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Marc
Retamero

periodista
esportiu

 El periodista esportiu i 
col·laborador del SE7 Marc 
Retamero és un exemple 
de coratge, força i superació 
constant. Després de dos 
anys lluitant contra un càncer, 
el Marc continua disposat a 
vèncer la malaltia amb un in-
esborrable somriure als seus 
llavis. Vital perquè aquest 

periòdic obtingués el premi 
a la millor nova publicació ca-
talana de l’any 2015, els seus 
companys de feina i amics 
volem dedicar aquest núme-
ro a una de les millors perso-
nes que hem tingut la sort 
de conèixer i que tindrem la 
fortuna de seguir coneixent. 
T’estimem, Marc! 

Consell
Editorial

Ajuntament de
Lleida

 El grup municipal d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya-
Avancem reclama al govern 
de la Paeria que es prengui 
amb més seriositat el Con-
sell Editorial i denuncia que 
fa dos mesos i mig que no 
es convoca malgrat ser men-
sual. L’última reunió es va ce-
lebrar el 26 de setembre i es 

va acordar que en un mes es 
debatria sobre el pressupost 
dedicat a la comunicació, 
les subvencions i contractes-
programa que es destinen als 
mitjans de comunicació. Però 
la Paeria va aprovar el passat 
30 de novembre el pressu-
post sense ni tan sols haver 
convocat el Consell. 

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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Gerard
Martínez

director

Enyoro fer classe a la universitat, 
no per la universitat en si, sinó 
pels alumnes. Aportar quelcom 
als futurs periodistes d’aquest 
país esdevé un repte, al mateix 
temps que una responsabilitat. 
Encara que ja no estiguem cara 
a cara, no puc evitar de traslla-
dar-vos un dels meus intermina-
bles sermons al voltant del ric 
horitzó que s’obre davant vos-
tre. Perquè és ric, que ningú no 
us vulgui convèncer del contrari.
Per començar, feu sempre el 
que més us agradi. Tingueu clar 

que anar a treballar ha de ser 
un motiu més per llevar-se cada 
matí. Els que ens podem dedi-
car a aquesta feina som molt 
afortunats, però no espereu 
que la deessa Fortuna us som-
rigui perquè sí. Tenia un oncle 
que quan arribava a casa des-
prés d’un llarg passeig ho feia 
amb dues o tres monedes més 
a la butxaca de les que portava 
abans de sortir. Sort? No pas! 
Quan caminava, sempre mirava 
cap al terra. Això no té res a veu-
re amb l’atzar.
Us heu de moure. Prou que us 
moveu per altres necessitats vi-
tals, veritat? Menjar, beure, ca-
gar, pixar, follar… Si feu el que 
calgui per això, per què no per 
allò que us ocuparà més temps 
al llarg de la vostra vida? Mal-
auradament, treballareu més 
del que follareu. Sigueu com 
esponges, del que us agrada i 
us omple. I si és convertir-vos en 

atracadors de bancs, endavant! 
Si és el que feu bé, per què no? 
I això ho heu de fer ara, per-
què un dia us cansareu, us fareu 
grans, i guanyareu en experièn-
cia però perdreu en frescor. Cre-
ieu que el que us agrada ara no 
us deixarà d’agradar mai? Les 
coses no t’impressionen ni et 
marquen de la mateixa manera 
amb el pas dels anys. Fa temps, 
en una entrevista, li preguntava 
a Lo Pardal Roquer què en que-
dava del lema “Sexe, drogues, i 
rock-and-roll”. Resposta: “Sexe, 
quan em deixen, que es cada 
cop menys; les drogues em fan 
més mal que bé, i, pel que fa al 
rock-and-roll, el meu cos ja no-
més el tolera en petites dosis”.
Tanmateix, heu coincidit de ple 
amb un canvi de segle, és a dir, 
un canvi de paradigma, una 
sacsejada, amb crisi econòmica 
inclosa. I és que quan hi ha ac-
ció, la gent crea. I no n’heu de 

ser una excepció. Per exemple, 
en el cas dels períodes d’en-
treguerres, mireu Dalí, Munch, 
Kafka… Tots ells van començar 
a crear a partir de l’acció, en 
aquest cas, del dolor. Quelcom 
els va empènyer a crear. Per ells, 
crear era com respirar, perquè 
respirar se’ls feia molt difícil pels 
temps que els havia tocat viure. 
Ara us toca estudiar, estar a la 
universitat, aconseguir el títol... 
És important tenir un títol, de-
nota constància. Però no apren-
dreu res a la universitat. Cadas-
cú traurà de la seva experiència 
universitària allò que en vulgui 
treure, ni més ni menys. I si veieu 
que els estudis no us omplen, 
sempre us quedarà recuperar la 
idea original: ser atracadors de 
bancs, perquè, en definitiva, si 
ells -els bancs- ens ho fan a nos-
altres -els ciutadans- tan sovint, 
deu ser més fàcil que treure’s un 
títol.

Atracar un banc és fàcil
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El Marc
És algú extraordinari. Que s’entes-
ta a deixar-nos bocabadats dia rere 
dia. Cada somriure, paraula o gest 
esdevé un elogi a la vida, el seu par-
ticular homenatge a un món que 
massa vegades gira d’esquena a 
nosaltres. No ens ha regalat cap llà-
grima, cap mostra de fragilitat, cap 
vacil·lació. Res trontolla. Al nostre 
costat sembla gegantí. Al seu costat 
semblem diminuts. Perquè mai no 
havíem conegut algú tan gran, una 
afirmació que no cerca la significan-
ça, una sentència que ha trobat en 
el Marc el seu millor significat. Érem 
els seus companys de classe. Fins i 
tot el seu professor. A la Universitat 
de Lleida vam conèixer una persona 
introvertida i humil, massa destaca-

ble per destacar. Menys quan queia 
un micròfon a les seves mans durant 
un partit de bàsquet del seu estimat 
Força Lleida. Un Marc descarat i se-
gur de si mateix emergia amb tota 
la seva esplendor com l’estrella més 
rutilant del firmament periodístic de 
Ponent. Amb els anys el Marc canvia 
el micròfon pel teclat del seu ordi-
nador, la paraula parlada per la pa-
raula escrita, però el seu do, el do 
de la paraula, no varia ni un àpex. 
Ell fa millor el diari i, sobretot, ens 
fa millors a nosaltres. Avui el Marc 
s’ha llevat en un hospital. Però demà 
ho farà al seu llit. O a Barcelona, 
anant a recollir un altre premi. O en 
una casa rural, celebrant les dates 
que vénen amb el Dani, el Gerard, 

la Maria... Tant se val on despertis, 
Marc, allò que realment importa és 
qui hi ha amb tu quan obres els ulls. 
I nosaltres no ens mourem de la teva 
vora ni un sol instant, no per tu, sinó 
per nosaltres, per pur egoisme, per-
què no hi ha cap altre lloc on s’esti-
gui millor.

I la Maria
Extraordinària. I capaç. No do-
nar-nos mai per vençuts és la lliçó 
que hem après de la Maria. Sense 
alliçonar-nos, sinó demostrant-nos 
com ser millors cada dia. La Maria ha 
lluitat contra un càncer i ha vençut. 
De fet, la batalla no ha acabat, però 
la seva ment i el seu cor ja havien 
guanyat la partida molt abans que 

el seu cos. També ha esdevingut un 
bri de llum per al Marc, un fil d’es-
perança on cadascun de nosaltres 
ens hem anat enfilant quan anaven 
maldades. 7accents existeix perquè 
tu existeixes. I tantes d’altres coses 
que no tindrien cap mena de sentit 
si la Maria no fos la Maria, si la Maria 
fos qualsevol persona menys extra-
ordinària que la Maria. Quan entres 
per la porta, tots respirem tranquils, 
perquè sabem que res no pot anar 
malament, perquè sabem que tot 
sortirà bé. I és que, a diferència del 
que dèiem sobre el Marc, potser 
hi ha llocs on s’està millor que a la 
nostra redacció, però et podem ben 
assegurar, Maria, que tu la conver-
teixes en el millor lloc del món.

SE7PEUSALGAT

Craviotto presentarà 
un espai a Netflix

produït per Stallone

 Netflix ha fitxat el medallista olím-
pic Saúl Craviotto. La plataforma de 
continguts per Internet prepara un 
programa de proves físiques, produ-
ït per l’actor Sylvester Stallone, que 
sota el títol Ultimate Beastmaster 
s’emetrà a set països. La versió es-
panyola la presentaran Craviotto i 
Paula Vázquez.
De fet, el campió lleidatà ja té experi-
ència en televisió. Fins al moment ha 
participat en els programes Pasapa-
labra, Late Motiv i Be The Best i dar-
rerament ho ha fet en l’espai Informe 
Robinson. 

#casNadia

@RudoSafer 
Pues al parecer hay 

un juez que se ha 
tragado lo de 
que, una vez 
más, la mujer 
“no sabe nada 
y no se entera 

de nada”

@miquelnotari
El #CasNadia no no-

més ha de servir com a refle-
xió per al periodisme, sinó 

a tothom per la manera en 
què hem abusat del concep-
te #solidaritat

@auriacaus
El #casNadia em fa especial 
esgarrifor. Mentir compulsi-
vament, estafar, trair als teus 
i a tu mateix. Inconsciència i 
mala fe escampant dolor

@javisaez46
A propósito del caso #Nadi-
aNerea la justicia no es tan 
rápida para todos, el padre 
en la carcel, donde están 

#Pujol #Blesa #Rato y otros...

#pressupostos

@conniebcn
El PSC ja ha trobat el seu lloc 
a l’ajuntament de Lleida. Per 
aprovar pressupostos, ho ha 
fet amb el PP i C”s

@antonipostius
L’alcalde de #Lleida, de nou, 
posa l’intermitent a l’es-
querra i gira cap a la dreta 
pactant pressupostos amb 
PP i C’s

@evetah3
Alcaldes EMD Sucs-Raimat 
no hem estat convidats al ple 
pressupostos... és just?

@pjuvilla
La portaveu de Ciutadans 
diu que han incorporat als 
pressupostos de Lleida pro-
postes de “Lealtad instituci-
onal”. Tot en ordre 

@jmall47
Que s’ho facin mirar a Lleida 
Pressupostos aprovats pels 
partits constitucionalistes. 

Reaccioneu Lleidatans

#DiadelaConstitució

@undelgrau
Quan es defensa la Consti-
tució amb els mateixos argu-
ments que es defensa la Bí-
blia, és que alguna cosa falla

@angcastineira
No entenc que Pere Navar-
ro assisteixi a la celebració 
del dia de la Constitució i 
no a l’acte del Tricentenari 
de Lleida

J INSTAL·LACIONS
Instal·lacions i subministraments
Alfons XIII, 25 - Bell-lloc d’Urgell
606 434 005

CROMM PERRUQUERIA
Perruqueries
Ferran, 26 
973 241 672

AURA TERÀPIES NATURALS
Salut
Sant Joan, 17 - Lleida 
636 101 546
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Any nou... ... vida nova?

Quin
propòsit 
personal/
/polític
teniu 
per 

aquest 
2017?

Ens preguntem 
quin és el desig 

per aquest 
nou any dels 

principals 
representants i 

dirigents
de Lleida, tant 
per a ells com 

per als
ciutadans

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Amb l’arribada d’un nou 
any, cal fer balanç de tot 
allò que hem realitzat durant 
aquest any, així com planejar 
quin seran els nostres propò-
sits per a l’etapa que s’inicia. 
L’entrada a un nou any ens su-
posa un nou cicle i ens veiem 
amb energies per programar 
i planificar, així que realitzem 
una llarga llista amb objectius 
dispars que acabaran sent les 
nostres fites. Un seguit de de-
sitjos que, malgrat la constàn-
cia i l’afany que hi dediquem, 
no sempre es compleixen, en-
cara que esperem que els seus 
sí que ho facin. 

Àngel Ros
Desitjo el millor per a la meva fa-
mília i les persones que aprecio i 
estimo. Penso molt en els meus 
dos néts, en què puguin créixer 
i gaudir de tot el que la nostra 
societat i l’educació els posa a 
l’abast, i estenc aquest desig a 
tots els infants de la ciutat. 
Generar ocupació amb la reha-
bilitació de l’edifici de l’antiga 
capitania del quarter d’artilleria 
de Gardeny. Això ens ha de 
permetre arribar a 2.000 pro-
fessionals, especialment joves, 
treballant al Parc Científic.

Pau Juvillà
Seguir treballant en un pro-
jecte que m’apassiona i en 
el que crec, el que impulsa 
la Crida per Lleida-CUP, i po-
der-ho combinar amb la meva 
feina, que es la de tècnic de 
medi ambient, que ara no 
me’n surto. 
Unes de les prioritats seran 
treballar per retornar a mans 
públiques els serveis públics 
privatitzats, fer participar Llei-
da en el procés constituent i 
esborrar les restes de feixis-
me que resten a la ciutat.

Carlos González
A nivell personal m’agradaria 
fruir més amb el canvis per-
sonals presos ara fa dos anys 
i, sobretot, no patir cap altra 
intromissió en la meva vida 
familiar per motius purament 
polítics.
A nivell polític desitjo pro-
funditzar en la transparència 
i l’administració 2.0 de l’Ajun-
tament de Lleida i, al mateix 
temps, desenvolupar els ob-
jectius del meu partit polític a 
través de l’agrupació d’elec-
tors.

Toni Postius
A nivell personal m’agradaria 
que els catalans aconseguim 
la llibertat que ens mereixem 
i que totes les persones que 
m’aprecio tinguin salut i feli-
citat.
Per aquest 2017 desitjo seguir 
contribuint a fer que hi hagi 
molts més lleidatans orgullo-
sos de la seva ciutat, amb més 
oportunitats perquè aquells 
que ho necessitin puguin ge-
nerar el seu propi projecte o 
s’incorporin en algun en mar-
xa amb condicions justes.

Ángeles Ribes
Una de les meves grans passi-
ons és el dibuix i tinc ganes de 
tornar a agafar el pinzell i els es-
tris. I si alguna cosa em caracte-
ritza és que se’m dóna molt ma-
lament la cuina. Així que també 
estaria bé aprendre a cuinar. I 
fer una mica més d’exercici. 
Aquest 2016 C’s ha aconseguit 
uns pressupostos participatius. 
Un dels propòsits de 2017 serà 
aplicar-los. Espero amb il·lusió 
les propostes que puguin pre-
sentar els veïns. Volem fo-
mentar la creació de treball. 

Ramon Farré
Procurar augmentar la compren-
sió del món, des del local al glo-
bal, i les relacions entre els actors 
que hi intervenen, amb voluntat 
de contribuir, en allò que estigui 
al meu abast, a la seva millora, 
en benefici dels que se n’empor-
ten la pitjor part.
Contribuir a fer possible els ob-
jectius fixats pel Govern, en allò 
que escau a Lleida, així com el 
que fa referència a la convoca-
tòria del referèndum perquè els 
catalans puguin decidir amb lli-
bertat el futur polític del país.

Dolors López
A més de fer exercici regular-
ment, que és una de les meves 
assignatures pendents, aquest 
any m’he proposat relativitzar 
les coses donant importància 
a allò que realment ho és i no 
preocupar-me tant per aque-
lles qüestions que no ho són.
L’any 2017 veurem com les nos-
tres propostes aprovades en les 
ordenances fiscals i en el pres-
supost seran realitat. Farem 
que es compleixin els objectius 
de caràcter social i, també, de 
foment de l’ocupació.

Carles Vega
El meu propòsit per a 2017, 
a nivell personal, és ser feliç i 
ajudar tant com pugui els al-
tres a ser-ho.
En l’esfera política, tinc un 
doble propòsit: en l’àmbit na-
cional, contribuir a constituir i 
construir la república catalana 
independent; en el local, fer 
aquesta ciutat més amable 
per a la gent i canviar l’Ajun-
tament per fer-lo més trans-
parent, net de corrupteles i 
amiguismes i més accessible 
a la ciutadania.

Inma Manso Joan Reñé
En aquest 2017 el meu propò-
sit personal és poder dedicar 
més temps a la meva família, 
que creix cada cop més.

