tesanes de Lleida organitza la 
Fira de la Cervesa Artesana 
de Lleida, que combinarà cer-
vesa elaborada artesanalment 
a la província amb música lo-
cal en directe.

Fira del Medi 
Ambient
DIA: 2 de SETEMBRE 
LLOC: Consell Comarcal de 

l’Urgell - Tàrrega
La Fira de l’ecologia, la qualitat 
de vida i les energies renova-
bles, amb molts expositors, 
conferències, tallers i activitats.

Aniversari de 
la Cantada 
d’Havaneres
DIA: 1 d’OCTUBRE 
LLOC: Teatre Ateneu - Tàrrega
Tàrrega és la localitat escollida 
per celebrar a la demarcació 
de Lleida el 50è aniversari de la 
Cantada d’Havaneres de Cale-
lla de Palafrugell.

Espectacle 
‘Iba en serio’
DIA: 1 d’OCTUBRE 
LLOC: Teatre de la Llotja - Lleida
Un desenfadat espectacle mu-
sical escrit i dirigit per Juan 
Carlos Rubio i amb direcció 
musical de Julio Awad, en què 
Jorge Javier Vázquez debuta 
teatralment. 

Monòleg de 
Flipy
DIA: 1 d’OCTUBRE 
LLOC: Teatre Municipal de 

Balaguer
El proper dissabte 1 d’octu-
bre retorna el cicle de monò-
legs a Balaguer. I ho fa de la 
mà d’en Flipy, el televisiu cò-
mic espanyol.

Concert de 
Lauzeta
DIA: 2 d’OCTUBRE 
LLOC: Antares - Lleida
HORA: 19.00 h
La cafeteria Antares de Lleida 
ens proposa un taller i un con-
cert. De 19-20 h tindrà lloc un 
taller musical, on els assistents 
podran portar els seus instru-
ments musicals. En acabar, i 
�ns les 21.30 h, podeu interve-
nir i gaudir d’una jam session 
amb el grup Lauzeta Folk!

Taller Els 
dilluns al sol!
DIA: 3 d’OCTUBRE
LLOC: La Saleta - Lleida

T’agrada el teatre? Has pujat 
mai a un escenari? T’agrada-
ria provar-ho? Doncs apunta’t 
al taller d’iniciació al teatre 
Els dilluns al sol!

Fira del Prés-
sec de Pinyana
DIA: del 3 al 4 d’OCTUBRE
LLOC: Alfarràs
Des de fa deu dècades la Fira 
del Préssec de Pinyana s’ha 
convertit en una trobada de 
referència per a professionals 
del sector relacionats, a més 
d’altres empreses i entitats 
del comerç i també de la res-
tauració.

Lleidaswing 
Jam Lindy hop
DIA: 5 d’OCTUBRE
LLOC: Carrer Alfons II, 14 - 
Lleida
HORA: 21.00 h

Com cada dimecres, l’Associa-
ció Lleida Swing organitza una 
trobada per ballar aquest estil 
musical.

Cafècurt
DIA: 5 d’OCTUBRE 
LLOC: Cafè del Teatre - Lleida
El dimecres 5 d’octubre tindrà 
lloc una nova sessió de Cafè-
curt, la projecció d’un seguit 
de curtmetratges, al Cafè del 
Teatre.

Monòleg de 
Txabi 
Franquesa
DIA: 6 d’OCTUBRE 
LLOC: Nuba - Lleida
El Nuba de Lleida us propo-
sa una cita molt especial: as-
sistir al monòleg del popular 
còmic, guionista, doblador 
i presentador  català Txabi 
Franquesa.

Concert de 
Malú
DIA: 7 d’OCTUBRE
LLOC: Biloba - Lleida
HORA: 21.30 h
La cantant pop presentarà el 
seu darrer disc Caos i altres 
èxits de la seva carrera pro-
fessional.

Montgai Màgic
DIA: del 6 al 9 d’OCTUBRE  
LLOC: Montgai
Montgai Màgic és la primera �ra al carrer dedicada 
exclusivament a la màgia. Emocions, sorpreses, il-
lusions, somriures, gresca, aparicions, desaparicions, 
cartes, espectacle, fets inexplicables, parades, mer-
cat màgic... En de�nitiva, molta màgia que durant 
quatre dies omplirà Montgai d’un ambient encan-
tador, on milers de persones gaudiran d’un autèntic 
“concentrat màgic”.
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McTrepat
DIA: del 8 al 9 d’OCTUBRE
LLOC: Museu Cal Trepat - 
Tàrrega
El Museu de la Mecanització 
Agrària Cal Trepat de Tàrrega 
impulsa una nova activitat de 
promoció del seu patrimoni 
històric i industrial. Els dies 8 i 
9 d’octubre, la capital de l’Ur-
gell viurà dues jornades cultu-
rals i lúdiques per rememorar 
els orígens nord-americans de 
la maquinària agrícola que es 
produïa a l’antiga factoria tar-
garina.

‘El florido 
pensil’
DIA: 8 d’OCTUBRE
LLOC: Teatre de la Llotja - 
Lleida
HORA: 21.00 h
Torna El Florido Pensil, vint 
anys després, per mostrar-nos 
el món de les nenes a les aules 
de la postguerra. És la història 
del dia a dia de cinc noies sot-
meses a l’absurda i ideològica 
brutalitat del sistema educa-
tiu que va dominar la crua Es-
panya de la postguerra.

Fira del Tor-
ró i la Xocola-
ta a la Pedra
DIA: del 8 al 9 d’OCTUBRE
LLOC: Agramunt
Tant si ets gormand o gorman-
da com si no ho ets, no pots 
perdre’t aquesta cita tant en-
tranyable on t’hi esperen tot 
tipus d’activitats i degustaci-
ons.

