
900 100 036 AECC.ES

Lleida 
Pallars, 25 . Tel. 973 238148 . lleida@aecc.es

Mollerussa, Tárrega, Cervera, 
Les Borges Blanques, Balaguer
Tel. 618 421 807 . lleida@aecc.es

La Seu d’Urgell, Vielha, El Pont de Suert, 
Tremp, La Pobla de Segur
Tel. 679 529 818 . lleida@aecc.es

A l’AECC – Catalunya contra el Càncer estem per ajudar-te en tot 
moment amb els nostres serveis:

SUPORT
PSICOLÒGIC

ATENCIÓ 
SOCIAL

ORIENTACIÓ 
SANITÀRIA

T’escoltem i et donem 
suport durant tots els 

moments de la malaltia. 
Per acceptar el diagnòstic, 
reduir l’ansietat, combatre 

les pors...

Et guiem per minimitzar 
l’impacte del càncer en 
el teu dia a dia i t’oferim 
orientació sociolaboral, 
residències d’acollida, 

material ortopèdic, ajudes 
econòmiques...

T’ajudem en els milers de 
dubtes que et puguin sorgir 
sobre símptomes, proves, 
tractaments ... et donem 
totes les explicacions que 
necessitis en tot moment: 

teràpies, cures, etc.

SI LLUITES
CONTRA EL 
CÀNCER,
ENS TENS AQUI.
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El jutge del cas Nadia 
assumeix la causa
per exhibicionisme, 
provocació i
explotació sexual

10

9

GRATUÏT

El mateix jutjat també investiga 
els pares de la nena per estafa 
en haver recaptat 918.000 euros 
que s’havien de destinar a inter-
vencions mèdiques de la menor, 
les quals finalment no s’haurien 
dut a terme

SOCIETAT Aspa

SE7
Millor Nova Publicació
NIT DE LES REVISTES

I LA PREMSA EN CATALÀ
PREMIS 2016

4 de maig de 2016

Un caçador mata a 
trets dos agents rurals

Presó provisional sense fiança per a l’acusat, 
que no tenia vigent la llicència de l’escopeta

Els contractes de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire, sota

sospita

El Lleida Esportiu reforça la 
plantilla i somia en la

remuntada
8 17
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Meritxell
Serret

consellera
d’Agricultura

 Agricultura ha aprovat una 
instrucció “temporal” per 
incrementar les mesures de 
seguretat dels Agents Ru-
rals en els controls de caça. 
Algunes de les mesures són 
que cada actuació no la faci 
una parella d’agents, sinó 
tres o quatre, i d’altres que 
es prendrien més endavant 

inclourien l’ús d’armilles an-
tibales, càmeres de vídeo o 
armes, a més de cursos d’au-
todefensa. Reivindicacions 
històriques dels sindicats que 
ja s’havien previst en el pla 
estratègic però que la mort 
de dos agents pels trets d’un 
caçador a Aspa n’accelerarà 
la implantació. 

F. Blanco i 
M. Garau

pares de
Nadia Nerea

 El jutge del cas Nadia que 
investiga els pares de la nena 
per estafa ha assumit també 
la nova causa contra Fernan-
do Blanco i Marga Garau 
pels delictes d’exhibicionis-
me, provocació i explotació 
sexual. El deganat ha deci-
dit que sigui el mateix Jutjat 
d’instrucció número 1 de la 

Seu d’Urgell que investigui 
les desenes de fotografies 
“de contingut sexual” tro-
bades pels Mossos d’Es-
quadra al llapis de memòria 
del pare. Segons l’advocat 
del matrimoni, tant ell com 
la seva dona van assegurar 
que són fotografies “famili-
ars normals”. 

Productora
audiovisual 
de 7accents
 Llegeix amb el teu dis-

positiu mòbil el codi QR 
corresponent al vídeo 
de 7accents que t’in-
teressi i visiona’l a l’or-
dinador, l’smartphone 
o la tablet. El Garrotín 
de la Rosa de Ponent, 
la felicitació de Nadal 
de Lavola, el videoclip 
de Roger Argemí i les 
Jornades Agrifood pro-
tagonitzen els nostres 
últims vídeos. 
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director

Hi ha una edat en què hom 
deixa de créixer, que s’atura 
el nostre món interior i que 
es forada el sac on guardem 
les nostres experiències vitals. 
Deixem de créixer però conti-
nuem fent-nos grans, amb pas 
ferm, a la recerca d’una vida 
eterna.
Penso en el Marc i, sobretot, 
en aquells i aquelles que ha 
deixat amb les mans buides i 

el cor orfe. Ell ha marxat per 
tornar cada nit entre els llen-
çols dels nostres somnis. Com 
el Marc, no volem morir, però 
ell, a més, volia viure, amb to-
tes les seves forces. Per això, 
ara no és el moment de plo-
rar. És en aquest precís instant 
quan hem d’obrir bé els ulls, 
mirar endavant i observar tot 
allò que ell ja no podrà veure 
mai. A partir d’avui, el Marc 
viurà a través dels nostres ulls. 
Perquè, com tots nosaltres, 
viurà eternament.
El Marc traspuava tendresa, 
honestedat i bondat per tots 
els porus de la seva pell. Fa 
quatre anys vaig tenir la sort 
de conèixer un alumne ex-
cepcional a qui no vaig poder 
ensenyar res però de qui ho 
vaig poder aprendre tot, un 

d’aquelles persones que par-
len amb tanta passió del que 
fan que esdevé una missió 
gairebé impossible discernir 
on comença la persona i aca-
ba el periodista. Un amant de 
l’esport i del periodisme, del 
periodisme esportiu, però so-
bretot de les persones que es-
timaven el mateix que ell. Al 
seu costat vaig descobrir una 
de les millors persones del 
món, un exemple paradigmà-
tic de talent i humilitat a parts 
iguals. Un dia em va donar les 
gràcies per haver-li ofert una 
oportunitat; el que cap dels 
dos no sabíem aleshores és 
que l’oportunitat me l’estava 
oferint ell a mi.
El nostre amic i company ha 
mort tal com va viure, fent el 
que més li agradava: estimar. 