El president de la Diputació 
de Lleida no té cap propòsit 
personal per aquest 2017 (o al-
menys no ens els ha volgut dir).

A nivell més professional, 
desitjo continuar reunint-me 
amb el territori per detectar 
les necessitats dels ciutadans 
i traslladar-les perquè es pu-
guin dur a terme en aquest 
nou any i en els que vindran.

El nou president del Partit 
Demòcrata Europeu Català a 
les comarques de Lleida no té 
cap propòsit polític per aquest 
2017 (o almenys no ens els ha 
volgut dir).
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Finalment, la tarifa de l’aigua no 
s’incrementarà

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

El Ple de l’Ajuntament de 
Lleida ha aprovat el pressu·
post per a 2017 amb els vots 
favorables de l’equip de go·
vern del PSC i dels grups del 
PP i C’s, mentre que la resta 
de l’oposició l’ha rebutjat. 
Aquests comptes ascendei·
xen a 170,5 milions d’euros, 
un 8,68% més que els de l’ac·
tual exercici, dels quals 10 
corresponen a inversions.
L’alcalde, Àngel Ros, ha des·
tacat el “caràcter social” del 
pressupost, mentre que CiU, 
ERC i la Crida han criticat que 

La Paeria aprova el
pressupost de 2017 amb 
el suport de PSC, C’s i PP

Pressupostos

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat el pressupost per a 
2017.

foto · Ajuntament de Lleida

no s’hagi acceptat cap de les 
seves esmenes i el Comú ha 
qualificat els comptes d’”il·
legals i irrealitzables”. 
La regidora de CiU Rosa Mari 
Salmeron ha afirmat que els 
comptes fan unes previsions 
de despesa “poc ajustades a 
la realitat” i, en aquest sentit, 
ha reclamat un “control rigo·
rós de la despesa”. 
El president del grup republi·
cà, Carles Vega, ha qualificat 
l’actitud del govern del PSC 
de “postveritat” i “postcom·
promís” i ha criticat la pèrdua 
de valor de la rúbrica de l’al·
calde, ja que el pressupost 

no inclou cap dels vuitanta 
incompliments de l’acord de 
pressupost de 2016 i d’altres 
propostes aprovades en les 
comissions. Ha afegit: “És de·
vastador, el govern es nega a 
complir compromisos adqui·
rits per escrit o en votacions”.
Francesc Gabarrell, de la Cri·
da·CUP, ha defensat que els 
comptes suposen “una pròr·
roga de facto” dels de 2016, 
“amb una nul·la capacitat de 
transformació i d’incidir real·
ment en la millora de les con·
dicions de vida de la immensa 
majoria dels lleidatans”. 
Carlos González, del Comú 

de Lleida, ha qualificat el 
pressupost d’”il·legal, irreal 
i irrealitzable”. “Il·legal per·
què no compleix amb la Llei 
d’hisendes locals –pel que fa 
als terminis en què l’equip de 
govern ha presentat la seva 
proposta–, irreal pel mètode 
de finançar la gran majoria 
de les inversions i irrealitzable 
perquè els ingressos són so·

bredimensionats”, segons ha 
exposat.
Finalment, per manca de su·
port, l’equip de govern ha 
acabat retirant la proposta 
d’increment de la tarifa de 
l’aigua i els 2,5 milions d’euros 
que la Paeria haurà d’aportar 
per la compra d’aigua sortiran 
directament del pressupost 
municipal. 

Presupuestos 2017: más sociales y más participativos
què opina...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i 
diputada provincial

El pasado día 30, Ciudadanos aprobó 
los presupuestos del Ayuntamiento de 
Lleida para 2017. El equipo de gobierno 
incorporó todas las enmiendas de nues·
tro grupo municipal, convirtiendo así este 
presupuesto en una propuesta más so·
cial, más participativa y más eficaz. 
Más social: porque aumentamos la parti·
da destinada al bienestar de las personas 
con más dificultades en medio millón de 
euros. Desgraciadamente la crisis sigue 
siendo una realidad en esta ciudad. De 
este modo, la atención y apoyo a niños 
en situación de vulnerabilidad y sus fami·
lias, a las personas sin hogar, a los mayo·
res con discapacidad y/o dependencia o 
la lucha contra la pobreza y la elaboración 
de un Plan de mejora para centros y servi·
cios de atención directa van a ser objeto 
de especial atención en 2017. 
Más participativa: porque por primera vez 
se crea una partida de un millón de euros 
para que los vecinos propongan y esco·
jan sus proyectos de inversión en Lleida. 
Así, damos cumplimiento a otra de las 
propuestas de nuestro programa electo·
ral, la implicación de la ciudadanía en la 
toma de decisiones de los presupuestos, 
de forma directa, sin la apropiación de los 
partidos políticos. Un proceso que, sin 
duda, será apasionante y que puede ser 
un revulsivo para nuestra sociedad. 
Más eficaz: porque para tener un gobier·

no más cercano y transparente, es nece·
sario que el cuerpo de nuestra adminis·
tración sea lo más eficiente posible, pero 
ha llegado un punto en que las áreas 
básicas del Ayuntamiento, que permiten 
que el resto del consistorio funcione con 
normalidad están colapsadas. Por ello he·
mos reforzado estas áreas de secretaría, 
intervención, tesorería, servicios jurídicos, 
urbanismo y contratación, mediante pro·
cedimientos de movilidad interna y me·
diante incorporación de nuevo personal. 
Esto mejorará las condiciones laborales 
de unos trabajadores sobre exigidos, que 
están desarrollando un trabajo titánico e 
indispensable, aunque no sea visible para 
los ciudadanos.
Pero, además, hemos apostado clara·
mente por el fomento del empleo, des·
tinando una partida de 150.000 € para 
ayudas a los emprendedores a fondo 
perdido, para que inicien o consoliden 
sus negocios. Y otra para la creación de 
unas jornadas empresariales que sirvan 
para la puesta en común de proyectos y 
experiencias en el mundo de la empresa, 
creando así un foro de debate y de ideas 
encaminado a servir de inspiración para 
nuestro comercio y empresa local. 
Y desde el punto de vista urbanístico, 
priorizamos la reactivación económica 
del Centro Histórico, tomando como 
punto de partida el nuevo Parador Nacio·

nal, y llevando a cabo una serie de pro·
yectos que hagan que este barrio deje de 
ser una zona de paso para volver a ser 
un sitio dinámico y atractivo para toda 
la ciudad. Propuestas como el posicio·
namiento de marca, beneficios fiscales a 
emprendedores, exposiciones itinerantes 
o programas de patrocinio privado van 
a empezar a ser una realidad a partir del 
2017 en este barrio. 
Y también la dinamización de la Rambla 
Ferran, tomando como punto de partida 
el traslado del Museo Morera al edificio 
de la Audiencia y la ubicación de la Ofi·
cina Municipal de Atención Ciudadana, 
pero impulsando a la vez una intervención 
conjunta y compleja que implica varios 
barrios y sectores como el Eix Comercial 
y las estaciones de autobús y ferrocarril. 
Estas son solo algunas de las medidas 
de este presupuesto de 2017 que hemos 
aprobado. Un presupuesto sensato, rea·
lizable y sobrio. Un presupuesto elabo·
rado pensando en el bolsillo de los ciu·
dadanos, que no contempla subidas de 
impuestos, pero que tampoco promete 
lujos que no pueden llevarse a cabo. Un 
presupuesto que será fiscalizado y con·
trolado al milímetro por el grupo muni·
cipal de Ciudadanos, siguiendo la labor 
que nos marcamos en mayo de 2015: 
ejercer la oposición de forma responsa·
ble y constructiva.



Presenten un manifest per canviar el nom a vuit vies de 
Lleida dedicades a personalitats franquistes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El divendres 9 de desembre es 
va presentar el manifest “Per 
una Lleida Lliure de Franquis-
me”, que demana la retirada 
dels vuit carrers dedicats a 
personalitats franquistes de la 
ciutat (Alcalde Recasens, Al-
calde Areny, Carmelo Fenech, 
Casimiro Sangenís, Casimi-
ro Sangenís Bertran, Miquel 
Montaña, Germans Recasens 
i Lluis Besa) en compliment 
de la Llei 52/2007 de memò-
ria històrica i la moció 9/XI del 
Parlament. El manifest comp-
ta amb les adhesions de par-
tits com el Comú de Lleida, 
la Crida per Lleida-CUP, ERC, 
ICV, Podem, organitzacions 
sindicals, periodistes, histo-
riadors i diputats com Lluís 
Llach, Anna Gabriel, Albano 
Dante, Joan Tardà o Gabriel 
Rufián.

Els carrers de la discòrdia

De fet, la Crida per Lleida–
CUP ha registrat un requeri-
ment dirigit al paer en cap, 
Àngel Ros, perquè incorpori 
en l’ordre del dia del Ple de 

la Paeria del 23 de desembre 
la substitució del nomenclà-
tor franquista en compliment 
d’una moció presentada per 
CiU.

La formació al·lega que el 
passat 29 de gener, en el Ple 
de la Paeria, es va aprovar 
una moció –amb els vots en 
contra de la Crida i ERC– per 

iniciar la revisió del nomenclà-
tor a través d’un comitè d’ex-
perts “que elevaria al Ple el 
seu dictamen”.

“Deures” fets?
La tinent d’alcalde de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Lleida, 
Montse Parra, ha negat l’exis-
tència de noms de carrers 
dedicats a personalitats fran-
quistes a Lleida i ha assegurat 
que els ‘’deures’’ en aquesta 
matèria ja es van fer entre els 
anys 1979 i 1980, quan es va 
decidir fer desaparèixer ‘’un 
gran nombre de carrers’’ a tra-
vés d’un equip d’estudiosos i 
especialistes historiadors. 

Mostra de rebuig envers 
els carrers amb noms 
franquistes en un Ple.

foto · Arxiu
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Nomenclàtor

La Llotja

Reclamen que es rescindeixi el
contracte amb La Llotja SA per deutes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

ERC-Avancem i la Crida per 
Lleida–CUP han denunciat la 
“passivitat” de la presidèn-
cia del Centre de Negocis i 
Convencions S.A. a l’hora de 
reclamar el deute de vora 
350.000 euros de la concessi-

onària La Llotja S.A. Aquesta 
xifra és el cànon acumulat des 
del 2012 fins a la data que la 
concessionària no ha pagat 
pel concepte de la gestió del 
Teatre de la Llotja.
En aquest sentit, ambdues 
formacions lamenten que La 
Llotja S.A. no hagi entregat 

les seves auditories a la Paeia 
després de nombrosos reque-
riments. “Aquesta pràctica 
ens reafirma que la gestió de 
l’equipament de la Llotja ha 
de ser 100% pública i trans-
parent”, indicava el repre-
sentant de la Crida al consell 
d’administració. 

PSC
Òscar Ordeig, únic candidat a

rellevar Àngel Ros
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El diputat al Parlament i por-
taveu de Compromís per la 
Seu a l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell, Òscar Ordeig, ha 
estat proclamat com a únic 
candidat a primer secretari 
de la federació del PSC de 
les comarques de Lleida, Pi-
rineu i Aran després de re-

unir 248 avals de la militàn-
cia. D’aquesta manera, es 
perfila com a successor del 
president del partit i alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, que va 
decidir no tornar a presen-
tar-se per seguir liderant els 
socialistes lleidatans. Ordeig  
haurà de ser ratificat en el 
pròxim congrés de la fede-
ració. 

Plaça Sant Joan, 25 25007 LLEIDA
973 221 289 

www.chrono24.com.ar/dealer/deluxewatches

· DAMASO MARTINEZ ·
· ANTONI SORIA ·

· FERNANDO VARELA ·

ETERNA
FORTIS

GLYCINE
ORIENT

FESTINA
LOTUS

CASIO PREMIUM

· CARLOS SOLANS ·la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients

Assessors Fiscals

c/ Canyeret 17-19
25007 Lleida
973 24 35 82

Fax 973 24 07 12
info@fauria.es
www.fauria.es
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Estafa Cas Nadia

Els pares de 
la Nadia havien 
recaptat més de 

900.000 euros 
en donatius

Llums i ombres del cas Nadia
El jutge decre-
ta presó sense 
fiança per al 
pare de Nadia 
Nerea i lliber-
tat provisional 
per a la mare, 
investigats  
per un pre-
sumpte delicte 
d’estafa en els 
donatius per 
al tractament 
mèdic de la 
seva filla

 GERARD MARTÍNEZ
 LA SEU D’URGELL

www.7accents.cat

 El magistrat del Jutjat d’ins-
trucció número 1 de la Seu 
d’Urgell ha decretat presó 
provisional comunicada i sen-
se fiança per al pare de Na-
dia Nerea, Fernando Blanco, 
i llibertat provisional per a la 
mare, Marga Grau. També ha 
retirat a la mare la custòdia de 
la menor i ho ha comunicat a 
la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescèn-
cia (DGAIA). El jutge ha pres 
aquesta decisió després de 
prendre declaració als pares 
de la nena de l’Alt Urgell que 
pateix una malaltia rara com a 
investigats per un presumpte 
delicte d’estafa en els dona-
tius per al tractament mèdic 
de la seva filla.

Un cas mediàtic
L’any 2008 els pares de la 
menor iniciaven una campa-
nya per aconseguir donatius 
destinats al tractament mèdic 
de la seva filla, a la qual ha-
vien diagnosticat una malaltia 
greu i poc comuna. Sempre 
segons la versió dels pares, 
només hi havia quaranta ca-
sos com el seu arreu del món 
i, per aquest motiu, la nena 
requeria de tractaments mè-
dics molt costosos que havien 
de dur a terme especialistes 
de tot el món. Cal destacar 
que l’arrestat havia posat en 

Retrat de Nadia Ne-
rea, nena d’11 anys 
que pateix tricotiodis-
trofia · Arxiu

Imatges d’una pancarta a Organyà i d’una bústia a Fígols, a l’Alt 
Urgell, de la Fundació Nadia Nerea, on s’anuncia una campanya 

solidària i on es podien fer donacions · ACN

marxa una campanya de sen-
sibilització a diversos mitjans 
de comunicació, tant d’abast 
nacional com estatal, on ex-
plicava detalls de la malaltia i 
expressava que en cas que la 
seva filla no pogués ser atesa 
amb celeritat podria fins i tot 
perillar la seva vida.
Tot i ser conegut i molt medi-
àtic des de fa anys, el cas de la 
Nadia Nerea va viure recent-
ment un ressorgiment quan 
El Mundo es va fer ressò que 
la família necessitava urgent-
ment 140.000 euros per ope-
rar la nena a Houston després 
de parlar      –suposadament– 
amb personal mèdic expert 
–del qual se’n desconeixia la 
identitat– i que el pare patia 
un càncer de pàncrees.

Inici de la investigació
La investigació es va iniciar 
el dia 2 de desembre, quan 
els Mossos van tenir accés 
a una informació segons la 
qual diverses persones ha-
vien traslladat a mitjans de 
comunicació com El País, el 
bloc Malaprensa o el diari Hi-
pertextual informació sobre 
un delicte d’estafa al darre-
re d’una col·lecta que duia a 
terme un matrimoni de la lo-
calitat de Fígols per recaptar 
fons per a la seva filla afecta-
da d’una malaltia greu.

900.000 euros en donatius
Segons els Mossos, Fernando 
Blanco i Marga Garau havien 

recaptat 918.000 euros en do-
natius que s’havien de desti-
nar a intervencions mèdiques 
de la nena que, finalment, 
no s’haurien dut a terme. 
D’aquesta quantitat, se n’ha-
vien gastat prop de 600.000. 