Espectacle 
‘Le Voyage’
DIA: del 8 al 9 d’OCTUBRE
LLOC: La Saleta - Lleida

La companyia Contaminando 
Sonrisas presenta un especta-
cle de clown contemporani. La 
història d’un personatge tímid 
que viu un esbojarrat trajecte 
en tren, còmic i ple d’aventu-
res, en el qual el públic és part 
imprescindible de la peça tea-
tral.

Aplequet de 
Tardor
DIA: 9 d’OCTUBRE
LLOC: Camps Elisis - Lleida
HORA: 10.00 h
Penyistes, ciutadans i ciuta-
danes de Ponent obren la 
boca pel XXXVIII Aplec. La 
cita reuneix totes les penyes 
de l’Aplec del Cargol per re-
trobar-se sis mesos abans de 
la festa més gormanda de Po-
nent.

Espectacle 
del Mag Lari
DIA: 9 d’OCTUBRE
LLOC: Gran Teatre de la Pas-
sió - Cervera
HORA: 19.00 h
OZOM és un homenatge als 
grans mags que han conver-
tit l’il·lusionisme en un art ad-

Firauto
DIA: del 17 al 19 d’OCTUBRE
LLOC: Pavelló Inpacsa - Balaguer
El propers dies 17 I 18 d’octubre, Balaguer aco-
llirà una nova edició de Firauto, la fira del vehicle 
de segona mà que ha anat introduint nous sectors 
relacionats amb el món del motor i que van variant 
com ara els complements, accessoris, la maquinà-
ria industrial, els elevadors i els remolcs. Firauto 
obrirà les seves portes amb “bona salut” i serà una 
de les edicions amb més vehicles

mirat al llarg dels segles. Un 
art  que pretén desconnectar 
els nostres sentits de la forma 
més dolça possible, de mane-
ra que el desafiament no és 
una lluita amb l’espectador, 
sinó un joc entranyable que fa 
aflorar el nen que tots duem 
a dins.

Cabaret
DIA: 13 d’OCTUBRE
LLOC: Teatre de la Llotja - 
Lleida
HORA: 21.00 h
Amb diverses de les cançons 
emblemàtiques de la història 
dels musicals i considerat una 
de les obres mestres del tea-
tre musical de tots els temps 
per la seva intensitat dramà-
tica, la profunditat dels per-
sonatges i la qualitat de la 
seva partitura, Cabaret és el 
musical que tothom hauria de 
veure.

Cervisia
DIA: del 14 al 16 d’OCTUBRE
LLOC: Fira de Lleida
Cervisia Lleida és una bona 
oportunitat per conèixer els 
diversos tipus de cervesa que 
s’elabora en el nostre país i 
les diferents tècniques que 
existeixen per servir i apreciar 
aquesta beguda.

Playmobil 
Alpiclick
DIA: del 15 al 16 d’OCTUBRE
LLOC: La Unió - Alpicat
Alpicat prepara la seva prime-
ra fira de Playmobil i vol es-
devenir un espai de trobada 
intergeneracional. Es podrà 
gaudir de diorames Playmo-
bil, jocs  de taula, buscacliks, 
tallers creatius, projecció de 
pel·lícules de Playmobil i ac-
tuacions de màgia.

Concert de 
Roger Mas
DIA: 15 d’OCTUBRE
LLOC: Teatre Municipal de 
Balaguer
HORA: 21.30 h
El cantautor Roger Mas pre-
sentarà el seu darrer treball.

SomCinema
DIA: del 19 al 23 d’OCTUBRE
LLOC: Lleida
Arriba a Lleida la setena edició 
de la Mostra de Cinema i Au-
diovisual Català Som Cinema, 
amb una vintena de projeccions 
en diversos espais i sales de la 
ciutat.

Fira Slow 
Food 
DIA: del 22 al 23 d’OCTUBRE
LLOC: Pavelló Inpacsa - 
Balaguer
Els propers 22 i 23 d’octubre 
tindrà lloc la Fira Slow Food 
d’Alimentació i Salut amb con-
ferències, tallers, taules rodo-
nes i degustacions per promo-
cionar la bona alimentació.

‘The History 
of Rock’
DIA: 28 d’OCTUBRE
LLOC: Teatre de la Llotja - 
Lleida
HORA: 21.00 h
Si buscàveu l’excusa per re-
viure les millors cançons de 
rock de tots els temps ja la 
teniu. The History of Rock és 
l’espectacle que us transpor-
tarà fins als orígens del rock-
and-roll des dels cinquanta 
fins als nostres dies.

Concert de 
Pablo López
DIA: 29 d’OCTUBRE
LLOC: Teatre de la Llotja - 
Lleida López es defineix com 
un home adossat al piano que 
explica històries arran de ter-
ra. És possible que toqui des-
calç per sentir encara més el 
piano que acostuma acariciar.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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    Ferran Aixalà        

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

JUDIT GÓMEZ
Et descrius com un artista 
polifacètic, especialista en 
improvisació i humor gestu-
al i, per damunt de tot, un 
gran pallasso. Què és ser 
“un gran pallasso”? 

FERRAN AIXALÀ
És un joc de paraules perquè 
peso 140 quilos.

J. G.
I pallasso? 

F. A.
Pallasso és una disciplina ar-
tística teatral. Se la coneix 
com a clown perquè la parau-
la pallasso, que és una de les 
paraules més boniques que 
tenim en català, s’ha perver-
tit i s’ha convertit en un insult. 
Un pallasso és un adult que 
viu en l’esperit d’un nen, és 
innocent i honest, molt ho-
nest.