Estimava l’esport, el bàsquet 
sobretot, estimava la seva fa-
mília en general i els seus pa-
res i el seu germà en particular, 
també els seus amics, estima-
va la seva professió i, sobretot, 
estimava la vida, a la qual es 
va aferrar fins al final. Durant 
els últims dies li vaig repetir 
en diverses ocasions, de bro-
ma, que era el puto amo. Però 
no era broma… Perquè dei-
xem de créixer però continu-
em fent-nos grans. I tot plegat 
forma part de l’aprenentatge 
de la vida. I de la mort. I amb 
ell n’hem après molt, tant de 
la vida com de la mort. “Fins 
aviat”, m’escrivia abans de la 
seva última operació. “Fins 
aviat”, li escrivia després de la 
seva última operació. Que així 
sigui, crac. Fins aviat!

Fins aviat, Marc
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Protagonistes
La pugna judicial entre Catalunya i 
Aragó sobre les 44 peces d’art del 
monestir de Vilanova de Sixena que 
hi ha al Museu de Lleida ha estat un 
dels temes que han marcat l’any 2016 
a les terres de Ponent. La sentèn-
cia provisional del jutjat d’Osca que 
obliga a traslladar a Sixena aquestes 
obres ha mobilitzat la societat civil de 
Lleida, que ha demanat reiteradament 
al Govern que defensi la unitat de la 
col·lecció. D’altra banda, l’esfondra-
ment del campanar de l’església de 
Rosselló, la demanda de solucions a la 
sinistralitat de l’N-240 i el tancament 
d’un grup d’estudiants al despatx del 
rector de la Universitat de Lleida tam-
bé han protagonitzat l’any informatiu 
a Ponent.

La mort violenta de quatre persones 
per motius i en llocs diferents ha en-
fosquit el 2016, començant per l’assas-
sinat de David Bernat, un enginyer de 
l’Albi el cadàver del qual trobaven es-
quarterat al riu Chao Phraya de Bang-
kok el 7 de febrer. Les altres es produï-
en el 30 de març, quan un home de 61 
anys va morir per un tret del seu sogre 
de 84 anys a Bellpuig; el 19 de maig, 
quan un home de 56 anys d’Alfarràs 
va ser assassinat amb arma blanca per 
un jove de 33 anys que també va ferir 
greument la seva filla, i el 29 de maig, 
quan un jove de 20 anys d’origen ro-
manès va morir durant una baralla al 
camp de futbol d’Albatàrrec.
D’altra banda, la Diputació i la UdL 
arribaven a un acord per dotar Vete-

rinària dels equipaments necessaris i 
Balaguer estrenava jutjats prioritzant 
la digitalització del servei al ciutadà. 
El 22 de maig les tempestes de pedra 
tornaven a castigar els cultius de la 
plana. El 26-J el Partit Popular recupe-
rava l’escó lleidatà al Congrés per al 
veteraníssim José Ignacio Llorens en 
detriment del PSC. I el 21 de setem-
bre reobria la planta de purins de Mi-
ralcamp mentre el projecte de Tracju-
sa generava rebuig al territori. 
El 2016 ha estat un any de contras-
tos meteorològics que han anat des 
d’episodis de sequera que han posat 
en risc, principalment, collites agríco-
les a la primavera i les reserves d’aigua 
dels pantans a la tardor fins a jornades 
de pluja intensa que han acabat amb 

inundacions i desperfectes a cases i 
mobiliari urbà. Una d’elles, la del 23 
de setembre al Baix Segre, però so-
bretot a Balaguer, on van caure més 
de 70 litres per metre quadrat en poc 
més de mitja hora, ocasionant des-
trosses a la zona de la plaça del Mer-
cadal i a equipaments municipals com 
la piscina coberta.
I posava la guinda al pastís de 2016 
Àngel Ros negant-se a canviar els 
noms franquistes de vuit carrers de 
Lleida amb un “ara no toca” que ha 
enervat la majoria de regidors de la 
Paeria
Això és el que ha donat de si l’any 
2016 a Ponent. Quins seran els prota-
gonistes de 2017? Per saber-ho, ens 
haureu de seguir la pista...

SE7PEUSALGAT

El portal ‘benegre.cat’ 
també fa broma sobre 

la resistència al fred 
dels lleidatans

 La baixada de temperatures que 
s’ha produït a finals de gener a causa 
de l’onada de fred siberià ha generat 
múltiples bromes a les xarxes socials 
amb major o menor èxit entre els in-
ternautes. L’últim d’apuntar-se al car-
ro ha estat el portal satíric benegre.
cat amb una notícia sobre la resistèn-
cia al fred dels lleidatans. 
“Milers de persones omplen places 
i terrasses per gaudir de les bones 
temperatures. N’hi ha moltes pre-
nent el solet a la llera del riu Segre”, 
titula. No té pèrdua! 