La policia catalana també ha 
revelat que Blanco va ser de-
tingut després de fugir d’un 
control policial que s’havia 
muntat a la Cerdanya preci-
sament per l’eventual risc de 
fugida dels investigats. 
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El jutge sol·licita que s’obri judici oral a Gerard
Serra i Marlen Minguell

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El titular del Jutjat d’instrucció 
número 4 de Lleida ha emès 
una interlocutòria per dema-
nar que s’obri judici oral con-
tra dos alts càrrecs de la Dipu-
tació de Lleida, concretament 
el coordinador de Noves Tec-
nologies, Gerard Serra, i la 
cap de d’Organització i Ges-
tió, Marlen Minguell. El jutge 
considera que hi ha indicis de 
criminalitat en els fets denun-
ciats pel tècnic informàtic i de-
legat sindical Josep Maria Ve-
ganzones i l’exinterventor de 
la corporació, Josep Mateu, 
que acusen Serra i Minguell 
de registrar els seus ordina-

Indicis de criminalitat en el cas 
d’assetjament a la Diputació

Estafa
Denuncien que 
falsos empleats 
del CAP estafen 
gent gran de la 

Noguera

 REDACCIÓ
 BALAGUER

Els CAP de Balaguer, Ar-
tesa de Segre i Ponts aler-
ten als ciutadans que en 
els darrers mesos s’han 
detectat empreses que 
suplementen la identi-
tat dels professionals per 
accedir al domicili dels 
pacients amb la intenció 
d’oferir diversos produc-
tes sanitaris a preus abu-
sius. En aquests moments, 
els Mossos d’Esquadra 
investiguen dues denún-
cies que han rebut en els 
darrers dies de gent gran 
de la Noguera que s’han 
vist estafats per aquesta 
venda abusiva. Les vícti-
mes han rebut una trucada 
d’algú fent-se passar pel 
Departament de Salut per 
intentar vendre’ls algun 
producte relacionat amb 
la seva patologia. 

dors i d’apartar-los del seu lloc 
de treball presumptament per 
haver filtrat informació confi-
dencial a la premsa.
Segons la interlocutòria, Ma-
teu va ser ubicat per ordre de 
Marlen Minguell en un des-

patx on s’havia col·locat un ar-
mari que tapava la porta que 
donava accés a la seva àrea de 
treball. A més, disposava d’un 
mobiliari deteriorat i no se li 
van facilitar durant un any les 
eines informàtiques que ne-

cessitava per fer la seva feina. 
D’altra banda, el jutge consi-
dera que Vengazones va ser 
traslladat al complex de la Ca-
parrella per ordre de Gerard 
Serra dies després que enviés 
un correu donant la seva opi-
nió sobre el cessament de l’in-
terventor. L’escrit recull que 
un cop allí se li van suprimir 
els permisos per accedir a les 
aplicacions i bases de dades, 
se li van rebaixar els permisos 
i se li van adjudicar treballs 
que no li corresponien. 

Marlen Minguell, unes de 
les acusades, a la dreta 
de la imatge.

foto · Arxiu

Assejament laboral



L’objectiu és donar a conèixer el seu treball per a la
inclusió social de les persones amb paràlisi cerebral

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

L’Associació Aremi de Lleida 
ha presentat el calendari so-
lidari de l’any 2017 a la Dipu-
tació de Lleida per donar a 
conèixer el seu treball per a la 
inclusió social de les persones 
amb paràlisi cerebral i recap-
tar fons per a la seva investi-
gació.
Una dotzena d’entitats llei-
datanes han pogut conèixer 
els residents i usuaris d’Aremi 
i el treball que l’Associació 
duu a terme per a l’atenció i 
el suport a les persones amb 
necessitats especials. Durant 
una jornada, alguns usuaris 
d’Aremi acompanyats dels 
seus educadors es van adre-
çar a les instal·lacions o espais 
habilitats de cadascuna de 
les entitats participants en el 

Dotze entitats participen en el 
calendari solidari d’Aremi

Voluntariat
Els tres metges de les Borges 

finalitzen el voluntariat a Grècia
 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

Tres professionals del CAP de 
les Borges -Carme Florensa i 
Laia Llort, com a metgesses 
de família, i Ramon Capdevi-
la, com a pediatra- han ofert 

durant quatre setmanes els 
seus coneixements mèdics i 
suport emocional i psicolò-
gic a totes les persones del 
camp de  refugiats de l’illa 
de Lesbos, a Grècia, que ho 
han necessitat. 

calendari. Les fotografies, re-
alitzades per Enric Rodríguez, 
es distribueixen en els dotze 
mesos de l’any, atribuint així 
un mes per a cada entitat. 
L’elaboració del calendari s’ha 
dut a terme durant els darrers 

mesos, aprofitant també algu-
nes de les festivitats de Lleida 
en què hi participaven les ma-
teixes entitats. 
La presidenta de l’Aremi, 
Mercè Batlle, ha agraït el tre-
ball de tots els col·laboradors 

i ha ressaltat la tasca que l’As-
sociació realitza per les per-
sones amb paràlisi cerebral 
o d’altres pluridiscapacitats 
físiques motòriques. “Ens han 
de conèixer”, reivindica. Cal 
recordar que enguany l’enti-

tat social celebra el seu 40è 
aniversari.
Les entitats participants han 
estat la Casa dels Gegants, 
el Centro Gallego, el Lleida 
Esportiu, la Banda Municipal, 
els Castellers de Lleida, La Vi-
oleta, Lleides, l’Associació de 
la Festa dels Moros i Cristi-
ans, l’Esbart Dansaire Sícoris, 
l’Handbol Pardinyes, els Ar-
mats de la Sang i l’Aula Muni-
cipal de Teatre. En el projecte 
també hi han col·laborat la 
Diputació de Lleida, Gamón 
Autocars, Jorfe, Rehatrans i 
Albert Soler, entre d’altres. 

La Diputació de Lleida ha 
acollit la presentació ofi-
cial del calendari.

foto · Judit Gómez

Inclusió social

Esport solidari
Un jove de Tàrrega correrà 423

quilòmetres per una causa solidària
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

El targarí Raül Arenas és un 
jove aficionat a córrer. Des-
prés d’hores de soledat per 
camins i llocs inexpugnables 
es va adonar que tenia mol-

ta sort de poder córrer i que 
moltes persones amb proble-
mes de mobilitat no poden 
fer ni tan sols un pas. Aquesta 
premissa va ser la que el va 
impulsar a fer aquest repte 
esportiu amb una vessant so-

lidària. Sota el lema “Sempre 
endavant”, Arenas vol realit-
zar 423 quilòmetres corrent 
per recaptar diners per a 
l’Associació Alba de Tàrrega, 
l’organització sense afany de 
lucre que té com a missió mi-
llorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat i 
malaltia mental.  
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Turisme Esquí
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 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Les onze estacions d’esquí 
del Pirineu de Lleida oferei-
xen en el seu conjunt una de 
les superfícies esquiables més 
grans de tot l’Estat, amb més 
de 30.000 places d’allotja-
ment entre hotels, càmpings, 
apartaments i turisme rural si-
tuats prop de les pistes. 
Les possibilitats de gaudir de 

La neu 
de Lleida

Espot Esquí
Espot

pistes:
2 verdes
10 blaves
6 vermelles
4 negres

www.espotesqui.cat 

Boi Taüll Resort 
La Vall de Boí

pistes:
6 verdes
8 blaves
25 vermelles
9 negres

www.boitaullresort.com 

Baqueira Beret
Salardú

pistes:
6 verdes
42 blaves
39 vermelles
16 negres

www.baqueira.es 

Virós-Vallferrera
Esquí Nòrdic

Circuit clàssic: 
23 km
Circuit raquetes: 
14 km

www.refugigallfer.com

Tuixent La Vansa 
Esquí Nòrdic

Circuit clàssic: 
30 km
Circuit patina-
dor: 15 km
Circuit raquetes: 
15 km

www.tuixent-lavansa.com

Sant Joan de 
l’Erm (Nòrdic)

Circuit clàssic: 
40 km
Circuit patina-
dor: 18 km
Circuit raquetes: 
10 km

www.santjoandelerm.com

Lles de Cerdanya
Esquí Nòrdic

Circuit clàssic: 
36 km
Circuit patina-
dor: 22,3 km
Circuit raquetes: 
15 km

www.lles.net 

Aransa
Esquí Nòrdic

Circuit clàssic: 
31 km
Circuit patina-
dor: 10 km
Circuit raquetes: 
15 km

www.aransaesqui.cat

Tavascan
Tavascan

pistes:
2 verdes
1 blaves
2 vermelles
2 negres

www.tavascan.net

Port del Comte
La Coma i la Pedra

pistes:
7 verdes
11 blaves
13 vermelles
6 negres

www.portdelcomte.net

Port Ainé
Rialp

pistes:
6 verdes
4 blaves
11 vermelles
4 negres

www.portaine.cat  

la neu al Pirineu de Lleida són 
immenses. A la gran oferta 
d’esquí alpí i nòrdic que pro-
posen els onze centres d’hi-
vern cal afegir-hi tot un ventall 
d’activitats lúdicoesportives 
i d’oci que han motivat una 
àmplia oferta destinada a sa-
tisfer les necessitats gaudint 
d’uns paratges de somni: la 
pràctica de raquetes, activi-
tats relacionades amb excur-
sions i passejades amb trineus 
arrossegats per gossos, amb 

motos de neu, excursions a 
cavall, quads, heliesquí i vols 
panoràmics amb helicòpter, 
entre moltes d’altres activi-
tats. 

Ponts de la Constitució i la 
Puríssima
Gairebé 90.000 esquiadors 
han passat per les estacions 
del Pirineu de Lleida el ma-
cropont de la Constitució i 
la Puríssima, el tercer millor 
registre dels últims quinze 
anys. L’ocupació mitjana a 
les comarques de muntanya 
durant aquests nou dies s’ha 
situat en el 60%. Els hotels a 
peu de pistes sí que han com-
plert les expectatives i han 
fregat la plena ocupació. De 
forfets se n’esperaven vendre 
uns 70.000 i finalment s’han 
superat els 88.500 (un 26% 
més). Turisme rural i bunga-
lous han estat els allotjaments 
amb major demanda la sego-
na part del pont, amb més del 
70% d’ocupació. 



Alcalde Costa, 13 · Lleida
973 26 83 93

ayalajoiers@hotmail.com
www.ayalajoiers.es

Rellotges:

GUESS

LOTUS

FESTINA

ZIIIRO

BULTACO

Joieria:

TOP SILVER

SUNFIELD

MARINA GARCIA

joiers

Les joies de Lleida

634 92 38 18
kangaroopoint.academia@gmail.com
www.kangaroopoint.es
C/Salada, 8 (Torres de Segre) Lleida

www.kangaroopoint.es

Encara no 
parles 
Anglès?

Tutors personals d’Anglès (totes les edats a Lleida i voltants)

Classes d’Anglès per a grups reduïts

Anglès com a Extraescolar

Teatre Infantil en Anglès per a Escoles i Associacions

Classes a partir de 10€/hora!

OFERTA
  Per la 

contractació de les 
classes 

Extraescolars, 
una obra de 

teatre GRATUÏTA 
per a l’Escola

Consulta preus i condicions
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Destaca l’aprovació del nou format 
tant per visitants com expositors

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

La primera Mollerussa E-Vents 
ha tancat aquest diumenge a 
la tarda havent superat la xi-
fra dels 10.000 visitants. El 
certamen, que presentava un 
nou format caracteritzat pel 
seu horari de tarda-nit i un 
programa d’activitats paral·lel 
al saló expositiu, ha obtingut 
l’aprovació tant d’expositors 
com de visitants, segons el 
balanç que ha fet aquesta tar-
da el director de Fira de Mo-
llerussa, Poldo Segarra.
Pel que fa als visitants, Segar-
ra ha dit que l’afluència ha es-
tat molt bona des del primer 
dia i s’ha referit especialment 
al fet que ha estat un públic 
variat, de diferents franges 
d’edat i que “ha respost molt 
bé a les diferents propostes 
que s’oferien com les desfila-
des, les actuacions infantils o 
l’espai gastronòmic”.
D’altra banda, el director ha 
destacat la satisfacció dels 
expositors, que s’ha vist re-
flectida a les enquestes rea-
litzades per l’ens firal i on el 
90% de les firmes participants 

E-Vents tanca amb més 
de 10.000 visitants

Transport Turisme 
La ciutat de Lleida
 estrena deu nous 
autobusos, dels 
quals vuit són

híbrids

La capital del
Segrià s’apunta a 

la moda dels
apartaments

turístics

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La flota d’Autobusos de 
Lleida incorpora aquest 
mes de desembre deu 
nous vehicles, dels quals 
vuit són híbrids. Els nous 
autobusos són tots ac-
cessibles amb pis baix, la 
qual cosa fa possible que 
hi puguin pujar amb més 
facilitat les persones amb 
problemes de mobilitat. 
En els últims mesos s’han 
fet plataformes a avinguda 
Madrid-Cos Gayon, a Ri-
card Viñes-Sanitat i a Baró 
de Maials-Vic. 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Hotel Real Lleida, que 
pertany a cadena Eiza-
sa Hoteles, ha inaugurat 
diversos apartaments al 
centre de Lleida, concreta-
ment al carrer Príncep de 
Viana. D’aquest manera, 
el centre hoteler s’uneix 
a la moda dels aparta-
ments turístics, tan típics, 
per exemple, a la ciutat 
comtal. A més d’incloure 
un gimnàs propi, es faran 
descomptes especials per 
a estades llargues i acords 
amb empreses de fora. 

L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el director de 
Fira de Mollerussa, Poldo Segarra.

foto · Fira de Mollerussa

“han donat una nota d’excel-
lent al nou format, tant a la 
imatge de la fira com dels es-
tands”. Una altra de les dades 
dels qüestionaris ha posat de 
manifest la satisfacció dels 
expositors, amb un 80% que 
han valorat positivament l’or-
ganització del certamen.
Segarra ha afegit que ha estat 
una experiència positiva que 
caldrà ara avaluar per tal de 
decidir “si s’han de fer alguns 
retocs” de cara a pròximes 
edicions.

Mollerussa E-Vents ha comp-
tat en aquesta primera edició 
amb la participació de 24 fir-
mes. El nou certamen de la 
capital del Pla d’Urgell es va 
crear amb el repte d’oferir un 
innovador concepte firal que 
acoblés l’exposició de pro-
ductes amb la demostració 
d’aquestes mitjançant activi-
tats i propostes lúdiques per 
tal d’aconseguir una fira dinà-
mica i interactiva.
El certamen ha estat una de 
les dues novetats d’enguany 

#MercadonaAcosa

El sindicat CNT Ponent s’enfronta a la 
cadena de supermercats Mercadona
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El sindicat CNT, seguint el 
camí endegat pel programa 
Salvados en relació amb Mer-
cadona, va col·locar l’etiqueta 
#MercadonaAcosa com a tèn-
dencia a Twitter, juntament 
amb uns actes informatius per 
part de CNT Ponent als su-
permercats del Clot i la plaça 
Noguerola, ja que una treba-
lladora hauria patit el fenò-
men #MercadonaAcosa, sent 
acomiadada en tornar d’una 
baixa i acusada de robar amb 
el testimoni d’una persona 

que hauria estat de vacances. 
La rebuda per part de les per-
sones que passaven per allí 

en el moment dels piquets 
informatius ha estat valorada 
com a positiva. 

Fires

¿Qué es una cláusula suelo?
La mejor manera de solucionar 
un problema es identificarlo. Por 
ello, es básico saber que la cláu-
sula suelo es una condición que 
se estableció hace unos años en 
muchos préstamos hipotecarios 
por parte de las entidades banca-
rias con la finalidad básica de que 
aquella hipoteca, independiente-
mente del tipo de interés marcado 
por el Euribor (actualmente por 
debajo del 0,50%), nunca pague 
una cuota mensual por debajo de 
un tipo de interés fijo que estable-
cieron en torno al 3% - 4%.

Generalmente todas las hipotecas 
tenían un interés variable revisa-
ble cada año o cada 6 meses con 
la aplicación de un tipo de interés, 
más un diferencial. Una hipoteca 
con cláusula suelo nunca revisa 
su tipo de interés (por ejemplo, si 
pagaba  700 € mensuales cuando 
constituyó su hipoteca en 2010, 
hoy cuatro años después conti-
nuará pagando la misma cuota. 
En cualquier hipoteca sin cláusula 
suelo esta cantidad se ha ido revi-
sando a la baja, año tras año).

¿Cómo puedo detectar una 
cláusula suelo?
La manera más fácil de compro-
bar si su hipoteca está afectada 
por una cláusula suelo es revisar 
si en los últimos años le ha ba-
jado la cuota mensual. Si no es 
así, probablemente, la entidad 
financiera le colocó una cláusula 
suelo en el momento de la cons-
titución de su préstamo.