J. G.
Som pallassos o s’ha de néi-
xer pallasso?

F. A.
Crec que tothom té un pallas-
so interior perquè tots hem 
estat nens, que actuen en la 
vida sense cap tipus de com-
plex, sense pors i amb molta 
il·lusió. Tothom té un pallasso, 
però l’hem anat perdent quan 
ens fem adults.

J. G.
La gent riu amb tu o de tu? 

F. A.
És essencial saber riure’s d’un 
mateix. Quan estàs damunt 
de l’escenari riuen de tu per-
què tu vols que riguin. En la 
vida real que se’n riguin de tu 

Actor, clown, humorista i cantant de Pastorets Rock, també és guionista d’El Foraster i animador de públic a Còmics Show, ambdós de 
TV3. Amb molt pèl a la cara però sense pèls a la llengua, el polifacètic Ferran Salat -com el coneixen des dels seus inicis- ens ha visitat 
acompanyat d’un gran somriure i de la humilitat i l’honradesa que el caracteritzen. Capaç de riure’s d’ell mateix, es de�neix com un es-
pecialista en improvisació i l’humor gestual però, “per damunt de tot, un gran pallasso”.

no agrada, però pel pallasso 
és al contrari. Gaudeix, ho 
busca i, per això, ha de ser el 
primer a riure’s d’un mateix.

J. G.
Algun cop no has fet gràcia? 

F. A.
Quan ha passat ha estat per 
raons culturals, quan hem ac-
tuat fora del país. Per exem-
ple, a Corea ens vam despe-
dir d’una col·laboradora del 
públic fent-li dos petons i per 
al públic va ser com si l’ha-
guéssim violat, perquè és una 

mostra d’afecte en públic és 
impensable. Però per això has 
de trobar l’estímul que et per-
meti jugar.

J. G.
Llavors, un pallasso ha de 
ser també psicòleg?

F. A.
Ha de tenir una mica de psi-
cologia sí. El pallasso ha d’es-
coltar constantment el públic 
per veure si l’estímul que està 
llançant funciona. Si no ha 
funcionat, o el torna a llançar 
arribant a l’absurd o el canvia.

J. G.
Com arribes a ser guionista?

F. A.
Tenia un compte a Twitter, 
que vaig tancar fa temps, en 
el qual escrivia en castellà 
arran de l’accident d’Ortega 
Cano. Em vaig emprenyar tant 
que vaig crear aquest comp-
te per mofar-me d’aquesta 
gent. Vaig arribar a tenir més 
de 18.000 seguidors i Quim 

Masferrer un dia va convidar 
tuitaires que li agradaven i un 
any després em va proposar 
ser guionista.

J. G.
I animador de públic?

F. A.
També per casualitat. Em co-
neixien d’estar sempre ani-
mant actes a Lleida i em van 
proposar fer d’animador a El 
gran dictat.

J. G.
Si el Sr. Postu utilitza la màs-
cara d’Spiderman i el barret, 
el vostre look amb els Pas-
torets Rock és per reivindi-
car alguna cosa?  

F. A.
És totalment accidental. El pri-
mer dia que vam actuar fèiem 
una obra de teatre a la parrò-
quia de Santa Teresa de Lleida 
i anàvem vestits així, o encara 
pitjor. Hi havia un dimoni, un 
angelet, un pastor... era un 
pessebre! Quan ens van tornar 

a trucar per repetir l’especta-
cle, vam uni�car el vestuari i 
ara és un tret propi.

J. G.
Ja que ets humorista, la si-
tuació política actual “fa riu-
re”, oi?

F. A.
Sóc independentista des que 
tinc ús de la raó i crec que ja 
és hora que ens deixin marxar. 
Políticament no m’importa Es-
panya, però em molesta que 
hàgim de demanar permís i, 
per això, cada cop estic més 
d’acord que el canvi és la deso-
bediència. Estem fent cas a una 
Constitució que no té validesa, 
que es va crear en un moment 
de transició per salvar-nos el cul, 
i ara s’ha de canviar.

J. G.
És possible?

F. A.
Sí, falta que la gent ho vulgui.

J. G.
Vau estar actuant l’11-S a 
Lleida. Què en penses del 
ball de xifres d’assistència?

F. A.
Jo vaig veure molta gent i 
molta gent somrient. El ball 
de xifres hi serà sempre per-
què és una forma de control. 
No em va agradar el menys-
preu del senyor Àngel Ros, 
que a�rmava “ser alcalde de 
tots” i menyspreava els inde-
pendentistes quan, si és de 
tots, també ho és per a ells.

J. G.
Series mai polític?

F. A.
No, perquè sóc honrat. En 
conec pocs que ho siguin. Jo 
formo part del poble i crec 
que els despatxos o�cials te-
nen molt poca validesa.