#agentsrurals

@Manel_365
I dels morts i ferits 

greus q cada 
any es produ-
eixen x culpa 
de la caça 
ningú no se’n 
recorda? Per-

doneu, algú 
ho havia de dir 

#AgentsRurals

@naxfreecat
caçador = ‘morta la cuca, 

mort el verí’. PROHIBICIÓ 
DE CAÇAR i la tinència d’ar-
mes a personatges d’ideolo-
gia ultra.

@badmany
Em fa por el debat de si els 
#AgentsRurals han d’anar 
armats o no. Quantes menys 
persones amb armes menys 
possibilitats de que es dis-
pari.

@cesarlopama
L’assassí dels dos agents 
rurals diu que no se’n recor-

da. La defensa pròpia en un 
procés penal és la cosa més 
elàstica del planeta. 

@muntadalluis
Esparverat després de sentir 
com l’advocada defensora 
de l’assassí dels 2 agents ru-
rals parla “d’acte instintiu” i 
de “quasi involuntari”.

#casNadia

@D_Ramirezsarrio
El #casNadia fa pensar en 
una societat crèdula, com-

pulsivament solidària i bas-
tant desinformada.

@pau_arbos
De les “homilies d’Orga-
nyà” a la “humiliació d’Or-
ganyà”... 
(I com sempre, qui més pati-
rà serà la petita...).

@Marta_Ferrer
Imposible que no se te en-
cojan las tripas al leer sobre 
el #casoNadia. ¿Hasta don-
de puede llegar la falta de 
humanidad y la maldad?

#TrumpPresidente

@CasanovaJavi
Si hay gente que cree en 
Dios, cómo no va a haber 
gente que vote a #TrumpPre-
sidente?

@_jul1_
Hoy se ha ido un enemigo 
de los pueblos del mundo 
y ha tomado posesión otro 
enemigo de los pueblos 
del mundo. Mi resumen de 
#TrumpPresidente

2CARE
Assegurances
Ronda, 60
973 266 599

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

VINICIA
Enoteca
Humbert Torres, 19
973 247 55
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Polítics Professionals de la política

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Quan parlem d’establish-
ment polític ens referim a una 
generació de polítics amb de-
dicació exclusiva i continuada a 
la gestió pública que han con-
vertit un càrrec públic en una 
professió vitalícia.
El cas més paradigmàtic de  
l’establishment polític lleidatà 
és, sens dubte, José Ignacio 
Llorens. Va entrar com a di-
putat del PP al Congrés en la 
segona legislatura, l’any 1982. 
Des de llavors només s’ha mo-
gut d’aquest càrrec durant la 
quarta legislatura del Congrés, 
per anar com a diputat al Parla-
ment de Catalunya, i la vuitena, 
que no va ser diputat. Nascut a 
Lleida el 1943, va ser conseller 
de la Caixa d’Estalvis de Lleida 
i vicepresident d’Aliança Popu-
lar a Lleida i, després, del Partit 
Popular de Lleida. Ha estat es-
collit diputat per la demarcació 
de Lleida en les eleccions gene-
rals de 1982, 1986, 1993, 1996, 
2000, 2008, 2011 i 2016.
L’esquerra també disposa de 
la seva particular versió d’es-
tablishment, en aquest cas 
femenina. Parlem de Teresa 
Cunillera, que va ser diputada 
del PSC al Congrés durant sis 
legislatures.
Antoni Siurana i Àngel Ros es-
devenen els màxims exponents 
de l’establishment polític de la 
ciutat de Lleida. El primer és l’al-
calde que més anys ha ocupat 
aquest càrrec, concretament 
22. Només Manel Oronich va 
aconseguir prendre-li el lloc en 
les eleccions de 1987, una al-
caldia que Siurana va recuperar 
només dos anys després fins a 
2003, quan va decidir canviar la 
Paeria per la Conselleria d’Agri-
cultura. El segon, informàtic 
de formació, és l’alcalde de les 
“grans obres” (Magical, Llotja, 
cobriment de les vies, pont de 
Príncep de Viana...). Tot i militar 
en el PSC des de l’any 1979, no 
va formar part de la llista mu-
nicipal del partit a Lleida fins a 
les eleccions de 2003, quan va 
ser escollit com a regidor. No-
més un any després substituïa 
Antoni Siurana al capdavant de 
la Paeria. En els següents dos 
comicis municipals, el 2007 i el 
2011, Ros no només va acon-
seguir revalidar l’alcaldia, sinó 
que en ambdós casos ho va fer 
amb majoria absoluta. La seva 
hegemonia es va truncar l’any 
2015, quan va haver d’arribar a 
un acord de cartipàs amb Ciu-
tadans.