Otra manera de comprobarlo es 
"aventurarse" a leer todas las pá-
ginas de la escritura de hipoteca, 
alrededor de  40, y tratar de encon-
trar alguna fórmula del tipo "inde-
pendientemente del tipo de interés 
aplicable nunca podrá ser inferior a 
un 3% ni superior a un 12%".
Sea como sea, la mejor manera 
de detectarlo y encontrar una 
solución al problema es poner-
se en manos de un despacho de 
abogados, como Prats Advocats 
y recibir el asesoramiento de sus 
profesionales.

¿Cuál sería su cuota sin la 
cláusula suelo?
Sin conocer cada caso de ma-
nera puntual es complicado 
aventurar una cifra en concreto 
porque depende de muchos fac-
tores como la cantidad que se 
pidió al banco o el importe que 
queda por pagar de la hipoteca. 
Sin embargo, la experiencia en 
estos casos nos dice que el aho-
rro se sitúa entre los 100 y 200 
€ al mes, unos 4.500 € al año.
Por otra parte, hay que ser cons-
ciente de que todo lo que se está 
pagando de más únicamente 
afecta a los intereses, la deuda 
sigue igual de grande. En defini-
tiva, si tiene cláusula suelo, está 
tirando el dinero.

Es posible recuperar el dinero 
pagado de más durante estos 
años?
Si, es posible, y es lo que sería 
justo. En nuestro despacho 
estamos consiguiendo que los 

bancos vuelvan a los afectados 
todas las cantidades pagadas 
indebidamente, que en muchos 
casos son importes que oscilan 
entre los 5.000 y los 10.000 €.
¿Qué debemos hacer para que 
nos quiten la cláusula suelo?
La respuesta es muy clara, re-
clamar a la entidad financiera en 
cuestión. La mejor manera de 
hacerlo es contando con el ase-
soramiento de un profesional de 
la abogacía.
En primer lugar, debemos com-
probar que el préstamo está 
afectado por una cláusula suelo, 
en Prats Abogados estudiaremos 
de manera gratuita su hipoteca.
Después hemos de interponer 
una reclamación ante la entidad 
bancaria para que saque la cláu-

Si su hipoteca está afectada por una cláusula suelo, no deje pasar la 
oportunidad de recuperar su dinero y rebajar la cuota de la hipoteca. 

En Prats Abogados somos especialistas en derecho bancario y 
queremos ayudarle a recuperar lo que es suyo y ahorrarse dinero cada 

mes en su hipoteca. Queremos estar a su lado y denunciar cualquier 
tipo de mala praxis por parte de alguna entidad financiera.

publirrepo
rtaje

sula suelo, ya sea por vía amisto-
sa o judicial.
La solución definitiva es ir a los 
juzgados para reclamar las can-
tidades que le han cobrado de 
más. Nuestro despacho, como 
especialista en derecho banca-
rio, se encargará de hacer toda 
la reclamación desde un inicio 
con un presupuesto cerrado y 
muy ajustado.
Cabe destacar que en 2013 mu-
chos bancos retiraron “volun-
tariamente” las cláusulas suelo 
entre otras BBVA, Cajamar y 
Novacaixagalicia; pero todavía 
hay muchas entidades como Ban-
co de Sabadell, Caixa Catalunya, 
Banco Pastor, Banco Popular, 
Caixabanc … que no han movido 
ficha. www.pratsadvocats.com

Si tiene una cláusula suelo  
en su hipoteca está perdiendo dinero

Xavier Prats. Director Prats Advocats

Últimamente llegan muchos clientes a nuestro despacho con consultas del tipo “A todo el mundo le baja la hipoteca 
porque no para de bajar el Euribor y a mí no. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo?“.  En la gran mayoría de los casos, la 
causa más probable de esta situación es que la hipoteca en cuestión esté afectada por una cláusula suelo. 
En Prats Abogados, especialistas en derecho bancario, podemos recuperar el dinero pagado de más en los últimos años 
y conseguir que sólo pague de cuota lo que realmente le corresponda.

Vallcalent, 1 8è C · 25006 Lleida
973 240 564 · www.pratsadvocats.com

Si tiene una cláusula suelo 
en su  hipoteca está 
perdiendo dinero

Si su hipoteca está afecta-
da por una cláusula suelo, 
no deje pasar la oportuni-
dad de recuperar su dinero 
y rebajar su cuota. En Prats 
Abogados somos especia-
listas en derecho bancario 
y queremos ayudarle a re-
cuperar lo que es suyo y 
ahorrarse dinero cada mes 
en su hipoteca y denunciar 
cualquier tipo de mala pra-
xis por parte de alguna en-
tidad financiera.

¿Qué es una cláusula sue-
lo?
La cláusula suelo es una 
condición que se estableció 
hace unos años en muchos 
préstamos hipotecarios por 
parte de las entidades ban-
carias con la finalidad bási-
ca de que aquella hipoteca, 
independientemente del 
tipo de interés marcado por 
el Euribor (actualmente por 
debajo del 0,50%), nunca 
pague una cuota mensual 
por debajo de un tipo de 
interés fijo que establecie-

ron en torno al 3% – 4%.
Generalmente todas las 
hipotecas tenían un inte-
rés variable revisable cada 
año o cada 6 meses con 
la aplicación de un tipo de 
interés, más un diferencial. 
Una hipoteca con cláusula 
suelo nunca revisa su tipo 
de interés mientras que en 
cualquier hipoteca sin cláu-
sula suelo esta cantidad se 
ha ido revisando a la baja, 
año tras año.

¿Cómo puedo detectar 
una cláusula suelo?
La manera más fácil de 
comprobar si su hipoteca 
está afectada por una cláu-
sula suelo es revisar si en 
los últimos años le ha ba-
jado la cuota mensual. Si 
no es así, probablemente, 
su hipoteca contenga una 
cláusula suelo. También 
puede descubrirlo leyendo 
todas las páginas de la es-
critura de su hipoteca, algo 
extremadamente farragoso 
y pesado.

Piquets informatius davant d’un supermercat Merca-
dona.

foto · CNT
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Ambdues empreses aposten pel producte local i de proximitat
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La companyia lleidatana Plus-
fresc ha presentat el vi Lo In-
díbil, un projecte amb el qual 
vol retre homenatge a les ter-
res de Ponent. Impulsat de 
manera conjunta amb el Ce-
ller Clos Pons, Lo Indíbil cons-
titueix un pas més en l’aposta 
de la companyia pel producte 
local i de proximitat. 
“Lo Indíbil és un vi amable i 
desenfadat que ens convida 
a seguir tastant-lo després de 
cada glop”, explica Francisco 
González, director general de 
Plusfresc. “Es tracta d’un vi 
que neix d’un projecte comú 
amb el Celler Clos Pons, amb 
qui compartim un amor per la 
terra que hem volgut plasmar 
en aquest nou producte que, 
per fi, avui ja tenim entre nos-
altres”, afegeix.

Plusfresc i el Celler Clos Pons presenten 
el vi Lo Indíbil, un homenatge a Ponent

Oficina Jove de les Garrigues

Promouen la contractació de vint joves
 beneficiaris de la Garantia Juvenil

 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

L’Oficina Jove de les Garri-
gues ha promogut la contrac-
tació de vint joves titulats, 
beneficiaris de la Garantia 
Juvenil, en entitats de la co-
marca de les Garrigues i del 
Segrià. Els contractes, cofi-

nançats pel Fons Social Euro-
peu i el Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya, es van 
iniciar entre els dies 14 i 15 
de novembre, tenen una du-
rada de sis mesos i l’objectiu 
és dotar aquests joves d’una 
experiència professional en 
allò que s’havien format prè-

viament.
Així, catoze joves han estat 
contractats per diferents enti-
tats de la comarca de les Gar-
rigues.
D’altra banda, sis joves més 
de les Garrigues han estat 
contractats per diferents enti-
tats del Segrià. 

Cooperativa Tres Cadires 
Arriba al mercat la primera

producció de licor de Vi de Nous 
 REDACCIÓ
 ARBECA

La primera producció de li-
cor de Vi de Nous de la Co-
operativa Tres Cadires d’Ar-
beca ja ha arribat al mercat. 
Es tracta d’un projecte im-
pulsat per tres joves que 
han recuperat la recepta tra-
dicional d’aquest licor català 
per evitar que es perdi.

La primera fase del procés 
va començar per Sant Joan 
amb la barreja del vi negre 
i les nous verdes trencades. 
Va ser després d’una pro-
posta de micromecenatge 
que en tan sols onze dies va 
reunir més de 8.000 euros 
en donacions i va aconseguir 
implicar 300 persones. 

L’acte de presentació ha 
comptat també amb la pre-
sència d’Eduard Pons, direc-
tor general del Grup Pons 

foto · Plusfresc

Vinicultura

Imatge de la presentació del vi Lo Indíbil, amb representants de Plusfresc i del 
Celler Clos Plons.

i propietari del Celler Clos 
Pons, qui s’ha mostrat entu-
siasmat amb el resultat de la 
col·laboració: “Hem aconse-

guit configurar un vi de casa, 
on conflueix tota l’essència 
del que representa la nostra 
terra i que, a més, és excel-

lent en relació qualitat-preu, 
ja que es pot adquirir per no-
més 3,75 euros”, ha explicat. 
En l’acte també hi ha assistit 
Sisco Porta, director general 
de Disaliment –encarregat de 
la distribució dels vins Clos 
Pons a les terres lleidatanes.
Amb un color vermell violaci 
i nas potent de fruita negra, 
Lo Indíbil ha estat descrit en 
la seva nota de cata com un 
vi molt fresc i jove amb un 
deix de violeta. Compost per 
dos tipus de raïm (75% sirà i 
25% garnatxa), s’ha de servir 
a una temperatura ideal de 
16 ºC. Pel que fa al maridat-
ge, combina perfectament 
amb productes de xarcuteria, 
arrossos, carns blanques i ver-
melles, guisats i d’altres plats 
de peix ben marinats i condi-
mentats, caragols i formatges 
cremosos. 

Corregidor escofet, 71 · 25005 Lleida · Tel. 973727000 · www.cejseguros.com

Especialistas en seguros de Hogar, comunidad y protección de alquileres. 
Todo tipo de seguros

Nuestro mejor deseo para todas las personas y hogares, 
Feliz y prospero año 2017
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“ESPORT
 amb
VALORS”

HANDBOL Lleida Pardinyes

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 La manera d’educar sem-
pre s’ha restringit en pares, 
mares i mestres, als quals se’ls 
ha imposat el deure o l’obli-
gació de formar-nos com a 
persones i aportar-nos els va-
lors adients per viure (i sobre-
viure). Desconeixent, potser, 
que l’esport és una gran eina 
socialitzadora i potenciadora 
dels valors personals i de tot 
el que comporta la cultura de 
l’esforç i la constància. Amb 
la finalitat d’utilitzar aquest 
potencial, el Club Handbol 
Lleida Pardinyes ha ideat un 
programa sistematitzat d’acti-
vitats relacionades amb els va-
lors i els hàbits saludables per 
al voltant dels 180 jugadors 
de l’entitat, des de la base fins 
als equips sèniors. Es tracta 
del projecte Esports amb Va-
lors, un afany per guanyar la 
crisi social dels valors i de les 
actituds negatives en l’esport 
de competició i, també, de di-
ferenciar-se d’altres clubs es-
portius actuals per canviar el 

Canvia un
model estricte 

per un educatiu 
i de valors

model estrictament de com-
petició per un model educatiu 
i de valors. Al llarg de les últi-
mes dues temporades han re-
alitzat diferents activitats diri-
gides a millorar la cohesió dels 
equips i algunes xerrades i ta-
llers amb els valors com a pro-
tagonistes. Enguany, el pro-
grama Esport amb Valors ha 
passat de ser un “gran repte” 

a un programa sistematitzat 
per a jugadores, entrenadors, 
directiva i massa social amb 
tallers, conferències, trobades 
d’handbol i professionals de 
l’esport. Un referent a Lleida, 
o així ho vol ser, és la Copa 
Valors, una trobada d’handbol 
on durant la competició no es 
valora als equips participants 
per la victòria final en punts, 
sinó en funció dels valors com 
l’esportivitat al camp, l’afició, 
el respecte, etc. Una iniciativa 
més que pretén ser un signe 
d’identitat del Pardinyes, un 
club preocupat per la forma-
ció i els valors que pot trans-
metre l’esport i que treballa 
dins i fora de la pista per en-
riquir tots els seus jugadors, 
directius i aficionats. 

“Tenim l’afany 
d’ajudar les
famílies a 

educar a través 
de l’esport com 
a transmissors 

de valors, 
treballant-los 

de manera 
sistemàtica, 
integrada i
sistèmica” 

El projecte Esports amb 
Valors s’inscriu en la filo-

sofia del Club Handbol 
Lleida Pardinyes amb 
la vocació de créixer i 

estendre’s en l’àmbit de 
barri, ciutat i província. 

fotos · Joan Vallverdú
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El conjunt lleidatà derrota el Cardedeu per 23-28 i continua en la tercera 
posició empatades amb el Vilamajor 

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

A falta de només un partit per 
tancar la primera volta de la 
Lliga Catalana, l’equip sènior 
negre femení del Club Hand-
bol Lleida Pardinyes continua 
en la tercera posició, empatat 
amb el Vilamajor, després de 
derrotar l’Handbol Cardedeu 
en la dotzena jornada de la 
competició. Les “Lleones” del 
Pardinyes han defensat un par-
tit decisiu per continuar en les 
primeres posicions de la classi-
ficació davant d’un rival direc-
te com el Vilamajor, al qual no 
havien aconseguit guanyar en 
la darrera temporada. El con-
junt groc-i-negre, que jugava 

Les “Lleones” del Pardinyes 
continuen a la part alta de la Lliga

com a visitant, va començar el 
matx amb alguns problemes 
defensius i uns atacs que no fi-
nalitzaven en gol. Cinc minuts 
després, les noies del Pardi-
nyes van aconseguir organitzar 
la defensa i els seus atacs per 
poder resoldre el primer parci-
al del partit, desfavorable per 
a les visitants. La primera part, 
dinàmica i intensa per part 
dels dos conjunts, es va saldar 
al descans amb un resultat de 
12-17. En la represa, la defen-

sa lleidatana encara era més 
contundent tot i que les noies 
del Cardedeu sabien aprofitar 
els errors ofensius de les visi-
tants per sortir al contraatac. 
Quan faltaven deu minuts per 
al final del partit, les “Lleones” 
disposaven d’una renda de 
quatre gols que l’equip local 
va reduir fins posar-se a no-
més dos punts quan faltaven 
cinc minuts. No obstant això, 
les noies del Pardinyes, acom-
panyades d’alguns canvis de-
fensius, van aconseguir mante-
nir i augmentar la distància en 
un esprint final, obtenint una 
nova victòria per 23-28. Tot un 
cop d’efecte abans de finalit-
zar la primera volta. 