“‘Pallasso’ és una de les paraules més 
boniques del català, però s’ha pervertit”

“Tothom té 
un pallasso 

interior, però 
el perdem quan 
ens fem adults”

actor
clown

cantant
humorista  
guionista
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Nou curs escolar, 
velles mancances

 Enguany el calendari ha 
fet que l’inici del curs escolar 
2016/2017 hagi caigut l’ende-
mà de la Diada. Si el lema triat 
enguany pels organitzadors de 
les manifestacions descentra-
litzades de l’11 de setembre 
ha estat, com és ben sabut, 
l’expressió “A punt”, no po-
dem dir que el Departament 
d’Ensenyament hagi fet tot 
allò que és necessari en aquest 
inici del temps lectiu per co-
mençar a “estar a punt” de re-
vertir el feix de retallades que 
han portat l’educació pública 
de Catalunya a la situació de 
precarietat en què es troba. I 
és que per no fer el que cor-
respondria ni tan sols s’ha tin-
gut en compte la reivindicació  
-no per òbvia menys impor-
tant- que reclamava la pre-
sència de tota la plantilla en 
els centres educatius des del 
dia 1 de setembre per tal de 
poder preparar en condicions 
l’inici de les classes. En el mi-
llor dels casos, el professorat 
substitut ha arribat a les esco-
les i els instituts el dia 8. Però, 
és clar, això no és tot, ni de 
bon tros. La manca d’inversió 
en infraestructures durant els 
anys de les retallades té com 
a conseqüència el fet que els 
centres de secundària als quals 
ha arribat el boom demogrà-
�c registrat �ns l’any 2006 
estiguin saturats i hagi calgut 
habilitar espais en centres de 
primària per encabir l’augment 
de matrícula en aquesta etapa 
educativa; així mateix, el més 
calent és a l’aigüera quant a di-
versos projectes de construc-
ció de nous centres, com és el 
cas de l’escola de Pinyana de 
Lleida, llargament reivindica-
da. Tenim més barracots que 
el curs anterior, que, dit sigui 
de passada, han costat a l’erari 
públic 30,5 € d’euros durant la 
darrera dècada. Catalunya, un 
país ric i que segons se’ns diu 
es troba en fase de recupera-
ció econòmica i de creixement 
atén més de 20.000 alumnes 
en els 1.014 mòduls prefabri-
cats escampats per tot el ter-
ritori. El professorat major de 
55 anys, d’altra banda, ha vist 
com s’esfumava la possibilitat 
de reduir dues hores setmanals 
del seu temps lectiu i el profes-
sorat interí no ha percebut cap 
retribució durant el mes de ju-

liol, una mesura que tenia data 
de caducitat: l’agost de 2015. 
Aquestes noves retallades han 
“estalviat” a l’administració la 
contractació de 350 docents 
en el primer cas i uns milers 
d’euros en el segon. Un estalvi 
que s’ha destinat a augmentar 
les plantilles per fer front  a 
l’augment d’alumnat que s’ha 
registrat: vestir un sant per 
desvestir-ne un altre, com es 
diu popularment. És molt clar 
que tot plegat respon a la min-
sa inversió en l’educació públi-
ca d’aquest país que realitza el 
Govern de la Generalitat i que 
redueix a un terç el percentat-
ge que la mateixa Llei d’edu-
cació de Catalunya assenyala 
com a desitjable. També val la 
pena remarcar que en l’adjudi-
cació de vacants les direccions 
dels centres hi han intervingut 
en el 82% dels casos facultades 
pel Decret de provisió i plan-
tilles, un dels aspectes més 
perniciosos del desplegament 
de la LEC que inspiraria poste-
riorment la LOMCE del pitjor 
ministre del Govern Rajoy. La 
implementació d’aquest De-
cret dinamita els principis que 
han de regir la contractació 

de l’ocupació pública –mèrit, 
capacitat i igualtat– i enrareix 
el clima escolar fomentant el 
“silenciament” de la dissidèn-
cia i la involució democràtica 
en els centres educatius. No, 
no podem dir que “estiguem a 
punt” de revertir aquesta situ-
ació mentre no hi hagi un canvi 
de voluntat política real i els 
nostres governants prenguin 
consciència que no invertir ara 
en educació és hipotecar el fu-
tur i sembrar les llavors de la 
desigualtat, de la falta de co-
hesió social i de l’absència de 
la necessària igualtat d’opor-
tunitats. Als empleats públics, 
també als docents, els queda 
el consol que el 75% de la 
paga extra manllevada l’any 
2012 l’acabaran de percebre 
durant el primer trimestre de 
l’any 2018. De les pagues sos-
tretes els anys 2013 i 2014 no 
se’n sap res. Quant a la convo-
catòria d’oposicions prevista, 
les 300 places oferides no són 
ni de lluny la quantitat que ne-
cessita el sistema educatiu per 
atansar-se al 5% d’interinitat 
que el passat dia 30 de juny 
el Parlament de Catalunya va 
assenyalar com a necessari. 

Si girem la mirada cap al sud, 
podem constatar que les po-
lítiques que ha començat a 
implementar el Govern del 
País Valencià demostren  que 
l’estabilització del professorat 
interí i l’accés a la funció públi-
ca com a funcionaris de carre-
ra només depèn de la voluntat 
política d’un Govern que es 
vulgui fer càrrec de la situació 
de precarietat en què viu un 
col·lectiu molt nombrós dels 
treballadors públics.
Així, doncs, per revertir l’estat 
actual de la situació de l’edu-
cació pública a Catalunya cal 
mantenir el grau de mobilit-
zació amb què la comunitat 
educativa ha rebut el nou curs, 
farcit de les velles mancances 
que el sistema arrossega des 
que els nostres governants van 
decidir que retallar en els ser-
veis públics era la solució per 
salvar el sistema bancari que 
va contribuir en bona mesura 
a desencadenar la mal anome-
nada crisi, en realitat una esta-
fa com una casa de pagès. 