L’establishment 
polític a Lleida

Àngel Ros i Teresa 
Cunillera, ambdós 

del PSC, José Igna-
cio Llorens, diputat 

al Congrés pel PP, 
o el convergent 
Josep Grau són 

alguns dels màxims 
exponents de l’es-
tablishment polític 
lleidatà, juntament 
amb Siurana (PSC), 
Borrell (PSOE), Du-
ran i Lleida (UDC)... 

fotos · Arxiu

Però si algú defineix el concep-
te establishment millor que nin-
gú, aquest és Antoni Duran i 
Lleida, amb més de trenta anys 
a primera fila política. Duran va 
començar la seva trajectòria po-
lítica com a regidor de l’Ajunta-
ment de Lleida en les primeres 
eleccions democràtiques.
Hi ha un fenomen característic 
entre l’establishment que co-
neixem com a portes giratòries, 
és a dir, el transvasament d’an-
tic càrrecs polítics als consells 
d’administració de grans em-
preses privades. És el cas del 
convergent Josep Grau, excon-
seller d’Agricultura del Govern 
català, que l’any 2002 anuncia-
va l’adjudicació de la xarxa de 
regadiu del canal Segarra-Gar-
rigues a Aigües Segarra Gar-
rigues, SA (ASG), un consorci 
d’empreses del qual formaven 
part FCC, Agbar, Copcisa i Co-
pisa, entre d’altres. Nou anys 
més tard, el 2011, Josep Grau 
assumia la presidència d’ASG, 
és a dir, passava a ser responsa-
ble de l’execució de l’obra que 
ell mateix havia adjudicat. O el 
socialista Josep Borrell, nascut 
a la Pobla de Segur, que  va 
anunciar que deixava la políti-
ca, sent encara eurodiputat pel 
PSOE a Brussel·les, el juliol de 
2009. Quasi simultàniament es 
coneixia la seva incorporació al 
consell d’administració d’Aben-
goa. Des de llavors, l’exministre 
ha esdevingut el conseller inde-
pendent més ben remunerat 
de les societats de l’Ibex-35, 
amb unes “recompenses” anu-
als que se situen al voltant dels 
300.000 euros.
A part d’antics polítics recol-
locats, els òrgans de govern de 
la Caixa i de les societats sota 
el seu control també han servit 
per proporcionar una ocupació 
extra a una munió de càrrecs 
polítics en exercici, que van 
anar a parar a l’entitat en repre-
sentació de les corporacions 
municipals. Es tracta de càrrecs 
no remunerats però sí compen-
sats amb dietes, en algun cas 
abundants, com l’alcalde de 
Lleida, el socialista Àngel Ros, 
que hauria cobrat 212.000 en-
tre dietes i primes per ser mem-
bre de la comissió de control 
entre 2007 i 2012.  
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Trabajando
què opina...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i
diputada provincial

Aquellos de ustedes que hayan ido si-
guiendo nuestra labor en el Ayuntamiento 
de Lleida sabrán que nuestro grupo no se 
caracteriza por dar grandes titulares, frases 
hechas y discursos grandilocuentes. Ve-
nimos del sector privado, sin experiencia 
previa como cargos públicos y preferimos 
el trabajo de hormiguita, la seriedad y la 
responsabilidad en el ejercicio de nuestras 
funciones. Por ello será difícil que les coja a 
ustedes un arrebato de euforia al leer este 
artículo, pero confiamos en que sirva como 
una especie de contrato entre ustedes y no-
sotros acerca del trabajo que el grupo mu-
nicipal de Ciutadans va a realizar durante el 
2017. Porque hay mucho por hacer.
Vamos a velar por la correcta ejecución de 
un presupuesto que se ha aprobado con 
todas nuestras enmiendas. Esto supone 
una gran responsabilidad por nuestra par-
te, porque implica, en primer lugar, que se 
destine medio millón más de lo inicialmente 
presupuestado por el equipo de gobierno 
al gasto social en la ciudad. Nuestra labor 
conllevará la fiscalización de todos y cada 
uno de estos euros destinados a partidas 
sociales para que sean realmente efectivos 
y para que los programas se ejecuten co-
rrectamente.
Además, este va a ser el año de los presu-
puestos participativos. Por fin los vecinos 
van a poder decidir sobre parte del presu-
puesto de inversiones de la ciudad, y somos 

muy conscientes de que llevar esta idea a 
la práctica no va a ser fácil, tanto por la no-
vedad del proyecto como por las críticas 
que van a llovernos de parte de aquellos 
que llevan años llenándose la boca con este 
tema y que no han sido capaces de llevarlo 
a cabo.
Así mismo, por fin abordaremos el inicio de 
las obras del nuevo Museo Morera, uno de 
nuestros activos culturales más importan-
tes en Lleida, olvidado durante demasiado 
tiempo y que por fin va a acometerse. Este 
museo, además, debe actuar como punta 
de lanza de lo que va a tener que ser la re-
vitalización de la Rambla Ferrán, una apues-
ta firme por parte del grupo municipal de 
Ciutadans.
Pero sobre todo este año tiene que ser el 
año del empleo, del autónomo, del comer-
ciante y del empresario. Necesitamos con-
solidar y elevar nuestro tejido productivo, y 
para ello hemos creado una línea de ayudas 
a fondo perdido para el tejido empresarial 
de la ciudad, ya sea para iniciativas de nueva 
creación o bien para realidades empresaria-
les activas, lideradas por ciudadanos meno-
res de 65 años empadronados en Lleida. 
Además impulsaremos la creación de unas 
jornadas empresariales que sirvan para la 
puesta en común de proyectos y experien-
cias del 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 no olvidemos temas complejos y poco 
vistosos mediáticamente, pero cruciales 
para el buen funcionamiento de nuestro 
ayuntamiento, como el refuerzo de las áreas 
de Secretaria General, Intervención y Jurídi-
ca. O la creación del Reglamento Orgánico 
Municipal, siendo Ciutadans el único grupo 
que ha presentado un proyecto del mismo, 
y que ahora está en fase de enmiendas.
Todo esto junto con otras líneas (valoración 
de nuestra Guardia Urbana, revitalización 
del Centro Histórico, mejora de los caminos 
de l’Horta, apoyo al deporte minoritario e 
inclusivo, etc.) debe hacerse desde el papel 
de la oposición responsable y constructiva. 
Es decir, siendo extremadamente rigurosos 
con la ejecución del presupuesto que he-
mos contribuido decisivamente a elaborar, 
pero aportando aquellas ideas que crea-
mos que son beneficiosas para el conjunto 
de los vecinos.
Lo exponemos así, de forma concreta, para 
que ustedes el año que viene juzguen si 
hemos cumplido o no con este contrato. 
Y si quieren tener información de primera 
mano, les invitamos a los Cafés Ciudada-
nos que estamos llevando a cabo por toda 
la ciudad, y donde contestaremos a todo 
aquello que nos quieran formular. Toca con-
tinuar con lo que estamos haciendo, seguir 
trabajando. Una vez más, gracias por su 
confianza.