Les “Lleones” del Par-
dinyes es mantenen en 
les primeres posicions.

foto · Pam Queraltó
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FUTBOL

El club podria fer efectiva l’amenaça de fer fora Siviero i 
alguns dels seus jugadors si no tornen a guanyar

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La seixantena d’aficionats ve-
tats ja poden entrar al Camp 
d’Esports de Lleida. El Lleida 
Esportiu va enviar un comu-
nicat conjunt amb les penyes 
És un sentiment, Rudes i l’As-
sociació Amics del Lleida per 
a la “reconducció i la millora 
de les seves relacions”. Així, 
doncs, el club de la Terra Fer-
ma ha iniciat un procés de di-
àleg amb els col·lectius creant 
un seguit de pactes per millo-
rar la relació, minvada des de 
la roda de premsa del passat 
18 d’octubre, en què se’n va 
decidir la prohibició. Tanca-
da aquesta lluita i després 
d’una nova derrota al camp 
del València Mestalla per 1-0, 
la situació del tècnic del Llei-
da Esportiu, Gustavo Siviero, 
penja d’una corda. El primer 
entrenador és conscient de 
que el club podria rescindir 
el seu contracte si no aconse-
gueix una nova victòria, que 
podria ser efectiva en la pro-
pera jornada davant d’un El-
dense amb només nou punts 
i cuer de la classificació. Tan-
mateix, la directiva del club 
va confessar en les darreres 
setmanes que, si els resultats 
del conjunt de la Terra Ferma 

El Lleida Esportiu aixeca el veto 
d’accés al Camp d’Esports als 

seus aficionats

BÀSQUET

Tornen a 
liderar la 
LEB Or

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La desena victòria de 
l’Actel Força Lleida arri-
bava en derrotar el FC 
Barcelona B per un resul-
tat de 71-64 i després que 
el pavelló del Barris Nord 
registres la millor entra-
da de la temporada, amb 
prop de 4.400 especta-
dors. 
Aquesta bona actuació, 
però, no es va poder repe-
tir en el darrer matx, on el 
conjunt de Borja Comen-
ge va sumar la cinquena 
derrota de la temporada 
després de perdre a la 
pista de l’Arraberri per 
87 a 75. El partit va ser un 
donar i rebre parcials que 
feia que el marcador esti-
gues empatat a 58 al final 
del tercer quart. Els llei-
datans agafaven una nova 
diferència a favor quan els 
lleidatans guanyaven 63 
a 68 a 4:45 per finalitzar 
el matx. Però un 24 a 7 
a partir d’aquell moment 
va sentenciar un partit on 
els de Borja Comenge no 
s’han trobat còmodes en 
cap moment, o així ho as-
seguren. 
El Força Lleida continua 
en la primera posició de 
la lliga LEB Or tot i que 
compten amb una jorna-
da jugada més que els 
seus rivals directes. 
Així doncs, el pròxim par-
tit dels lleidatans davant 
de l’Ourense com a local 
serà també decisiu per 
mantenir aquesta primera 
posició. 

no milloren, podrien rescindir 
també alguns dels seus juga-
dors “perquè no rendeixen”.  
I és que l’equip blau s’ha tor-
nat a posicionar en la zona 
de descens després d’haver 

sumat quatre dels sis últims 
punts possibles i, malgrat els 
intents de Siviero de reorga-
nitzar la plantilla i  l’onze inici-
al,  la història s’ha repetit en la 
seva visita al València CF Mes-

Acció de Christian Alfonso en el matx contra l’Atlètic Balears

talla. Així, doncs, jugadors 
i tècnic hauran de revertir la 
situació en la pròxima jornada  
contra l’Eldense abans que 
una nova derrota precipiti els 
esdeveniments. 

foto · Santi Iglesias

Bar La Ribera

C/ Dra. Castells, 32 (Lleida)   ·   622 80 93 01

Consulta menús per a grups!

De dilluns a dissabte:
Esmorzar del dia, 

beguda i cafè 5,00€

Menús dinar 8,50€

Roba Vintage 
procedent dels EE.UU.
                Venda al pes.

Pi i Maragall, 16 
Lleida
(Davant de l’Auditori)
Tel. 638 515 341
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ATLETISME

Amb la Cursa Sansi Lleida i la Pujada a la Seu Vella, 
novetat i tradició omplen els carrers de corredors

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Tradició i novetat han om-
plert els carrers de la ciutat 
de Lleida d’atletes disposats 
a superar les fredes tempe-
ratures d’aquests darrers dies 
per gaudir d’un matinal d’es-
port per la capital de Ponent. 
La Llotja de Lleida ha estat el 
centre neuràlgic de la Cursa 
Sansi Lleida, que enguany ha 
arribat a la seva quarta edi-
ció. Sota l’organització del 
Club Atletisme Almacelles i 
del Club La Sansi, la jornada 
ha ofert curses infantils i es-
pecials, així com proves de 5 
i 10 quilòmetres, que en total 
han aplegat 600 participants. 
L’independent Víctor Puyue-
lo i Joana Tomé (Xafatolls) 
han estat els guanyadors de 
la cursa llarga, mentre que 
Sergi Nunes i Mari Sanfeliu 
s’han imposat en la curta. 
Paral·lelament, la Pujada a la 
Seu Vella ha escrit enguany 
la 36a pàgina de la seva his-
tòria en una matinal atlèti-
ca, esportiva i solidària que 
ha aplegat, en conjunt, uns 
1.000 participants. D’aquests, 
600 han desafiat els 10 qui-
lòmetres de recorregut de la 
cursa atlètica, que ha coro-
nat com a guanyadors Juan 
Harland i Yolanda Cebrián. 
Cal destacar també els 300 
participants que han volgut 
estar en l’estrena de la ca-

Més de 1.600 atletes en  
les grans cites de Lleida

El fred i la boira són ja elements típics de la Pujada.
foto · Iter5

MOTOCICLISME

Cervera surt al carrer per aclamar 
de nou el seu campió

 REDACCIÓ
 CERVERA

Un any més, Marc Màrquez 
ha tornat a celebrar a Cer-
vera, la seva localitat natal, 
i al costat de milers d’afici-
onats, un nou èxit: el seu 
cinquè títol de campió del 
món. Després de començar 
la jornada amb un acte ins-
titucional a l’Ajuntament, el 
pilot de Repsol Honda ha 
gaudit d’una massiva rua 
abrigallat pel seu equip. 
Pujats sobre el remolc d’un 
camió de bombers, han re

corregut els principals car-
rers de la seva la capital de 
la Segarra fins arribar a un 
escenari des del qual s’ha 
dirigit a tots els seus incon-
dicionals. Márquez s’ha en-
carregat d’animar una festa 
en la qual no s’ha oblidat 
d’agrair al seu equip, au-
toritats i, especialment, a 
l’afició tot el suport rebut 
aquesta temporada. Tam-
bé als seus familiars i amics 
més propers. 

Cervera va aclamar el seu pentacampió.
foto · Repsol Media

FUTBOL
El lleidatà Xavier Estrada, escollit 

millor àrbitre català de futbol
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Federació Catalana de 
Futbol ha anunciat els guar-
donats en els premis als 
millors de Catalunya de la 
temporada 2015-16, una 
llista en la qual figura com a 
millor àrbitre de la passada 
temporada el lleidatà Xavier 
Estrada Fernández, que ac-
tualment està preparant les 

masterclass “Del rendiment 
a l’excel·lència”, que es faran 
els dies 27, 28 i 29 de desem-
bre al Sícoris Club de Lleida.  
La gala d’entrega dels pre-
mis s’ha celebrat el 28 de 
novembre a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm de Barcelona 
en el marc de la gala que or-
ganitza la Federació Catala-
na de Futbol amb el suport 
de Damm i CaixaBank. 

minada popular, mentre que 
tampoc no ha faltat color en 
les curses infantils, amb més 
d’un centenar d’inscrits. Tot 
plegat, sota un dels elements 

típics de la Pujada, el fred i 
la boira, que no han impedit, 
però, que es visqués una gran 
matinal atlètica. Ambdues ci-
tes eren puntuables per a la 
Lliga Ponent. En el cas de la 
cursa atlètica i de la camina-
da de la Pujada a la Seu Vella, 
1 euro de cada inscripció ha 
s’ha destinat a La Marató de 
TV3, mentre que la inscrip-
ció per a les curses infantils 
del mateix matinal ha estat 
íntegrament per a aquesta 
causa, amb la qual cosa s’ha 
tornat a posar de manifest 
el vessant solidari de la Puja-
da a la Seu Vella de Lleida. 

La Pujada a la 
Seu Vella ha 

recaptat fons 
per a La Marató 

de TV3

Sant Joan de Mata, 7 baixos · 25001 Lleida (cap pont)
664 541 990 · 973 300 790

aloma.rebosteria@gmail.com
685-547718/600-576642/692-891646 · taliaproduccions@gmail.com
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 TONI IBARS
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Estats Units, Nova York, 
anys setanta, block parti-
es i subministrament il·legal 
d’energia per als discjòqueis 
a través de faroles, moment 
en què, d’entre les runes d’un 
Bronx devastat i postindustri-
al, neix un moviment cultural 
revolucionari anomenat Hip-
Hop, el qual es converteix en 
la veu de tota una comunitat 
afroamericana i llatina margi-
nada i oprimida, reflectint la 
realitat social, política i eco-
nòmica que estaven vivint.
Diverses fonts d’informació 
afirmen que entre el discjò-
quei Kevin Donovan, conegut 
com Afrika Bambaataa, i el 
raper Lawrence Parker, cone-
gut com KRS-One, van esta-

Llegiu aquest codi QR 
amb el vostre dispositiu 

mòbil per acompanyar el 
reportatge amb la banda 

sonora més adequada.

House of Pain - Jump Around

Dilated Peoples - Worst Come To Worst

Wu-Tang Clan - C.R.E.A.M.

Fugees - Ready or Not

The Sugarhill Gang - Rappers Delight

A Tribe Called Guest - Find a Way

Das EFX - Real Hip-Hop

Method Man Redman - How High (Remix)

The Notorius B.I.G. - Big Poppa

Craig Mack - Get Down

hip/hop/hip/

Aquesta música 
neix com un crit 

de revolta dels 
barris marginals 

de Nova York

blir els quatre pilars fonamen-
tals de la cultura Hip-Hop, 
els quals són: el MCing (rap-
ping), el DJing (turntablism), 
el breakdancing (bboying) y 
el graffiti.
Junts, els conceptes d’MC 
(‘Master of Ceremony’) i DJ 
(‘Disc-Jockey’) formen el que 
anomenem música RAP, si-
gles que signifiquen ‘Rhythm 
And Poetry’, encara que tam-

bé ho podem atribuir al ter-
me de rapsode (persona que 
recitava versos al carrer du-
rant l’època de l’antiga Grè-
cia).
Aquesta música va néixer 
com un crit de revolució des 
del silenci més absolut que 
envaïa els barris marginals 
i oprimits del soterrani de 
Nova York, deixant aflorar 
els sentiments mai escoltats 
d’una comunitat ignorada i 
apartada.

Així, doncs, sense pèls a la 
llengua, una actitud contes-
tatària i amb una clara ten-
dència antisistema, aquestes 
comunitats, cantant fent scat 
(vocalitzar paraules i síl·labes 
sense sentit) les paraules hip/
hop/hip/hop van convertir el 
RAP en l’arma que portaven 
aferrada al pit, com un sol-
dat vestit de paisà disposat a 
entrar en combat en qualse-
vol moment per defensar els 
seus drets.  
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El llibre recull fins a 160 aplecs i 49 concursos
de colles de sardana esportiva

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

Mollerussa ha acollit al Tea-
tre l’Amistat la presentació 
de la Guia Sardanista 2017, 
en què hi han assistit l’alcalde 
de Mollerussa, Marc Solsona; 
la presidenta de l’entitat sar-
danista de Mollerussa, Mercè 

Mollerussa acull la presentació 
de la ‘Guia Sardanista 2017’

Folklore

Nadal

Linyola ja té banda sonora gràcies 
a un concurs de nadales pioner

 REDACCIÓ
 LINYOLA

Linyola ja té banda sonora 
pròpia per aquestes festes 
gràcies a un concurs de na-
dales inèdites o versiona-
des pioner a Catalunya. Els 
guanyadors entre els vuit 

finalistes s’han escollit per 
votació popular en un fes-
tival a l’església de Santa 
Maria. Les cançons sonaran 
a les activitats que el munici-
pi del Pla d’Urgell organitza 
per Nadal, entre les quals el 
pessebre vivent. 

Imatge de l’escenari on han actuat els grups del 
concurs de nadales de Linyola durant el concert.

foto · Àlex Mases

Música
El Doctor Music lloga el 60% de 

les finques que acolliran el festival

 REDACCIÓ
 ESCALARRE

La promotora del Doctor 
Music ja ha arribat a un 
acord amb més de la meitat 
dels propietaris de finques 
de l’esplanada d’Escalarre, 
al Pallars Sobirà, que han 
d’acollir la celebració d’una 
edició commemorativa del 

festival. L’alcalde de la Guin-
gueta d’Àneu, Josep Cer-
vós, ha explicat que, dels 
200 propietaris de terres, un 
60% ja han signat l’acord de 
lloguer i ha dit que esperen 
que a finals d’any siguin el 
100%. Aquesta edició tindrà 
lloc la primera quinzena de 
juliol de l’any 2019. 

Fem de l'escriptura un joc

Organitza:

Amb el suport de: Amb la col.laboració de: 

Si ets alumne de 3r i 4t d’ESO, Batx o Cicles...
pots inscriure’t fins el 27 de febrer de 2017

Play Stations iPhones iPods Touch Ipads iPods Shuffle

L’aventura de crear històries

Novena edició

Participa i guanya!
www.ficcions.cat 

París; el coordinador del pro-
jecte Capital de la Sardana, 
Víctor Sallés, i el president de 
la Confederació Sardanista de 
Catalunya, Joaquim Rucaba-
do, entre d’altres autoritats 
municipals i representants del 
món de la sardana. L’esdeve-
niment s’ha celebrat a Molle-
russa com a Capital de la Sar-

dana i ha comptat amb una 
actuació de la Bellpuig Cobla 
amb la mezzosoprano Marta 
Valero.
En la Guia Sardanista d’en-
guany hi consten fins a 160 
aplecs i 49 concursos de colles 
de sardana esportiva escam-
pats per Catalunya, Andorra 
i el Rosselló. S’hi s’expliciten 

en ordre cronològic i alfabètic 
aquestes activitats, la pobla-
ció on es duran a terme, l’ho-
ra, l’indret i les cobles que hi 
actuaran. La Guia Sardanista 
també inclou un llistat ordenat 
per territoris amb altres esde-
veniments sardanistes d’inte-
rès com poden ser ballades, 
concerts, diades del soci, etc. 

Malgrat tot, s’hi recull només 
una petita part dels més de 
3.000 esdeveniments sarda-
nistes que se celebren cada 
any al llarg de tot el territori 
i que es poden consultar a 
l’agenda de www.fed.sarda-
nista.cat.
De la Guia Sardanista se 
n’ha fet una tirada de 15.000 
exemplars. Aquestes guies es 
podran aconseguir a través 
de les territorials dels Aplecs, 
al Palau Robert de Barcelo-
na, al Palau de la Virreina de 
Barcelona, a diverses oficines 
de turisme d’arreu de Catalu-
nya, a la seu de la Confedera-
ció Sardanista de Catalunya i, 
també, a la seu de la Unió de 
Colles Sardanistes de Catalu-
nya (UCS). 
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El portal de
notícies

‘7accents.cat’
continua sumant 

lectors

 REDACCIÓ
 LLEIDA

A tenor de les dades ofici·
als facilitades per l’Oficina 
de Justificació de la Difusió 
(OJD), que el mes de se·
tembre atorgava al portal 
de notícies 7accents.cat un 
increment de lectors que 
duplicava la seva audiència 
mitjana, al llarg de l’octu·
bre hauria seguit acumu·
lant lectors. Així, 7accents 
suma 1.300 lectors més i 
assoleix els 18.395 usua·
ris únics al mes d’octubre, 
amb un total de 29.238 vi·
sites mensuals i 49.164 pà·
gines vistes, xifres que tri·
pliquen l’auditoria mitjana 
del diari digital. 7accents.
cat se situa actualment en·
tre els 65 portals de notíci·
es més llegits a Catalunya 
i escala deu posicions res·
pecte del setembre. 

Liderats per l’escriptora Ramona Solé
 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

El Cafè del Teatre de Lleida ha 
acollit la presentació del recull 
Assassins de Ponent, fent res·
sorgir el gènere negre a Po·
nent. Liderats per l’escriptora 
lleidatana Ramona Solé, que 
ha estat l’encarregada de la 
coordinació i del pròleg, una 
dotzena d’autors ponentins 
de gènere negre s’apleguen 
en el recull per donar forma a 
un llibre que situa la ciutat de 
Lleida com el centre de diver·
ses històries negres criminals. 
Es tracta, doncs, d’un conjunt 
de relats que tenen com es·
cenari principal la capital de 
Ponent i els llocs més emble·
màtics de la ciutat i que mos·

Els ‘Assassins de Ponent’ 
confessen els seus crims

Presentació del llibre ‘Assassins de Ponent’.
foto · Maria Fauria

tren la qualitat dels autors lo·
cals i la diversitat del gènere. 
En la presentació, l’escriptora 
lleidatana, Ramona Solé, ha 
confessat que no descarta la 
possibilitat de fer una segona 
edició, ja que la coordinació 
i el treball dels dotze autors 
ponentins ha estat tot un èxit.
Assassins de Ponent és un re·
cull de relats curts de gènere 
negre relacionats amb Lleida 
i escrits per dotze autors llei·
datans: Llorenç Capdevila, 
Alexandra Cuadrat, Marta 
Esparza, Miquel Àngel Estra·
dé, David Marín, Rafa Mele·
ro, Carles Mentuy, Francesc 
Pané, Anna Sàez, Montse 
Sanjuan, Ramona Solé i Ra·
mon Usall. 