PERMANENT DEL SECRE-
TARIAT INTERCOMARCAL 

D’USTEC·STES (IAC)

Hem arribat al 
punt de divergèn-
cia de�nitiva

 Sembla estrany que des-
prés de més de trenta anys 
de democràcia, les relacions 
entre les diverses comunitats 
de l’Estat estiguin tan tren-
cades com mai no ho havien 
estat. El discurs agressiu, ba-
rat, inconscient, i gratuït per 
part del Partit Popular i algun 
sector del PSOE espanyol han 
fet sense donar-nos compte 
i han creat una atmosfera ir-
respirable envers Catalunya 
que no té punt de retorn. Al 
principi de la Transició, els ulls 
amb què ens miraven des de 
la meseta eren uns altres, jo 
no recordo si aquests eren 
amb franquesa o no, però sí 
que sé que aleshores des de 
Madrid es feia un esforç per 
entendre Catalunya, és més, 
se’ns considerava, se’ns ente-
nia, o almenys això semblava, 
i també se’ns tenia una mica 
d’enveja (sana o no) per les 
nostres qualitats com a so-
cietat. Tot això era arran del 
fet que molta gent creia que 
la dictadura ens havia estat 
molt bel·ligerant amb tot 
allò que signi�cava el fet di-
ferencial català i, com a mal 
menor, entenien que se’ns 
havia d’escoltar d’una mane-
ra o altra, sabent que podien 
ajudar a la conquesta de la 
democràcia a la pell de brau 
des de la nostra òptica i del 
nostre seny, �ns i tot, a vega-
des, sobrevalorat. En aquells 
moments ningú del “foro” no 
hauria entès un discurs contra 
els catalans tal com es fa ara. 
Què ha passat? Doncs des de 
el meu punt de vista aquella 
comprensió primera, en part, 
era perquè ho consideraven 
inevitable, Catalunya era una 
potència econòmica dins de 
l’Estat, se’ns reconeixia la 
nostra capacitat de treball i 
la nostra serietat i es deixa-
va de banda algun defecte, 
“por el bien común”, gairebé 
s’admetien totes les nostres 
reivindicacions com a mal 
menor cap a una democràcia 
espanyola. Aquest tarannà 
del centre el podia compro-
var tota aquella gent de la 
meva generació que per unes 
o altres raons i motius teníem 
relació amb Madrid, molts de 
nosaltres hi vàrem fer la mili 

què opina...

Ramon
Pedrós

periodista

“Bombardear Barcelona”

La nostra democràcia pa-
teix d’un pecat històric que 
ha caracteritzat la seva me-
diocre cultura política: no 
ha cregut mai en el diàleg, 
la cooperació ni el consens 
com a forma natural d’or-
ganitzar la convivència i el 
progrés. Al contrari, ha trac-
tat d’imposar els canons, la 
foguera i l’amenaça com a 
màxim argument de supe-
rioritat política o religiosa i 
com a exponent d’una causa 
justa. Espanya és el país eu-
ropeu que, des de l’era dita 
moderna, ha protagonitzat 

més cops militars, dictadu-
res, rebel·lions armades i 
guerres civils.
Dit això, a qui li pot estranyar 
que el poder polític entronit-
zat a Madrid i repartit �ns fa 
poc entre dos grans partits 
nacionales menystingui els 
partits catalans de la peri-
fèria que no controla? Fins 
ara, només tenia en comp-
te els nacionalistes quan 
els necessitava per formar 
Govern. Així ho van fer F. 
González i J. M. Aznar amb 
la Convergència d’en Pujol. 
Però d’ençà del tancament 
i l’immobilisme d’en Rajoy, 
la conversió sobiranista d’en 
Mas, la preponderància in-
dependentista d’Esquerra 
i la determinació mostrada 
pel procés català, aquell dià-
leg abans tan precari i debili-
tat entre l’Estat i la Generali-
tat jeu ara en via morta.
L’estancament de la políti-
ca espanyola és una conse-
qüència de l’aïllament al qual 

s’ha sotmès el sobiranisme 
català. Els nacionalistes ha-
vien contribuït sempre que 
se’ls requeria a la governa-
bilitat espanyola. Ara, però, 
�ns i tot el contacte amb els 
sobiranistes s’ha rebutjat i 
estigmatitzat i Espanya no té 
govern i repeteix eleccions 
rere eleccions per por de 
parlar amb Catalunya. Per 
desgràcia, continua vigent 
una cultura política que no-
més creu en la imposició de 
la coacció i de la força  per 
tal de resoldre el ‘problema 
catalán’. I, en aquest cas, ja 
se sap que no hi ha cap dife-
rència entre dretes i esquer-
res (almenys �ns a l’aparició 
de la nova radicalitat demo-
cràtica de Podem). Fou Ma-
nuel Azaña, el “comprensiu” 
president de la República 
espanyola,  qui va descriure 
com “una ley de la historia 
de España la necesidad de 
bombardear Barcelona cada 
cincuenta años”.
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7accents és un diari lliure i plural, que fomenta el debat ciutadà i acull totes les opinions, sempre que es manifestin de manera argumentada i respectuosa. 
Els col·laboradors literaris i grà�cs expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició d’aquest setmanari es re�ecteix en el seu editorial.