Pel de la mestra a l’exili Elvira Godàs, de qui 
han penjat simbòlicament la rèplica d’una placa
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-
Avancem, la secció local d’ERC 
a Lleida i les JERC han reclamat 
a l’equip de govern de l’Ajun-
tament de Lleida que retiri el 
nom d’Alcalde Areny del no-
menclàtor de carrers –un dels 
vuit carrers amb noms de per-
sones vinculades al franquis-
me– i dediqui aquesta via a la 
mestra lleidatana Elvira Godàs i 
Vila, que el 22 de gener hauria 
fet 100 anys.
Els republicans han penjat sim-
bòlicament una rèplica de pla-
ca de carrer amb el nom d’El-
vira Godàs en substitució de la 
placa oficial amb l’objectiu de 
reivindicar la pedagoga lleida-
tana i els mestres que, com ella, 
van haver d’exiliar-se durant la 
Guerra Civil i la dictadura fran-

Demanen que es canviï el nom 
del carrer Alcalde Areny 

Municipalisme
Royes assoleix 

la majoria
absoluta amb 
la incorporació 
d’un expopular

 REDACCIÓ
 CERVERA

L’alcalde de Cervera, Ra-
mon Royes, ha anunciat la 
incorporació a l’equip de 
govern municipal del regi-
dor no adscrit Antonio Del-
gado després que aquest 
hagi deixat el Partit Popu-
lar. Amb la incorporació de 
Delgado, l’equip de govern 
disposa de majoria absolu-
ta amb un total de set regi-
dors: Ramon Royes, Jaume 
Rossich, Marc Llorens i Ain-
hoa Barrionuevo (PDeCat), 
Joan Prat (SiF), Josep Ortiz 
(Inse) i Antonio Delgado 
(regidor no adscrit). Aquest 
darrer passa a ser el regidor 
responsable d’Eficiència 
Energètica i Serveis Fune-
raris. També hi ha canvis en 
les atribucions de Josep Or-
tiz (Inse), que serà regidor 
de Medi Rural i Nous Equi-
paments. Royes ha agraït al 
nou regidor Antonio Delga-
do el seu gest, “que ante-
posa els interessos de ciutat 
als de partit”. 

quista per difondre els valors 
republicans i de la nova escola.
El president del grup municipal 
d’ERC-Avancem, Carles Vega, 
ha denunciat “l’oblit injust d’El-
vira Godàs, més sagnant i dolo-
rós quan a Lleida encara hi ha 
carrers com Alcalde Areny, pro-
tagonista del franquisme més 

sanguinari i al qual la Paeria es 
nega a retirar-li el carrer”.
Vega també ha lamentat que 
el govern del PSC rebutgés al 
maig una proposta dels repu-
blicans per fer un homenatge 
a aquesta mestra, qui va repre-
sentar un impuls del paper de 
la dona durant els anys trenta.

El president de la secció local 
d’ERC a Lleida, Josep Maria 
Romero, ha destacat la tasca 
pedagògica de Godàs i “el 
símbol que representa de totes 
les mestres que van haver de 
marxar pel franquisme”. Així, 
ha anunciat que aquest només 
és el primer homenatge d’un 
calendari d’actes que es faran 
els propers mesos per donar a 
conèixer el llegat dels mestres 
exiliats.
Per últim, el portaveu de les 
JERC a Lleida, Roger Blàzquez, 
ha reclamat “valentia al go-
vern de la Paeria per eliminar 
el feixisme dels carrers i més 
reconeixement a persones que 
van lluitar per un model de país 
més just i igualitari”. 

Els republicans, penjant 
una placa d’Elvira Godàs.

foto · ERC

Assejament laboralNomenclàtor



Font recorda que l’aeroport no pot garantir tots els vols ni 
amb sistema antiboira i Rull demana un acord per l’N-240
 REDACCIÓ
 ORGANYÀ

El secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Ricard Font, i el 
conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Josep Rull, han visitat 
les obres de la C-14, a Orga-
nyà. Durant els transcurs de la 
visita, ambdós s’han referit a 
les dues principals problemà-
tiques en matèria d’infraes-
tructures que pateix la demar-
cació de Lleida: l’aeroport de 
Lleida-Alguaire i l’N-240.
D’una banda, el secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat, 
Ricard Font, ha reiterat que 
encara que l’aeroport de Llei-
da-Alguaire disposés del sis-
tema antiboira CAT II o CAT 
III no es podria garantir al 
100% que els avions pogues-
sin arribar. Ho ha exemplificat 
amb les anul·lacions que hi 
ha als aeroports de Barcelo-
na o Madrid els dies de boira 
densa, ja que sí que disposen 
d’aquests sistemes, que en el 
cas d’Alguaire tindria un cost 
d’uns 7,5 milions d’euros que 
ara com ara el Govern no pot 
afrontar. En aquest sentit, 
Font ha demanat dimensionar 