LiteraturaInternet

Galeria Espai Cavallers

Carrer Cavallers, 31-33 Lleida · 629 033 150 · ec3133@gmail.com · www.espaicavallers.com

La Galeria Espai Cavallers comença la 
seva trajectòria al Centre Històric de 
Lleida ara fa dotze anys. La pintura, 
escultura, fotografia i obra gràfica, 
centrades en l’art contemporani de la 
mà d’artistes coneguts i emergents, 
són les disciplines artístiques que es 
poden trobar a Espai Cavallers  
Al llarg d’aquests anys s’han fet més 
de 120 exposicions individuals  i col·
lectives amb artistes tan emblemàtics 
com Benet Rosell, Albert Coma Es·
tadella, García Lamolla, Xavier Gosé, 
Roig Nadal, Ernest Ibañez, Rafols Ca·
samada, Guinovart, Antoni Tàpies, 
Francesc Todó, Rosa Siré o Andreu 
Alfaro, entre d’altres. 
A més, habitualment s’hi pot trobar 
l’obra de Sònia Alins, Barceló, Mòni·
ca Castanys, Chillida, Miguel de Ibar·
bia, Divina Drudis, Mercè Humedas, 
Gregorio Iglesias, Jordi Jové, Anto·

nio López, Didier Lourenço, Susana 
Martínez, Llorenç Melgosa, Javier 
Mariscal, Joanpere Massana, Josep 
Minguell, Josep i Ramon Moscar·
dó, Joan Manel Pajares, Víctor Pé·
rez Pallarés, Perico Pastor, Gabriel P. 
Bolaño, Plensa, Jordi V. Pou, Marta 
Pruna, Magí Puig, Sandoval, Antonio 
Saura, Uceda, Joaquín Ureña, Mano·
lo Valdés, entre d’altres.

Aquesta tardor la Galeria ha ende-
gat un nou projecte, en una edició 
limitada,  que té com a títol “Terri-
tori: Art, oli, vi”. Consisteix en pro-
moure i ajudar a donar a conèixer 
algunes riqueses del territori. Hi 
participa l’artista  Joaquín Ureña, 
el Celler de Tomàs Cusiné, el Molí 
d’Oli Camins de Verdor i la Funda-
ció Ilersis des d’una vessant 
social.

El contingut d’aquesta caixa és el resultat d’un projecte de la 
galeria d’art Espai Cavallers, hi trobareu:

1 reproducció digital de l’artista Joaquín Ureña realitzada 
expressament per a aquest projecte

1 ampolla de vi Finca de Comabarra del celler Tomàs Cusiné
1 ampolla d’oli UMAMI      

del molí Camins de Verdor            
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van tenir lloc a la casa dels gegants de la 
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MOLT BONES FESTES A TOTS I TOTES !!! 
  
   El suport de:  
  
  

31 DESEMBRE DE 2016 
PRESENTACIÓ I SORTIDA PER L’EIX COMERCIAL DE LLEIDA   

HOME DELS NASSOS DE LLEIDA 
 12,30 h plaça Paeria  

Organitza: GRUP CULTURAL GARRIGUES, LLEIDA. 

www.grupculturalgarrigues.com 
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AGE
NDA

Òpera ‘Un 
ballo in 
maschera’
DIA: 13 de DESEMBRE
LLOC: Cinemes Majèstic de 
Tàrrega
HORA: 19.30 h

Un ballo in maschera (Un ball 
de màscares) és una òpera en 
tres actes de Giuseppe Ver-
di sobre un llibret d’Antonio 
Somma. Està basada en el lli-
bret d’Eugène Scribe Gustave 
III al qual va posar música Da-
niel Aube, inspirat al seu torn 
en els esdeveniments que van 
envoltar l’assassinat del rei 
Gustau III de Suècia en un ball 
de disfresses l’any 1792.

Exposició 
“Batecs”
DIA: del 14 de DESEMBRE al 
30 de GENER
LLOC: Fundació Vallpalou de 
Lleida
Comissariada per Conxita Oli-
ver, es tracta d’una tria d’obra 
recent, estructurada seguint 
un passeig per les diferents 
sèries, que s’organitza en set 
àmbits.

‘Star Wars 
Roge One’
DIA: 15 de DESEMBRE
LLOC: Cinemes Majèstic de 
Tàrrega

Vols gaudir de l’estrena del 
film Star Wars Rogue One? 
Pots fer-ho el dijous 15 de 
desembre a Tàrrega. La cita 
promet ser molt especial: 
primerament tindrà lloc el 
Sopar GalacticTast, després 
s’obrirà el photocall interatiu 
amb personatges de la saga 
gal·làctica i finalment podreu 
gaudir de l’estrena.

Concert 

d’Antonio 
Tolmos
DIA: 16 de DESEMBRE
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados de Lleida
HORA: 10.20 h
Antonio Tolmos presenta el 
seu setè treball discogràfic. El 
CD Energy ha estat enregis-
trat als estudis Officina Sono-
ra de Florència, a Itàlia. Manté 
la línia intimista del seu ante-
rior disc The new age piano 
album, enregistrat a Londres, 
amb sons que cerquen la re-
flexió i la connexió emocional. 

Mercat de 
Nadal
DIA: 17 de DESEMBRE
LLOC: Tàrrega
Els comerciants del nucli his-
tòric de Tàrrega convidem 
tothom a gaudir del 5è Mer-
cat de Nadal al Casc Antic 
amb parades d’artesania, ac-
tivitats familiars i caliu nada-
lenc. De 10 del matí a 10 de 
la nit, a la Plaça Major, Carrer 
Major i Plaça de Sant Antoni. 
Ideal per a realitzar les com-
pres de festes i passejar per 
carrers plens d’encant.

Musical ‘El 
Petit Príncep’ 

DIA: 17 de DESEMBRE 
LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 16.30 h
El musical d’El Petit Príncep 
és una història que coneixeu 
des de sempre explicada 
d’una manera que mai no heu 
vist. L’espectacle que presen-
ten Àngel Llàcer, Manu Guix 
i La Perla 29 combina músi-
ca, cançons d’estils diversos, 
intèrprets, so de 360º i una 
escenografia visual especta-
cular (mappings, projeccions, 
animacions...) creada amb 
tots els detalls i que transpor-
ta l’espectador des del desert 
fins a l’herba, passant per l’as-
teroide B 612, el planeta del 
rei o el món del geògraf.

Concert 
benèfic de 
Santi Mirón

DIA: 17 de DESEMBRE
LLOC: Museu Comarcal de 
Cervera
El proper dissabte 17 de de-
sembre tindrà a lloc un con-
cert benèfic a càrrec del músic 
Santi Mirón (viola de gamba).

Taller de 
Nadal
DIA: 17 i 18 de DESEMBRE
LLOC: Museu Jaume Morera 
de Lleida
Taller de postals i decora-
ció nadalenca inspirat en les 
obres abstractes de l’expo-
sició el Viatge d’Oniro. Es 
combinaran diferents tipus de 
pintura i estris poc habituals.

Fira de l’oli i 
les orelletes
DIA: 18 de DESEMBRE

LLOC: La Sala de la Pobla de 
Cérvoles
La Pobla de Cérvoles es pre-
para per a la celebració de la 
Festa de l’Oli Nou i les Ore-
lletes, que tindrà lloc durant 
tot el matí del diumenge 18 al 
recinte de la Cooperativa del 
Camp. Hi haurà esmorzar po-
pular amb llonganissa, sardi-
nes i pa torrat, degustació de 
l’oli nou, de les orelletes i del 
vi dels cellers locals, el dolç 
típic de la comarca en ocasi-
ons festives. Paral·lelament, 
el celler Mas Blanch i Jové 
farà jornada de portes ober-
tes, on els visitants podran 
veure, entre d’altres obres, 
el gran mural Entre el cel i la 
terra de Gregorio Iglesias, així 
com passejar per la Vinya dels 
Artistes i tastar una copa dels 
vins Saó.

Concert de
Nadal de la 
Banda 
Municipal
DIA: 18 de DESEMBRE
LLOC: Auditori Municipal 
Enric Granados de Lleida 
HORA: 19.00 h
La música de la Banda Muni-
cipal i la dansa de l’Escola de 
Ball Amabal de Lleida felici-
taran les festes nadalenques 
amb un concert on la tradició 
acompanyarà durant tota la 
interpretació.

Inauguració
Galeria Espai Cavallers
DIA: 16 de DESEMBRE
LLOC: Espai Cavallers Lleida
El dia 16 de desembre s’inaugura l’exposició col-
lectiva que té com a títol “Format gran, format 
petit”, on cada artista presenta dues obres, una 
en format molt gran i una altra en format petit, 
perquè els espectadors puguin observar el repte 
que suposa per als autors treballs en mides tan di-
ferents. També, un any més, per aquestes dates  
s’ha organitzat “La Calaixera de Cavallers”, que es 
una petita mostra  d’obres d’art de petit format.
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Festa del 
Curtmetratge
DIA: 21 de DESEMBRE
LLOC: Cinemes Majèstic de 
Tàrrega
HORA: 18.00 h
Cinemes Majèstic de Tàrrega 
s’adhereix a aquesta iniciativa 
que proposa la descoberta 
de petites joies audiovisuals. 
El Dia Més Curt reivindica el 
format del curtmetratge en 
tota la seva grandesa, amb 
blocs dedicats a l’experimen-
tació i noves narratives, l’art 
digital i d’altres gèneres. El 
Dia Més Curt és, per essència, 
una festa popular que reuneix 
tots els públics al voltant del 
curtmetratge, promovent la 
diversitat cultural i la desco-
berta del món a través del 
cinema.

Concert Pop 
& Gospel 
Chrismas
DIA: 23 de DESEMBRE
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados de Lleida
HORA: 19.00 h
El cor Veus.Kat presenta una 
nova manera d’escoltar nada-
les. Una fusió de temes nada-
lencs clàssics i contempora-
nis, amb arranjaments propis 
d’estil pop i pinzellades de 
gospel en català. Un especta-
cle ple de ritme i espirituali-
tat.

Cagatió 
DIA: 23 de DESEMBRE
LLOC: Plaça Universitat de 
Cervera
HORA: 17.00 h
Vols anar a donar cops a la 
soca? No et perdis el Caga-
tió popular que s’organitza a 
Cervera! Tindrà lloc el 23 de 
desembre de les 17.00 a les 
19.00 hores!

Concert 
de Pull My 
Strings
DIA: 26 de DESEMBRE
LLOC: Sala Manolita de Lleida
El 26 de desembre els Pull My 
Strings, el grup indie més co-
negut de Ponent, actuarà a la 
Sala Manolita.

Festival de 
valsos i danses
DIA: 29 de DESEMBRE
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados de Lleida
HORA: 20.30 h
El concert del Festival de val-
sos i danses de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès porta 
l’energia dels valsos i polques 
de la família Strauss i la músi-
ca centreeuropea.

Parc de Nadal
DIA: del 2 al 4 de GENER
LLOC: Pavelló polivalent de 
Cervera
A Cervera té lloc, durant les 
festes nadalenques, el Parc 

Cucalòcum Lleida
DIA: del 26 de DESEMBRE al 4 de GENER
LLOC: Pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida
Lleida acollirà, durant aquestes festes nadalen-
ques, una nova edició del Cucalòcum, Parc de la 
Infància i la Joventut de Lleida. Es tracta d’un es-
pai d’oferta de lleure per gaudir individualment, 
en grup o en família. Destina gran part de l’espai 
a una oferta lúdica i en destaca el vessant educa-
tiu dels continguts. El dia 1 de desembre l’espai 
romandrà tancat.

de Nadal. Es tracta d’un espai 
d’oferta de lleure per gaudir 
individualment, en grup o, 
fins i tot, en família. Destina 
gran part de l’espai a una 
oferta lúdica i en destaca el 
vessant educatiu dels seus 
continguts.

Projecció
d’‘Spotlight’
DIA: 18 de GENER
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 17.30 h
La Biblioteca Pública de Llei-
da ha programat un nou cicle 
de cinema on el tema central 
serà el periodisme. Podrem 
veure com desenvolupen la 
seva professió i com pot ser 
d’important publicar fets que 
poden desencadenar un canvi 
en la història.

Ballet ‘La be-
lla dorment’
DIA: 19 de GENER
LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 21.00 h
El Russian Classical Ballet 
desperta La bella dorment, 
de Txaikovski, i la porta fins 
al Teatre de la Llotja de Llei-
da, a la capital del Segrià. Un 
clàssic que fa pujar a l’esce-
nari un repartiment de ba-
llarins estrella del ballet rus. 
L’enlluernador espectacle del 
ballet que encantarà al gran 
públic, interpretat pel Russi-
an Classical Ballet i amb un 
gran repartiment d’estrelles 
del ballet rus que donen cos a 
aquesta companyia, liderada 
per Evgeniya Bespalova (en el 
personatge d’Aurora) i Denis 
Karakashev (en el personatge 
de príncep Désiré).

Teatre ‘Avui 
no sopem’
DIA: 22 de GENER
LLOC: Teatre Municipal de 
Balaguer
HORA: 19.00 h
La Maria Teresa i el Vicenç són 
un matrimoni de classe mitjana 
resident a Barcelona. Estan ju-
bilats i fa temps que es plante-
gen marxar de la ciutat i anar a 
viure a la masia del poble però 
mai no s’acaben de decidir. 
Per què? Una filla de gairebé 
40 anys que encara viu amb 
ells i un fill amb cara de pocs 
amics ho impedeixen...

Espectacle
‘Paper World’
DIA: 26 de GENER
LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 19.00 h
La companyia Mimirichi, una 
de les més importants de te-
atre infantil de Kíev (Ucraïna) 
i una de les més representati-
ves del clown en l’actualitat a 
escala internacional, presenta 
Paper World. Aquests mags 
de la pantomima i el gest, 
idioma meravellós i universal, 
apte per a tots els públics, 
han recollit amb aquest es-
pectacle nombrosos premis.

Espectacle de 
Sara Baras
DIA: 29 de GENER
LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 19.00 h
La reina del flamenc, la bai-
laora més internacional, Sara 
Baras, torna de nou a Lleida, 
aquest cop amb Voces. Es 
tracta d’un espectacle ho-
menatge en què dóna veu 
a aquells genis que li han 
deixat empremta: Paco de 
Lucía, Camarón, Antonio Ga-
des, Enrique Morente, Mo-
raíto o Carmen Amaya. Les 
seves paraules, tota una lliçó 
d’humilitat i saviesa, servei-
xen de nexe entre un seguit 
de números maridats a la 
perfecció. Ella i la seva com-
panyia hi posen el ball i els 
grans mestres, les paraules.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Llobera i Cortés 

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

JUDIT GÓMEZ
Les vendes de vehicles a 
Espanya van augmentar 
aquest darrer any més d’un 
20%. Heu notat aquest aug-
ment?

MONTSE LLOBERA i         
ÒSCAR CORTÉS
L´increment que hem tingut 
està en línia amb el mer-
cat nacional. Amb Autolider 
3000, el 2015 a la nostra zona 
vam ser líders en el canal total 
de venda.

J. G.
Estem davant d’una incre-
ment de la “confiança” del 
client o és un augment de 
“l’esforç comercial”?

M. L. i Ò .C.
Les marques actualment es-
tan apostant fort pel mercat 
espanyol, amb uns descomp-
tes molt importants  sobre el 
preu del vehicle. Ara es un 
bon moment per a la compra.