i els comandaments (amb ra-
res excepcions) així ho reco-
neixien; en una paraula, se’ns 
tenia en compte. Tot això ha 
canviat d’una manera radical, 
primer pel 23-F, que va ser un 
toc d’atenció i el punt inicial 
de la divergència del centre 
amb la perifèria, aquest fet 
va donar ales als que havien 
cedit a contracor a les pre-
tensions catalanes; uns veient 
en l’autonomia catalana una 
amenaça a la democràcia es-
panyola per part dels militars, 
uns altres la desintegració de 
l’Estat, ja que des del centre 
no entenen un Estat descen-
tralitzat i molt menys federal, 
i la gent més normal per en-
veja als catalans, per aques-
ta última raó, el famós “café 
para todos”. Després Loa-
pas, Banca Catalana... Allò 
més important era despres-
tigiar els catalans i negar-nos 
tot allò que molt poc temps 
abans ens reconeixien. D’això 
en fa bandera el PP per qua-
tre vots a la meseta i gran part 
del PSOE per por a perdre els 
vots més centralistes del seu 
electorat, de tal manera que 
tot allò que tenien de bo, ara 
és el contrari, i el més fotut 
és que el poble ras i pla en fa 
causas belis contra nosaltres. 
No puc entendre com els di-
rigents dels partits centrals 
han estat tan irresponsables 
en aquesta qüestió fonamen-
tal per mantenir la cohesió de 
l’Estat espanyol, si més no en 
una relació equitativa amb un 
mínim de nexe d’unió provo-
cant mútues i divergències ir-
reconciliables. Madrid, capital 
de l’Estat (per aquest motiu), 
ha crescut d’una manera ex-
ponencial des de la Transició, 
se sent forta i recolzada per 
la resta de l’Espanya centra-
lista, i els catalans, sols un al-
tre cop. Torna a tenir validesa 
(que no l’ha perdut mai) la 
frase del president Companys 
“Catalunya només la defensa-
ran els catalans”. Ha arribat el 
moment seriós, compromès, 
valent, responsable i ferm de 
dir “prou”, “s’ha acabat”, “ja 
n’hi ha prou”; a partir d’ara, 
només nosaltres decidirem el 
que creguem oportú, quan, 
com i, el més important, amb 
qui. 

JOSEP M. CASAMAJÓ
DIPLOMAT EN FILOSOFIA 

I LLETRES I LLICENCIAT EN 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Quan arribarà 
l’hora del Centre 
Històric de 
Lleida?

 Ara fa sis anys un grup de 
veïns del Centre Històric de 
la ciutat de Lleida ens vam 
organitzar davant de l’estat 
d’abandó que patia el cor de 
la ciutat i que condemnava 
els ciutadans a conviure amb 
un esclat de la prostitució, el 
trà�c de drogues, l’especula-
ció urbanística, l’incivisme, la 

degradació del patrimoni his-
tòric de la ciutat i, sobretot, la 
desconsideració de les auto-
ritats encarregades de vetllar 
pels interessos dels ciutadans. 
Una mala praxi política ha 
fet que en els darrers anys 
es concentressin la majoria 
de serveis adreçats per a col-
lectius en risc social en un radi 
de d’1 km2  del Centre Histò-
ric, que abasta els carrers Gai-
roles, la Palma, Panera, Bo-
ters i Cavallers, entre d’altres. 
Una bomba de rellotgeria 
que cada estiu –amb l’arriba-
da de centenars de treballa-
dors temporers– fa del barri  

un lloc de difícil existència 
per als ciutadans que hi vivim 
i treballem. No tenim res en 
contra dels treballadors tem-
porers, tot el contrari, si algú 
ha vetllat perquè tinguin una 
acollida digna hem estat nos-
altres, però la gestió ine�caç 
que es fa cada any d’aquests 
treballadors i  la seva massi�-
cació comporta greus efectes 
col·laterals als veïns d’aques-
ta zona, com ara l’eclosió de 
la prostitució i de negocis il-
legals.
Els darrers anys més de cent 
prostitutes han �xat el seu 
“lloc de treball” al Centre 

Històric i aquestes treballa-
dores del sexe es reforcen 
cada estiu amb desenes de 
companyes procedents d’al-
tres indrets per afrontar “l’in-
crement de la demanda”. Les 
prostitutes es passegen amb 
total impunitat pels carrers a 
la recerca de clients, malme-
tent la imatge del barri, con-
vertint-lo en un gran bordell 
low cost davant de la passivi-
tat de les autoritats i la impo-
tència dels veïns.
Creiem que el barri te el po-
tencial su�cient per conver-
tir-se en un espai de referèn-
cia per a la ciutadania i per 
aquells que ens visiten. Desit-
gem que l’obertura de nego-
cis privats que estan portant 
a terme valents emprenedors 
de la ciutat es vegi comple-
mentada amb l’impuls de�ni-
tiu de nous equipaments com 
el Parador del Roser, el centre 
de dia de l’antic convent de 
Santa Clara, la recuperació de 
l’espai arqueològic de la Cui-
rassa de Lleida –antic call jueu 
de la ciutat– o l’ascensor de la 
Costa del Jan.
És molt important que la can-
didatura de  la Seu Vella com 
a Patrimoni de la Humanitat 
inclogui la regeneració urba-
nística i social d’un barri infes-
tat de solars buits als qual cal 
donar una sortida. Cal apos-
tar per la creació d’un barri 
nou però que mantingui les 
arrels històriques, sostenible, 
que estigui basat en crite-
ris de bioconstrucció que el 
facin singular i amb un valor 
afegit per a la ciutadania. Per 
aquesta raó, cal que la nova 
ordenança del paisatge urbà 
vetlli pel respecte a l’entorn 
històric, evitant la construcció 
de minipisos i d’edi�cis amb 
façanes que atempten contra 
el bon gust.
Per cloure aquest article, tor-
nem a demanar als nostres 
polítics que apostin de�niti-
vament pel Centre Històric de 
Lelida. Prou de portar a terme 
iniciatives aïllades i inconne-
xes de cara a la galeria, cal un 
pacte de ciutat que impulsi 
un ambiciós pla integral per 
al Centre Històric per soluci-
onar d’arrel les greus patolo-
gies que pateix el barri i per 
retornar a la ciutadania el cor 
de la ciutat. 