El Govern defensa la seva gestió

les coses per la normalitat i 
no l’excepcionalitat, i és que 
no hi havia hagut tants dies 
de boira seguits a Lleida des 
de l’any 1943. Segons Font, 

les companyies aèries que 
operen a Alguaire, Neilson 
Thomas Cook i Air Nostrum, 
estan ‘’absolutament satisfe-
tes’’ amb el sistema alterna-

tiu que els permet operar a 
Reus o Barcelona quan hi ha 
ha boira. 
De l’altra, el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Josep 

Rull, ha remarcat que si no hi 
ha consens al territori sobre 
les propostes per resoldre 
l’alta sinistralitat de l’N-240 
entre Lleida i les Borges Blan-
ques al Govern espanyol ‘’li és 
molt fàcil deixar de fer coses’’. 
En aquest sentit, ha assegurat 
que actualment ‘’s’està més 
a prop de l’acord que fa dos 
mesos’’ i que aquest s’es-
tà treballant al territori per 
tal que quan estigui enllestit 
hi torni a haver una trobada 
amb el Ministeri de Foment 
per traslladar les opcions, que 
passen per duplicar la via i 
per ‘’donar major permeabili-
tat’’ a l’AP-2 en el tram Lleida-
Montblanc. Segons Rull, l’alta 
sinistralitat a l’N-240 va ser 
una de les qüestions que va 
traslladar al ministre Iñigo de 
la Serna en la recent trobada 
que van mantenir a Barcelo-
na. 

Font i Rull han visitat les 
obres de la C-14, a Or-
ganyà.

foto · Generalitat de Catalunya
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Infraestructures Aeroport de Lleida-Alguaire

Els contractes de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire, sota sospita

L’exdirector de l’aeroport ha interposat una 
querella penal contra la Generalitat, a la qual ha 
tingut accés el portal ‘Crític’, on explica que va 
denunciar als seus superiors suposades contrac-
tacions irregulars i pagaments sense justificació 
a empreses que hi presten serveis

 GERARD MARTÍNEZ
 ALGUAIRE

www.7accents.cat

 L’exdirector de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire, Alberto 
López, ha presentat una que-
rella criminal contra diversos 
responsables de l’empresa pú-
blica de la Generalitat Aero-
ports de Catalunya, incloent-hi 
el secretari de Territori, Ricard 
Font, per possibles delictes 
d’acomiadament improce-
dent, denúncia falsa i assetja-
ment laboral que López hauria 
patit abans de ser acomiadat 
l’estiu passat. Segons explica 
el portal Crític, la denúncia 
al·ludeix a informes interns 
de l’aeroport sobre suposats 
pagaments sense justificar a 
les empreses adjudicatàries 
de serveis dins d’aquest equi-
pament i presumptes contra-
ctacions irregulars a aquestes 
empreses. L’exdirector afirma 
que va fer arribar aquestes 
queixes als seus superiors per 
correu electrònic però els seus 
informes haurien estat igno-
rats.
Els informes als quals fa refe-
rència la querella daten del 
2015 i del 2016 però fan refe-
rència a presumptes irregula-
ritats detectades des de l’any 
2011. Afectarien bàsicament 

Imatge de l’aeroport, amb la querella presentada per Alberto López · Crític

López afirma 
que aquestes 

denúncies van 
provocar el seu 
acomiadament

tres contractes: el dels serveis 
de handling (l’empresa que 
s’encarrega de la venda dels 
bitllets i la logística dels equi-
patges dels passatgers en el 
seu trànsit per l’aeroport), els 
serveis d’extinció d’incendis 
i els serveis de seguretat. Se-
gons la querella, l’empresa de 
handling Lesma Handling hau-

ria cobrat suposadament de 
manera no justificada 634.000 
euros públics entre el 2011 i el 
2015. L’externalització del ser-
vei de bombers i d’emergèn-
cies a la multinacional danesa 
Falck també està en el punt 
de mira dels jutjats. Finalment, 
segons un informe intern de 
l’aeroport, les hores realment 
prestades per l’empresa de 
seguretat Eulen van ser menys 
de les facturades.
L’exdirector de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire afirma que, en 
els tres casos de contractació 
denunciats en la seva querella, 
Aeroports de Catalunya hau-
ria fet un “vestit a mida” per 
encaixar les necessitats de les 
concessionàries i les de l’aero-
port sense haver d’iniciar un 
procés obert de rescissió o de 

modificació de contracte tal 
com marcaria la llei. Finalment, 
després de mesos de conflic-
tes, i sempre segons la versió 
del querellant, Aeroports de 
Catalunya hauria apartat de 
la direcció d’Alguaire Alberto 
López, que assegura que les 
seves constants queixes li van 
costar l’aïllament i el posterior 
acomiadament.