J. G.
El sector automobilístic té 
data de caducitat?

M. L. i Ò .C.
No,  fins que no hi hagi un sis-
tema de mobilitat alternatiu 
tan pràctic com l’automòbil.

J. G.
Segons l’Anfac, Espanya 
se situa a 473 vehicles per 
1.000 habitants i la mitjana 
europea és de 487, encara 
que Itàlia en comptabilitza 
621, Alemanya 521 i França 
512. Com valoreu aquestes 
xifres?

M. L. i Ò .C.
Que encara hi ha recorregut 

Autolider 3000 neix a meitats de l’any 2012 per gestionar el nou concessionari Peugeot de Lleida. Ubicat al mateix edifici d’Autansa, Peugeot 
s’adhereix a l’empresa que gestiona el concessionari Renault i Dacia. Ambdues empreses pertanyen al mateix grup i Peugeot és una aposta 
més pel mercat espanyol, català i, sobretot, lleidatà. Amb un tracte personalitzat, amb les eines més avançades i amb la vista posada en 
l’eminent futur digital, el concessionari treballa dia rere dia per poder créixer dins d’un sector sense data de caducitat.

comunicació 
i vendes

Autolider 3000 
va liderar el 

canal total de 
vendes el 2015 

a Lleida

per poder créixer.

J. G.
La crisi va fer ressorgir nous 
models comercials i estratè-
gies de venda?

M. L. i Ò .C.
La crisi ens ha obligat a rein-
ventar-nos i a concentrar-nos. 
Ha estat necessari buscar 

escales d´estalvi en tota la 
cadena de treball dins de 
l´empresa i, sobretot, intentar 
millorar la qualitat de servei 
als nostres clients.

J. G.
Quin paper juga també la 
digitalització i, en especial, 
Internet en el vostre sector?
I en l’àmbit publicitari?

M. L. i Ò .C.
Abans els clients feien de 
mitjana unes quatre o cinc vi-
sites als concessionaris abans 
de decidir la compra, ara la 
mitjana s’ha reduït a la mei-
tat ja que els clients s’infor-
men, comparen i, fins i tot, es 
configuren els models per In-
ternet. Estan molt més infor-
mats. Alguns clients només 
vénen a la concessió per veu-
re el vehicle i provar-lo. Totes 

les marques cuiden moltíssim 
la imatge que es dona a les 
seves webs, pot ser el primer 
contacte amb la marca per 
al client i la primera impres-
sió es molt important. Cada 
cop més facilitem el contacte 
concessionari-client a través 
d’aquesta eina. Per sol·licitar 
una prova de vehicle o infor-
mació, per demanar cita pel 
taller... A més de l’existèn-
cia de l’espai personal dels 
clients i la marca, a My Peu-
geot s’hi detallen els mante-
niments, explicacions i fun-
cionalitats del seu vehicle i 
les promocions de les quals 
pot gaudir. Pel que fa la pu-
blicitat, es la manera més 
ràpida i econòmica d’arribar 
al client,  tot i que també 
s’utilitzen altres mitjans de 
contacte amb el clients i de 
publicitat convencional. 

J. G.
Ha canviat el model de ven-
da?

M. L. i Ò .C.
Ara es més seriós i més pro-
fessional, la estratègia comer-
cial està molt dirigida pels fa-
bricants.

J. G.
Les xarxes socials ajuden o, 
a la inversa, “dispersen” el 
client?

M. L. i Ò .C.
Nosaltres creiem que ajuden, 
es una eina més de comunica-
ció amb el client que utilitzem 
per informar i interactuar amb 
el nostre usuari.

J. G.
Finalment, en què està tre-
ballant Autolider 300 i Peu-
geot en aquests moments o 
quins plans de futur té?

M. L. i Ò .C.
En aquests moments Peu-
geot disposa d’una gam-
ma renovada i molt actual.  
Destaca la nostra gamma de 
vehicles SUV 2008 i  el nou 
3008 és un vehicle que ens 
està aportant un volum im-
portant de vendes en l’ac-
tualitat. A més, en breu tin-
drem el nou SUV 5008.

“Actualment les marques estan apostant 
fort pel mercat automobilístic espanyol”

Els clients 
ja no visiten  

concessionaris, 
s’informen per 

Internet





DESEMBRE 2016/GENER 2017  28 opinió

opinio@
7accents.cat

La contractació 
externa de la Pae-
ria, una eina desa-
profitada per mi-
llorar l’economia

 Com són els contractes de 
la Paeria amb empreses ex-
ternes? Els procediments per 
contractar garanteixen que es 
prenen les millors decisions a 
l’hora de gastar? Quin tipus 
d’economia s’està promovent 
amb aquesta despesa externa 
de l’Ajuntament? Aquestes 
són algunes de les preguntes 
que ens vam fer en analitzar 
la contractació externa de la 
Paeria, que fins a principis de 
novembre de 2016 ascendia a 
uns 30 milions d’euros.
El primer que sorprèn quant 
al model de contractació, com 
en massa àmbits del nostre 
Ajuntament, és la manca de 
transparència. De fet, per ob-
tenir la informació sobre els 
contractes fets, hem hagut 
d’anar furgant i recollint infor-
mació de diversos llocs: una 
mica de la web; una gran part, 
repassant un a un els decrets 
d’alcaldia; revisant la informa-
ció de la junta de govern local, 
i sol·licitant expedients amb 
antelació.
Aquesta manca de transpa-
rència, sobre els contractes 
fets i també sobre els previs-
tos, no només dificulta la tas-
ca de control i proposta dels 
grups polítics i ciutadania en 
general, sinó que, a més, crea 
una situació de manca d’infor-
mació en el mercat. És a dir, 
impedeix que els agents eco-
nòmics puguin prendre decisi-
ons informades a partir de la 
demanda que poden esperar 
de l’Ajuntament, al cap i a la fi, 
un dels principals compradors 
de Lleida.
Si a això li afegim l’altíssim 
percentatge dels contractes 
que es fan per contracte me-
nor, sense publicitat prèvia, i 
sense concurrència, tenim els 
ingredients perfectes per cre-
ar el que els economistes en 
diuen “asimetries d’informa-
ció”, que, és clar, afavoreixen 
aquells actors o empreses més 
ben relacionats amb el poder. 
Vaja, allò de l’economia clien-
telar, on estar de bones amb 
el que mana et pot facilitar ob-
tenir algun contracte públic, 

encara que només sigui per-
què ets el primer, si no l’únic, 
en assabentar-te’n.
Una altre efecte d’aques-
ta manca de transparència i 
d’aquestes desigualtats en 
la informació, com ja va con-
firmar el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic. 
Al final, l’Ajuntament no s’as-
segura d’estar contractant la 
millor oferta (en qualitat, en 
preu, en mitjans tècnics i hu-
mans, etc.). En canvi, sí que 
podria obtenir-la en un procés 
obert i més transparent.
Un segon aspecte que volem 
destacar de l’estudi de la con-
tractació d’aquest 2016 és 
que els contractes de la Pa-
eria no inclouen cap clàusula 
que orienti la despesa públi-
ca a actuar com a motor d’un 
canvi, tan necessari, de model 
econòmic. No hi ha clàusules 
en relació amb els drets labo-
rals, ni la igualtat de gènere, 
ni la inclusió social, ni de res-
pecte al medi ambient, ni con-
tra empreses que eludeixin o 
evadeixin impostos, ni contra 
empreses implicades en ca-
sos de corrupció… En aquest 

sentit, l’Ajuntament, en el 
moment de contractar, no fa 
res per afavorir les empreses 
que siguin més responsables 
socialment, tot i que després 
ompli titulars amb la posada 
en marxa (encara a aquestes 
alçades!) d’un grup mixt per 
discutir un pla de compromís 
amb la Responsabilitat Social 
Corporativa, quan l’Ajunta-
ment de Barcelona acaba de 
publicar ja una “Guia de con-
tractació pública social”.
Tampoc no hi ha clàusules que 
potenciïn l’economia coopera-
tiva o col·laborativa o l’econo-
mia de proximitat. I això que 
aquests anys de crisi-estafa 
han acabat de demostrar com 
l’economia cooperativa ha 
funcionat millor en termes de 
creació i manteniment de llocs 
de treball i d’impacte social en 
el seu entorn. Al nostre enten-
dre, l’economia cooperativa, 
ambientalment i socialment 
responsable. constitueix, a 
més, una alternativa impres-
cindible a l’economia insoste-
nible i predadora que ens ha 
dut fins a la crisi social, econò-
mica i ambiental que patim ac-

tualment i que, tal com anem, 
deixarem en herència als nos-
tres fills i néts.
A més de la inclusió de clàu-
sules socials i ambientals, per 
potenciar aquest canvi de mo-
del econòmic i contribuir a la 
creació d’ocupació, i de més 
qualitat, l’Ajuntament també 
hauria d’adoptar, sempre que 
sigui possible, el sistema de 
contractació per lots —tal com 
recomana la pròpia UE i no 
fem—, pel qual els contractes 
de més dimensió es dividei-
xen en lots més petits perquè 
no sempre vagin a parar a les 
mateixes grans empreses. En 
lloc d’atorgar un sol contracte 
a una empresa gran, perquè 
sigui aquesta la que després 
divideixi el contracte en una 
cadena de subcontractació 
que precaritza les condicions 
laborals, podria ser el mateix 
Ajuntament el que proposés 
contractes més petits -això sí, 
igualment transparents i amb 
concurrència d’ofertes- per 
afavorir que hi puguin optar 
les pimes, els autònoms i les 
cooperatives, contribuint a 
crear més ocupació i de millor 

qualitat.
Aquestes són algunes de les 
raons per les quals ens sor-
prèn la resposta de l’equip de 
govern al nostre informe i a les 
nostres propostes sobre con-
tractació, que podeu veure al 
web comudelleida.cat. Quan 
vam publicar l’informe (que 
analitzava els 4,5 milions d’eu-
ros de contractació realitzada 
fins a l’octubre), diversos regi-
dors del PSC es van apressar a 
afirmar que l’agrupació d’elec-
tors pateix alguna “patologia 
crònica” (doctora Mínguez 
dixit) que ens fa buscar tres 
peus al gat, quan l’Ajuntament 
està fent les coses tan bé i tan 
legals. Curiosa referència a le-
galitat quan en cap cas, en les 
nostres conclusions, afirmà-
vem que s’estigués fent cap 
il·legalitat (haurem de pensar 
en allò d’”excusatio non pe-
tita accusatio manifesta”?). El 
que afirmàvem és que s’està 
afavorint una economia poc 
transparent, clientelar, sense 
cap vocació de promoure can-
vis en un model econòmic que 
hem comprovat esgotat i cre-
ador de desigualtats.
És clar que això de canviar 
les coses no deu entrar en els 
plans del PSC. Com tampoc als 
dels seus socis de Ciutadans. 
Tan liberals es presenten, tan 
a favor d’ajudar els autònoms 
i petits empresaris, tan discurs 
d’acabar amb pràctiques cli-
entelars… tan moderns en fi, 
mentre, dia rere dia, apunta-
len la gestió opaca i caduca 
del nostre equip de govern. 

LAURA BERGÉS
COMÚ DE LLEIDA

 

Volem una Cova 
del Tabac lliure, 
defensem el Ter-
ritori!

 La Cova del Tabac, amb ubi-
cació a Camarasa, va desper-
tar-se fa unes setmanes amb 
unes pintades i una brutícia 
que ens indigna. La cova, com 
se la coneix, és un punt habi-
tuat per senderistes, turistes i 
amants dels paratges naturals 
lleidatans. Les seves pintures 
rupestres van ser declara-
des Patrimoni Mundial de la 

què opina...

Ramon
Pedrós

periodista

Fidel, entre la història i 
la geografia

Els joves de la meva gene-
ració, a les acaballes del 
franquisme, vam penjar a les 
parets de l’habitació els pòs-
ters del Che Guevara i Fidel 
Castro. Alguns hi vam afe-
gir el del sacerdot colombià 
Camilo Torres, mort el 1966, 
fusell a la mà, lluitant amb la 
guerrilla per la justícia social 
de l’Evangeli.
Per aquells anys, la revolució 
cubana va galvanitzar els an-
hels de llibertat que desitjà-
vem per Espanya. La llibertat, 
com a idea indispensable per 
bastir un model democràtic, i 
la justícia social, com a condi-
ció del progrés.

Avui, el comunisme no és 
més que un mal record. 
Aquella ideologia que havia 
de transformar el món i aca-
bar amb les cadenes de l’ex-
plotació i l’opi de les religions 
mil·lenàries ha provocat més 
morts, empresonats  i expa-
triats  que la Segona Guerra 
Mundial i no ha pogut so-
breviure ni setanta anys. Pel 
que fa a Cuba, només val a 
dir que hi ha més cubans fora 
que dins del país.
Avui, ja no hi ha cap retrat de 
Fidel a les habitacions. No em 
calia passar uns anys a Mos-
cou per conèixer els estralls 
que origina la centralització 
econòmica i la repressió de la 
dita dictadura del proletariat. 
Ara ja sabem que el comunis-
me, conjuntament amb el na-
zisme i el feixisme, fou la gran 
mentida política del segle XX.
Malgrat això, no es pot ma-
tisar el balanç del castrisme 
sense fer al·lusió al bloqueig 
econòmic i comercial impo-
sat pels Estats Units, que no 

ha ajudat precisament a des-
fer les cadenes de l’economia 
cubana, i als progressos fets 
a l’illa en matèria d’educació 
i de salut. Han estat les dues 
banderes del règim, brillants 
però no suficients per justi-
ficar ni compensar els atacs 
contra les llibertats i les inca-
pacitats per desencallar una 
economia ofegada en la retò-
rica de la resistència . En tot 
cas, són els trumfos que van 
permetre a Fidel, recolzat per 
la URSS,  aixecar-se davant 
dels països llatinoamericans 
com a referent de la política 
antiimperialista dirigida con-
tra els Estats Units.
“La historia me absolverá”, va 
dir un dia Fidel. A Cuba, hi ha 
funcionaris que reconeixen 
en privat: ”Tal vez, pero la ge-
ografía no le perdonará”. I és 
possible que, en aquest cas, 
pesi més la geografia que la 
història a l’hora d’avaluar  de-
cisions com el fet de posar a 
l’òrbita soviètica una revolu-
ció feta a tocar de Florida.
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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 gràfics expressen lliurement la seva pròpia opinió. La posició d’aquest setmanari es reflecteix en el seu editorial.

UNESCO l’any 1998, a més de 
la seva condició com a Bé Cul-
tural d’Interès Nacional-Zona 
Arqueològica (BCIN). Tot i així, 
sembla que aquesta riquesa 
cultural que envolta la cova és 
ignorada per gent incívica que 
es dedica a llençar-hi brossa i 
embrutar aquest paratge na-
tural amb escombraries i cau-
sant imperfeccions en les pin-
tures originals.
Des de les JERC Ponent vo-
lem reivindicar la importància 
de respectar i mantenir amb 
vida els patrimonis arqueolò-
gics i naturals del nostre terri-
tori. La terra és el símbol de la 
nostra identitat, del que som, 
de les nostres arrels, del que 
tenim i l’herència que deixem 
als que vindran perquè sàpi-
guen d’on venim. Ens indig-
nen aquests actes vandàlics 
i incívics que no respecten 
l’ecologisme ni la cultura. Les 
deixalles i la brutícia acumu-
lades a l’entrada de la cova i 
als voltants d’aquesta donen 
una imatge de deterioració i 
afecten la preservació de l’es-
pai natural. La seguretat de la 
zona és necessària, així com el 
seu manteniment i protecció, 
i per això demanem a les ad-
ministracions supramunicipals 
com el Consell Comarcal de la 
Noguera i la Diputació de Llei-
da que ajudin el municipi de 
Camarasa a preservar aquest 
espai perquè continuï sent la 
Cova del Tabac i no passi a ser 
la Cova de la Vergonya. Les 
inversions tant per a la cultura 
com per al medi ambient mai 
són inversions perdudes, sinó 
necessàries i de futur per a 
tothom.
Les deixalles contaminen, de 
la mateixa manera que ho fan 
les esvàstiques que s’han tro-
bat a les parets de la conegu-
da i transitada cova. Els joves 
manifestem el nostre rebuig 
vers aquests símbols feixistes 
i neonazis; símbols que no vo-
lem que tinguin lloc ni al carrer 
ni molt menys en la nostra cul-
tura, en els nostres patrimonis 
naturals. Volem la Cova del 
Tabac neta, tal com la natura 
i la història dels nostres avant-
passats la van conservar i man-
tenir.
El patrimoni, com la cultu-
ra, és intocable! I el feixisme, 
com els actes incívics, només 
embruten! Volem la Cova del 
Tabac neta i lliure de deixa-
lles. Volem la Cova lliure de 
feixisme! Volem una Cova del 

Tabac plena de futur i estima! 
Per una Cova del Tabac lliure, 
defensem el territori! 