PLATAFORMA PER LA
DIGNIFICACIÓ DEL PLA

DE L’AIGUA
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No ens mouran ni les
collonades espanyolistes

Em va saber greu que l’alcal-
de Ros a�rmés que es veia 
clarament que l’independen-
tisme anava a la baixa quan, 
segons diuen totes les fonts, 
mai no hi havia hagut una 
manifestació tan nombrosa a 
Lleida com la d’aquest Onze 
de Setembre.
I no ho vull valorar pels núme-
ros concrets, però els meus 
amics lleidatans m’enviaven 
fotos des del Segre, on eren 
ells, a l’Arc de Triomf barcelo-
ní, on era jo, i la veritat, Lleida 
estava a petar. Quina llàstima 
que l’alcalde no valorés prou 
bé que, en el moment de dir 
aquelles paraules descoratja-
dores, milers de tuits i comen-
taris a Facebook ja l’havien 
desmentit. Imagino que l’úni-
ca raó de dir-les va ser per no 
contradir el posicionament 
o�cial del partit que presideix. 
Repeteixo, una veritable llàsti-
ma, perquè �ns i tot la majoria 
de líders d’opinió espanyols 
declaraven en els seus mitjans 
que, tot i haver baixat la xifra 
global, hi havia molta, moltís-
sima gent, i que mereixia ser 
considerada.
El su�é, doncs, segueix fent 

xup-xup tant a les terres de 
Ponent com a les centrals, 
meridionals, gironines i a la 
capital, Barcelona. Nosaltres 
hem complert! Ara, els que 
s’han de moure són els que 
han de fer valer aquesta for-
ça i tirar endavant, perquè si 
no visualitzem alguna acció 
singular el cansament arriba-
rà de veritat i, �nalment, no 
ens mouran ni les collonades 
que diuen els representants 
del poder estatal. Per cert, 
gràcies a la �scal general, la 
Consuelo Madrigal, i al minis-
tre García Margallo, que van 
animar la mobilització amb 
les seves estimables conside-
racions. L’una, apro�tant la in-
auguració de l’any judicial, va 
deixar anar un seguit de �ore-
tes cap als independentistes 
i l’altre, el ministre, recordant 
el tancament mundial a una 
Catalunya independent. Com 
sempre, res d’obrir portes 
al diàleg, només amenaces i 
desquali�cacions.
Fins ara, recordem, la pobla-
ció... la gent hem respost. 
Diumenge passat em �xava 
que, en sis anys, el color de 
les manifestacions ha canviat. 
M’explico. El 2010, en la gran 
protesta contra la decisió del 
TC de carregar-se l’Estatut, 
jo diria que només hi havia 
un 30% d’estelades. El 2012 
havien canviat les tornes. El 
30/40% era per a la “senye-
ra”, i ja portem un parell de 
convocatòries que costa tro-
bar-ne una, de “senyera”. 

La totalitat de banderes són 
estelades. Mireu, si no, les 
fotos dels diaris o les que es 
publicaven espontàniament 
a les xarxes socials. I això vol 
dir que els que surten ho fan 
amb un mateix convenciment. 
I aquest convenciment és 
comú a molts.
Hem tornat a sentir l’argu-
ment de la majoria silenciosa, 
la que no va sortir al carrer 
aquest Onze. Que en són 
molts més i que ningú no 
s’equivoqui. Doncs si ho te-
nen tan clar, perquè no hi ha 
manera d’acordar una consul-
ta, un referèndum, un el que 
sigui? Si ho tenen tan clar, de 
què tenen por?
I aquí sembla que els esfor-
ços dels nostres polítics es 
tornen a centrar en el tema 
del referèndum, ja en diguin 
unilateral o bé acordat. Uns 
altres insisteixen en eleccions 
constituents. Uf! Sembla que 
els fulls de ruta han caigut per 
terra i, com que no els tenien 
numerats, ara ningú no sap 
quadrar-los. Que espavilin i 
deixin de vacil·lar-nos!
Tinc la sensació que, si no es 
mouen i ho fan d’una forma 
clara, aquesta pot ser la dar-
rera gran mobilització. Ho dic 
per la disposició i les ganes 
dels manifestants, que co-
mencen a estar-ne farts. Tant 
de bo que fos l’última, perquè 
això signi�caria que els que 
han d’actuar, els polítics, ho 
han fet i, a més, d’una manera 
exitosa!

Jordi
Margarit

periodista
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PASSATEMPS

by Miguel MacíasPugna per l’art de Sixena

by Joan CastellàJa ve la Festa Major!

HORÒSCOP per Dhana Astròloga
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Dificultat: Mitjana