L’altra versió
Aeroports de Catalunya ha 
afirmat a través d’un comu-
nicat que l’acomiadament 
de l’exdirector de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire va ser per 
“motius disciplinaris” i “avalat 
per experts legals”. L’empresa 
pública de la Generalitat re-
accionava així a l’anunci de la 
querella interposada per l’aco-

miadat, Alberto López, contra 
diversos dels seus membres.
En el comunicat, Aeroports de 
Catalunya confirma que el 27 
de juliol del 2016 va decidir fer 
efectiu l’acomiadament disci-
plinari de López, director de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire 
fins a aquella data. El fet va 
tenir repercussió mediàtica, 
però l’empresa pública su-
bratlla que, tot i això, va de-
cidir no fer públic els motius 
de l’acomiadament procedent 
“respectant la intimitat dels 
implicats”.
També indica que ha tingut 
coneixement de la querella in-
terposada per López a través 
dels mitjans de comunicació i 
que desconeix quin és el seu 
estat de tramitació. En tot cas, 
però, ha anunciat que defen-
sarà davant de les instàncies 
judicials pertinents que l’aco-
miadament “va ser per motius 
disciplinaris, avalat per experts 
legals”.
Finalment, ha anunciat que es 
defensarà davant de les ins-
tàncies judicials que pertoqui, 
“atès que sempre ha actuat 
d’acord amb la llei”, i que es-
tudiarà si emprèn accions le-
gals per danys a l’honorabilitat 
i a la imatge de les persones i 
de les empreses objecte de les 
acusacions de l’exdirector.  



El jutge decreta presó provisional sense fiança per al 
caçador que va matar dos agents rurals a Aspa

 REDACCIÓ
 ASPA

El magistrat del Jutjat d’ins-
trucció número 4 de Lleida 
ha decretat presó provisional 
sense fiança per a Ismael Ro-
dríguez, el jove caçador de 
28 anys que es va declarar au-
tor de la mort a trets de dos 
agents rurals a Aspa. El jutge 
no ha determinat encara si 
li imputa dos delictes d’ho-
micidi o d’assassinat i deixa 
aquesta decisió per més en-
davant, en la fase d’instruc-
ció. L’acusat ha declarat als 
jutjats de Lleida i posterior-
ment ha estat traslladat al lloc 
dels fets per fer la recreació 
del succés. La lletrada que el 
defensa, Montse Torres, ha 
demanat llibertat per al jove 
i ha mantingut que només va 
disparar tres vegades contra 
els agents tot i que l’informe 
forense indica que cadascu-
na de les víctimes va rebre 
dues ferides per arma de foc 
‘’en zones vitals’’. Un agent 
va rebre els dispars de forma 
horitzontal a la cara i el coll 
i l’altre, al tòrax i al crani. És 
per això que el jutge creu que 

Dol pel doble crim d’Aspa

Ismael Rodríguez va disparar 
quatre vegades i no tres tot i 
que aquest ha assegurat que 
no hauria manipulat l’arma 
per poder rebre més cartut-
xos, de manera que dedueix 
que després de disparar tres 
vegades amb l’escopeta la va 
recarregar per fer un quart tir.
Després de reconèixer els 
fets, Ismael Rodríguez podria 

rebre una pena de 30 a 50 
anys de presó. A més, caldria 
sumar-hi els anys de presó 
corresponents als altres dos 
delictes que el jutge ha impu-
tat a l’acusat, el de tinença il-
lícita d’armes i el d’atemptat 
contra l’autoritat.
L’advocada d’Ismael Rodrí-
gues, Montse Torres, ha ex-
plicat una vegada finalitzada 

la declaració de l’acusat que 
la reconstrucció dels fets ‘’no 
ha aportat més dades de les 
que ja es tenien’’ malgrat que 
el jove ‘’ha col·laborat mol-
tíssim, fins i tot responent 
a qüestions que no se li han 
plantejat’’. En aquest sentit, 
Torres ha reiterat que l’acusat 
continua sense recordar els 
minuts en què va disparar als 

agents i que aquest va patir 
un ‘’lapsus’’.

Emotiu comiat
L’església de Sant Llorenç de 
Lleida ha acollit el funeral dels 
dos agents rurals. Una àm-
plia representació del cos ha 
volgut donar l’últim adéu als 
seus companys en un emotiu 
acte en el qual també han as-
sistit diferents representants 
polítics i sindicals encapçalats 
pel president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, que 
ha estat acompanyat pels 
consellers Jordi Jané i Merit-
xell Serret. La cerimònia, que 
ha durat uns vint minuts, s’ha 
desenvolupat en la més es-
tricta intimitat, En finalitzar, 
els companys dels difunts 
han tret els dos fèretres a les 
espatlles i els han dipositat a 
l’entrada de l’església, on els 
fills de les víctimes han deixat 
anar dos exemplars de falcó 
peregrí. 

Minut de silenci a Soses 
en senyal de dol pels dos 
agents rurals morts.

foto · Ajuntament de Soses

Crònica negra

Agents Rurals
S’incrementen les mesures de
seguretat dels Agents Rurals

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Departament d’Agricul-
tura de la Generalitat ha 
aprovat una instrucció “tem-
poral” per incrementar les 
mesures de seguretat del 
cos dels Agents Rurals de 
Catalunya en els controls de 
caça. Algunes de les mesu-
res són que cadascuna de 
les actuacions no les faci una 
parella d’agents, sinó tres 
o quatre, i d’altres, que es 
prendrien més endavant po-
drien incloure l’ús d’armilles 
antibales, càmeres de vídeo 
o armes, a més de fer cursos 
d’autodefensa.
Algunes d’aquestes mesu-
res són reivindicacions his-
tòriques dels sindicats i ja 

s’havien previst en el pla 
estratègic, però la mort de 
dos agents pels trets d’un 
caçador a finals del mes de 
gener a Aspa n’accelerarà la 
implantació. 