NOEMÍ FABREGAT I
KEVIN DOMÍNGUEZ

JERC-PONENT

 

Alguna cosa es 
mou...

 Alguna cosa se’ns mou als 
lleidatans que darrerament 
estem destapant la capsa dels 
trons. En poques setmanes 
s’ha anat fent visible un fet 
que, sincerament, servidora 
feia temps que no observa-
va. Ens estem llençant per 
un costat a les sales on es 
munten activitats de caràcter 
intel·lectual, és a dir, relatives 
a l’enteniment (no vull dir cul-
tural perquè el concepte se’m 
desdibuixa cada cop més). I, 

d’un altre, emprem més sovint 
els mitjans de comunicació per 
espolsar-nos la son de les ore-
lles i opinar obertament. Això, 
realment, comença a fer bona 
pinta. Com diria el Francesc 
Canosa, els “normals” comen-
cem a formar part d’un exèr-
cit que de manera silenciosa, 
anem coincidint i segurament 
creant consciència de... (?) i 
comencem a ignorar les im-
posicions que tant de temps 
han funcionat, de manera mil-
limètrica, a la nostra ciutat. 
Per primer cop després d’anys 
i panys de llepar-nos les feri-
des i de comprovar com les 
nostres administracions han 
capat i relegat, de manera 
tan progressiva com insistent, 
a la foscor de la marginació 
moltes persones creatives i 
treballadores que han gosat 
criticar-les. Ara, de manera 
espontània i des de múltiples 
racons, sembla que estem en 
procés de resurrecció i que co-
mencem a plantar cara per de-

fendre allò que és un dret que 
se’ns ha anorreat. Molts tenim 
clars quins són els mals que 
ens han desactivat com a soci-
etat inquieta i exigent. Un dels 
més furibunds és que les nos-
tres administracions han po-
sat en pràctica allò tan vell de 
“divideix i guanyaràs” i ho han 
fet atorgant favors a mode de 
subvencions, amiguisme, favo-
ritisme i tantes altres martin-
gales que ha comportat sovint 
un cercle viciós dominat per la 
por de perdre l’oportunitat de 
formar part d’aquest cliente-
lisme mediocre i roí. Al mateix 
temps, personatges tant tèr-
bols com anodins han acon-
seguit estar al capdavant de la 
gestió cultural oficial d’aques-
tes institucions i han jugat una 
política que en moltes ocasi-
ons ha comportat desil·lusió, 
desànim i abandó mentre ells, 
amb un “yes, Minister”, han 
anat surant per damunt de les 
restes de la desesperació dels 
qui realment tenien en el bé 

comú el seu interès prioritari.
Ara noto, i darrerament ho 
noto sovint, que a la nostra 
Lleida d’urani empobrit es fan 
activitats en les quals es viu 
calor humà i ganes de reeixir. 
Veig esforços que amb parau-
les clares i mirades farcides 
de connexió fan que la gent 
“normal” creem aliances for-
tes, complicitats reparadores 
i endeguem una cerca de l’al-
tre, del que pensa com jo i del 
que lluita pel mateix que jo. 
Aquesta connexió no té altre 
fi si no fer possible el creixe-
ment individual i grupal dins 
de la nostra ciutat. Sento que 
estic prop de persones desin-
teressades que lluiten per allò 
que els agrada i motiva i que 
amb el seu treball em trans-
meten ganes de participar, 
ganes de convidar altres amics 
meus, ganes de fer extensible 
que allò és bo i val la pena. I 
sempre, la societat civil en 
paral·lel, que s’està enfortint. 
Escriptors que unifiquen es-
forços, tertúlies d’amics i co-
neguts que s’asseuen davant 
d’un te, un cafè o una birra i 
parlen, s’informen i es formen 
conjuntament amb el saber de 
cada membre de la trobada. 
Entitats i organismes no ins-
titucionals que arrosseguen 
gent i mouen talents i volun-
tats. S’estan creant confluènci-
es, impensables fa un temps, 
engrescadores ara. Sento que 
finalment alguna cosa es cova 
i que ho fa sense micròfons, 
sense manifestos, sense càme-
res fotogràfiques. I això, dei-
xeu-me que ho digui, comença 
a fer gràcia i comença a estar 
molt bé. Sembla que hi ha una 
corrent aparentment subterrà-
nia, que potser s’està enfortint 
silenciosament i, si ho fa, sen-
se cap mena de dubte, acaba-
rà per minar la roca monolítica 
de la mediocritat que ens han 
imposat les nostres instituci-
ons en els darrers anys. Sento 
que podem fer pinya i això és 
el millor de tot, fer pinya, par-
lar i opinar sense estridències 
i amb consciència d’aprendre. 
Això ara hauria de començar a 
inquietar els poders fàctics de 
la ciutat, perquè som molts els 
que finalment passem de l’ofi-
cialitat i fem coses perquè ens 
agraden i perquè pensem que 
fent-les ens comportarà bene-
ficis com a individus i com a 
societat. 

TERESA IBARS

què opina...

La cobra del Bisbal

És evident que Chenoa, em-
pesa per les emocions, vol-
gué robar un bes a Bisbal, el 
qual, més cerebral, controlà 
la situació. ¡I esclar que Bisbal 
gaudeix d’un èxit superior 
al de la seua exparella! Tot 
plegat és un reflex de la so-
cietat, que castiga la intuïció 
i premia el càlcul en virtut del 
triomf. La feina, la professi-
onalitat, l’avenç continu, el 
progrés sense aturadors! Vet 
aquí el mal de la humanitat. 
Vivim en un món que s’en-
sorra políticament, econòmi-
cament, ecològicament; és 
a dir, un món on tothom fa 
les coses tan malament com 
pot per mor d’uns interessos 
personals desvinculats de 
tota ètica. Al mateix temps, 
però, no paren d’arribar-nos 

missatges que ens fan sentir 
que els estúpids som nosal-
tres, el poble. N’hi ha prou 
amb mirar la contra d’aquell 
diari aristocràtic que dirigeix 
el biògraf del Borbó per 
adonar-nos que algú ens vol 
eternament insatisfets: que 
si no mengem com hauríem 
de menjar, que si no gaudim 
plenament, que no eduquem 
bé, que cardem de pena, no 
reciclem, o no pensem quàn-
ticament. Ai, pensar! Però a 
qui va acudir-se-li que l’home 
havia de pensar!
El gran poeta Jesús Lizano 
ja alerta en un poema –“De-
sorden”– que una acció tan 
complicada no pot ser prò-
pia de l’home. La mateixa 
Bíblia, tan bon punt arrenca, 
ens conta que Adam i Eva 
perderen el Paradís per haver 
menjat de l’Arbre de la Cièn-
cia –o sigui, el que oferia una 
droga que feia pensar. En la 
mitologia grega també ve-
iem que els mals de Pando-
ra s’escamparen per la Terra 
quan el filantrop Prometeu 
ofrenà el foc diví a l’estirp 
humana. Són faves compta-
des: només cal que donis foc 

als homes perquè uns llestos 
que pensen més que la resta 
se n’apoderin i il·luminin la nit 
no perquè el poble pugui es-
calfar-se relatant rondalles en 
família, sinó per entaforar-lo a 
les fàbriques, o per regalar-li 
un ordinador que li permeti 
d’estar operatiu sempre que 
el senyor ho necessiti.
Jo, quan l’home és posa a 
pensar, ja tremolo. Sé que 
em costarà temps i diners. 
L’estat natural és no fer res; i 
si es feineja, és perquè no hi 
queda remei; i si ens hi po-
sem, cal fer-ho sense cap al-
tre fi que el plaer que s’hi tro-
ba en fent-ho –com si fos un 
joc. Per això m’identifico amb 
aquell filòsof grec, Epicur, 
que deia que s’hauria de viu-
re amb el que la Natura ens 
deixa a l’abast, i que allò que 
és massa difícil d’aconseguir 
no pot ser bo: màxim esforç, 
mínim rendiment. Perquè 
massa esforç vol dir ambició, 
i ambició vol dir trepitjar el 
qui tens a la vora si cal. Fent-li 
una cobra, per exemple. I si 
no, penseu-hi. Era broma: no 
hi penséssiu pas en aquest 
reguitzell de disbarats!

Amat
Baró

poeta i escriptor
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PASSATEMPS

by Miguel Macías‘Overbooking’ al cementiri

by Joan CastellàEl cervell se’n va de casa

  HORÒSCOP per Dhana Astròloga

6 3 1 7
4 3

7 2 8
3 9 5

5 8
7 5 2

6 9 4
4 5

1 9 7 3

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

Dificultat: Alta

SUDOKU per AMIC

MOTS ENCREUATS per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Semblen justicieres heroïnes de còmic, però és que 
s’han tacat la cara / 2. Motxilla típica de la part alta de Barcelona. Envio 
senyal / 3. Al mocador de la Carolina Gratacós. En Maquiavel el va descriure 
fa segles i l’Albert Vidal el va representar fa anys. La fi del fil / 4. Crio alterat 
per l’icor en mal estat. Dobleguen el llum de taula cap a l’altra banda / 5. 
Alegre so de flabiol. Números per Lligar Amistosament / 6. Aquí a can Ma-
cià. Atreta per l’emoció dels daus / 7. Típic desagraït de bolero. El marit fa 
l’orni mentre ella decora / 8. Monjo benedictí amb pastisseria a l’Eixample. 
Segons com arreli resultarà increïble / 9. Líder en audiència. Vestit a la roma-
na. Posen límits al torneig / 10. Ració de crostó pels pobres de solemnitat. 
Més elegant i suau que el tul / 11. L’erra dos cops. Recuperi el camí de la 
moral. I líder en espectadors / 12. I aquest és tan ruc que és líder en zeros. 
Pagador de confidents / 13. Mètode que dóna a les anxoves vida eterna. 
Té la seva veu en disc.
VERTICALS: 1. Escolta, no és cap línia del terreny, és el cap de caçar veles. 
Fa de mal cremar, tan barbamec / 2. M’agrada com fa prima l’Alícia. Jo 
també faig com ella i no com el marit / 3. Vores del mocador. Peluts com els 
cavalls hippies. Zona lliure de vocals / 4. Mesura de la peça de xarxa de més 
d’un arpó. De les aus de presa per caçar grues / 5. El senyor del sirtaki. Si 
hi ha algú que pateix per la laringitis és ella. Encara líder en espectadors / 
6. Sal natural amb mala fama des de temps immemorial. D’ençà que prenc 
aquest compost de iode em sento Clint Eastwood / 7. Al capdamunt. Del 
territori marí on es pesca la nerita. Renova sense badar boca / 8. Un mis-
saire dins de tot corrector. Tant escombrar per una moneda, pobreta... / 
9. Regirant la Meca he trobat pol·len de reserva. És a l’aorta com al robot 
la robòtica / 10. Viure en funció d’altri, si de penjar es tracta. Malaltia de 
contacte / 11. A tu. En són els bens i els marrans. Arbre de poca ombra / 
12. Tot el que s’hi posa s’ha d’afinar. Alga petita, la que cultivava l’Augusto.

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Després d’un període molt 
intens i sense parar qui-
et, entres en un cicle que 
durarà unes setmanes i et 
permetrà descansar i des-
connectar una mica. Amplia-
ció d’estudis.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Sembla que per fi comences 
a veure els fruits dels teus 
darrers esforços. Això es 
pot quantificar en diners, 
en satisfacció personal o 
ambdues coses. Et sentiràs 
generós.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
En l’amor les coses van a 
favor. Amb els fills hi ha 
bona entesa. Amb la família 
nadiua, però, pot haver-hi 
tensions no resoltes que us 
assetgen i resten tranquil-
litat.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Acabes un cicle. Cansat o 
un pèl desil·lusionat però 
amb les coses més clares, 
especialment quant a la 
professió i a la parella. Ha 
calgut viure-ho per ser més 
savi.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
La teva economia es troba 
protegida. També el sector 
professional, però, això sí, 
t’obliga a canviar el xip i a 
moure’t una mica. Canvis 
també en la teva alimenta-
ció.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Voldràs sortir-te amb la teva 
i trobaràs l’oposició dels 
altres, especialment de 
la parella. Amb paciència 
posaràs ordre en el que ara 
et sembla imperfecte en la 
teva vida.



PASSATEMPS

by Jordi BalaschToca pujada d’impostos

by Lupe RibotLa teva, quan pesa?
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TELÈFONS D’INTERÉS

6 3 1 7
4 3

7 2 8
3 9 5

5 8
7 5 2

6 9 4
4 5

1 9 7 3

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

Dificultat: Alta

SOLUCIONS

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si la darrera experiència de 
parella no ha resultat com 
esperaves, seria bo veure 
si hi ha quelcom que no 
fas prou bé. Podria ser que 
estiguessis reproduint algun 
patró tòxic.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Et ve de gust passar pel saló 
de bellesa, comprar-te roba, 
peces d’art... Els altres et 
veuen més afavorit. No et 
mancaran oportunitats per 
causar bona impressió.

Bessons (Del 21/5 al 21/6)
Si estaves acostumat a lligar 
molt, potser passes per 
un temps de sequera. El 
fet de trobar-te més sol et 
portarà a pensar més en tu 
i a enfrontar-te a les teves 
emocions.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Sents que has d’assolir més 
profunditat per entendre’t 
millor. Això està bé, però 
mira de no obsessionar-te 
per petites coses que et 
molesten, tant teves com 
dels altres.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Et preocupa el futur i com 
fer-ho per arribar a final de 
mes. Entres en un cicle de 
canvis, alguns involuntaris, 
però necessaris per donar 
pas a una nova manera de 
viure.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
S’acaba una etapa de certa 
inactivitat i aviat hauran 
d’escoltar la teva veu. No-
més vés amb compte i no 
perdis el control. Ara ja tens 
més clar cap a on vols anar. 
Endavant!

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

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

Mollerussa 973 711 164
Tàrrega 973 310 852

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

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

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

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

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

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

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

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

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



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

PEUGEOT 308

Gamma Peugeot 308: Consum mixt (l/km): des de 3,5 fins a 6. Emissions de CO2 (g/km): des de 82 fins a 139.

I ET DONEM L’EQUIPAMENT 
D’UN ACABAT SUPERIOR

EMPORTA’T UN PEUGEOT 308

*Segons PVPR a la Península i les Balears de 16.000,70 €   per a un 308 Style 1.6 BlueHdi 100/74 kW (amb impostos, descomptes i transport inclosos). L’equipament extra regalat 
correspon a la diferència d’equipament entre els acabats Access i Style amb un motor igual. Quota per a una durada del contracte de 48 mesos i 50.000 km totals. Capital finançat amb 
despeses d’obertura incloses (535,53 €): 14.093,23 €. TIN: 7%. Import total degut: 17.478,41 €. Preu total a terminis: 19.921,41 € finançant-lo a través de PSA Financial Services Spain, 
EFC, SA amb una permanència mínima de 36 mesos. Al final del contracte podrà triar entre entregar el seu vehicle, o pagar-ne o refinançar-ne l’última quota. Subjecte a aprovació 
financera. Oferta no acumulable vàlida fins al 31/12/2016. PVPR per als clients que no el financin: 17.200 € i del model visualitzat, 308 GT 205 amb opcions afegides: 25.388 €.

ENTRADA: 2.443€   47 QUOTES   TAE: 8,62%   QUOTA FINAL: 9.958,41€

PER160 €
/MES*

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