SUDOKU per AMIC

MOTS ENCREUATS per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Està fora de lloc i del temps, com una expo al Macba quan 
s’acaba la temporada / 2. Treure pro� t dels descosits. Amb aquests hidrocarburs 
et pots arribar a posar tensa / 3. Al centre del circ. Promets tan absurdament que 
et deus pensar que anem mamats. Au, te / 4. És als sèpals com als cicles el tricíclic. 
Explosió de pus en despullar-se / 5. Les seves, i de vegades les i prou. Transforma 
un crostó en la millor llera pel formatge / 6. Mantinguda com a empresa intervingu-
da. Penós i feixuc com tot camí de retorn / 7. Comprengué que li tocava posar-se 
el braçal. És cosa de la tíbia / 8. Fa cantonada. Tan belluguet que sembla un ram-
pell de picarol. Vuit mesos de l’any / 9. Ensucro la punta d’un caramel dels d’abans. 
De cap a cap del veler, quan ho diu el rellotge / 10. Cine per llegir. De la fruita més 
voluminosa del que li tocaria. Mor a palau / 11. Un ase petit perquè estiri l’Arlette. 
Dels compromisos que es contreuen amb el proïsme / 12. Fabricant de productes 
religiosos a consumir de bon matí. Bàsicament Amics i Enemics / 13. Just enmig de 
la divisòria. Victorejada per tot el camp.
VERTICALS: 1. Els més grans sempre són dels músics. Per ser un monjo dóna molta 
importància al tema claus / 2. Ganes de fer allò dels descosits. Encara arriben per 
la costa, però no fan tanta por / 3. Dos quarts de tres. Com el neoprè però molt 
més volàtil. Ros escabellat / 4. Tres transformats en bacallans. Dolor muscular per 
culpa de la � bra / 5. Ai, marona, quin dolç moviment de les ones… L’Enric en do-
nava les fulles als cucs / 6. Suggeriment a favor que arribi el vespre. Del nervi que 
va de dret al pavelló / 7. Pilota a l’olla. Aprenents de borratxons. Del degollat / 8. 
Punt de trobada per a la posada al dia de les novetats del veïnat. Fabricanta que a 
Barcelona es va industrialitzar / 9. Nucli dur de les mates. Veler gran pres a l’assalt 
per un grup de joves poligoners. Mica de mica / 10. No es pot dir precisament 
que sigui una Cleopatra. Xibeca no apta per al consum / 11. A l’interior de la mina. 
Guarnir joies en un silenci difícil. Tres de cada / 12. Prou maquiavèl·lica per superar 
sa difícil rima. Repetició que pot provocar perbocació.

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Moment per a la negociació i 
per socialitzar una mica més 
del que és habitual en tu. 
Sortir una mica t’anirà bé. Pot 
ser que t’aga� s unes miniva-
cances per tal de recarregar 
piles.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Temps d’obligacions i de 
preparar-te per a l’any vinent. 
S’obren portes en relació al 
treball però has de posar-te 
les piles. Activitat social que 
pot arribar a estressar-te.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Estàs re� exiu i més reservat 
del normal. Vols assegurar-te 
abans d’avançar. En aquest 
moment prefereixes practicar 
la prudència, especialment en 
qüestions econòmiques.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Reps una dosi extra d’ener-
gia i poder de decisió que 
es mantindrà durant unes 
quantes setmanes. Apro� ta 
ara per prendre decisions que 
havies posposat però fes-ho 
amb seny.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Estàs il·lusionat amb alguns 
plans futurs. Sigues realista 
però no perdis l’esperança 
d’aconseguir el teu propòsit. 
Sembla que algú et vol seduir, 
tu sabràs si et deixes.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
La teva relació es va con-
solidant. Període de certa 
restricció econòmica que pot 
afectar el temps de lleure. Si 
t’organitzes, trobaràs mane-
res de passar-ho bé per pocs 
diners.
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PASSATEMPS

by Jordi BalaschRiuada catalana a la canalització

by Lupe RibotParlo, penso, batego..
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TELÈFONS D’INTERÈS

SOLUCIONS

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Gestions administratives. 
Augment de la correspon-
dència, entrevistes, converses 
telefòniques... Compte amb la 
tensió amb els teus germans 
i veïns. Practica la contenció 
verbal.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Una de freda i una de calenta. 
Així et sents. Amb el peu a 
l’accelerador i al fre, avances 
dues passes i en recules una. 
T’anirà bé saber quina � txa 
has de jugar.

Bessons (21/5 al 21/6)
Potser et trobes ocupat amb 
herències o bé és hora de 
valorar el que has heretat de 
la família en un sentit més 
emocional. Atracció sexual 
envers una persona de força 
més edat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Potser penses en sexe una 
mica més del que és habitual. 
Si vius un affaire o aventura, 
gaudeix-ne i apro� ta el mo-
ment. Et tocarà guardar algun 
secret i ser molt discret.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Si tenies l’economia oblida-
da, t’hauràs d’organitzar. No 
deixis que et diguin com has 
de portar els teus números. 
Gestiona-ho a la teva mane-
ra. Possible inici de dieta i 
exercici.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si tens parella, potser passa 
una bona ratxa en l’aspecte 
material i en surts bene� ciat. 
Durant uns mesos, bona etapa 
per afrontar algunes pors i fer 
psicoteràpia.

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
Balà� a-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

7 9 8 6
9 3 5

8 7
4 9

5 4 7
3 5

1 2
9 5 8

5 3 2 6

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

Dificultat: Mitjana



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

W I T H  T H E  N E W  G E N E R AT I O N  P L AT F O R M

H E A D U P D I S PL AY G P S CO N T R O L AT PER V EU P O R T E S  M OTO R I T Z A D E S

N O U  P E U G E OT  T R AV E L L E R
P O S S I B I L I TAT S  TA N  G R A N S  C O M  L E S  T E V E S  I D E E S

NOU PEUGEOT TRAVELLER

Gamma Nou Peugeot Traveller: Consum mixt (l/100 km): des de 5,1 fins a 6,2. Emissions de CO2 (g/km): des de 133 fins a 163.

Amb el Nou Peugeot Traveller, amb plataforma de nova generació, sempre estaràs disposat a experimentar l’aventura de 
viatjar amb els teus. Gràcies als vuit seients reals, l’excepcional modularitat i el Wi-Fi integrat, tots gaudiran del viatge amb 
una comoditat com mai no havien sentit fins ara.

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