Imatge del lloc dels fets 
poc després del crim.

foto · 7accents

I seguim creixent! Ben aviat més de 2000m2 dedicats a tu!

Anys llum per davant
Sempre adquirint la tecnologia més capdavantera i efectiva

Picosure®: 

Referent en 
l’eliminació 
de taques i 
tatuatges

Icon: 

L’únic aprovat 
per la FDA per 
l’eliminació 
d’estries i 
cicatrius

Cynergy: 

Eliminació de 
varius, rosàcia, 
telangiectàsies, 
cuperosis, etc.

Vectus: 

La depilació 
làser més 
efectiva i 
segura
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El jutge del cas Nadia no es creu que la nena dormís
quan els pares es feien fotos de contingut eròtic

 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

El jutge del cas Nadia que in-
vestiga els pares de la nena 
per estafa ha assumit també, 
en un procediment a part, la 
nova causa contra Fernando 
Blanco i Marga Garau pels de-
lictes d’exhibicionisme, pro-
vocació i explotació sexual. El 
deganat ha decidit que sigui 
el mateix Jutjat d’instrucció 
número 1 de la Seu d’Urgell 
qui investigui les desenes de 
fotografies “de contingut 
sexual” trobades pels Mos-
sos d’Esquadra al llapis de 
memòria del pare, Fernando 
Blanco. Segons l’advocat del 

Exhibicionisme, provocació i
explotació sexual?

matrimoni, tant ell com la seva 
dona, Marga Garau, van asse-
gurar en la declaració judicial  
que són fotografies “familiars 
normals”. L’advocat, Alberto 
Martín, va explicar que les fo-
tografies que s’estan investi-
gant estan fetes entre el 2008 
i el 2011, quan la família vivia 
a la Biniali, a Mallorca.
Tanamteix, el magistrat ha des-
muntat l’argumentari dels pa-
res contra aquests delictes en 
el text en què ordena la nova 
investigació, al qual ha tingut 
accés el diari digital Ok Diario. 
Per exemple, no es creu que la 
menor dormís quan els pares 
es van fer 41 fotos mantenint 

relacions sexuals al seu cos-
tat, amb la nena al mateix llit. 
Tampoc no es creu que 9 fotos 
més en què apareix la menor 
despullada tinguessin l’objec-
tiu de fer un control de la seva 
evolució mèdica ni de retra-
tar-la en gestos “graciosos”.
El mateix jutjat també investi-
ga Blanco i Garau per estafa 
en haver recaptat presumpta-
ment 918.000 euros en dona-
tius que s’havien de destinar a 
intervencions mèdiques de la 
menor. 

La mare de Nadia, sortint 
de la presó.

foto · Catalunya Ràdio

Cas Nadia

	  AECC	  –	  CATALUNYA	  CONTRA	  EL	  CÀNCER	  DE	  LLEIDA	  2017	  
c/	  Pallars,	  25	  	  

tel.	  973238148	  

lleida@aecc.es	  

Activitats	  gratuïtes	  	  

	  

BALAGUER	  

	  

CERVERA	  

	  

LES	  BORGES	  

BLANQUES	  

	  

LLEIDA	  

	  

MOLLERUSSA	  

	  

TÀRREGA	  

ORIENTACIÓ	  MÈDICO-‐	  SANITARIA	   Cites	  concertades	   Cites	  concertades	   Cites	  concertades	   Cites	  concertades	   Cites	  concertades	   Cites	  concertades	  

AJUDES	  ECONÒMIQUES	  PRÈSTEC	  DE	  

MATERIAL	  ORTOPÈDIC	  

Cites	  concertades	   Cites	  concertades	   Cites	  concertades	   Cites	  concertades	   Cites	  concertades	   Cites	  concertades	  

ATENCIÓ	  PSICOLÒGICA	  INDIVIDUAL/	  

GRUP	  PSICOEDUCATIU	  

	  

2n	  dimecres	  de	  mes.	  

CAP	  de	  Balaguer.	  

Grup	  de	  març	  a	  maig	  

de	  10.30h	  a	  12h.	  

1r	  dijous	  de	  mes.	  CAP	  

de	  Cervera.	  

3r	  dilluns	  de	  mes.	  CAP	  

de	  les	  Borges	  

Blanques.	  

De	  dilluns	  a	  

divendres.	  Aecc	  

Lleida.	  

4t	  dimarts	  de	  mes.	  

CAP	  de	  Mollerussa.	  

Grup	  de	  febrer	  a	  

maig	  de	  11h	  a	  12.30h	  	  

1r	  dijous	  de	  mes.	  CAP	  	  

Tàrrega.	  	  

Grup	  de	  febrer	  a	  maig	  

de	  10.30h	  a	  12h.	  	  

FISIOTERÀPIA	  INDIVIDUAL	   1r	  i	  3r	  dilluns	  de	  mes	  

al	  CAP	  de	  Balaguer	  

	   	   Dimarts,	  dijous	  i	  

divendres	  a	  l’aecc	  de	  

Lleida.	  

	   2n	  i	  4t	  dimarts	  de	  mes	  	  

CAP	  Tàrrega.	  

FISIOTERÀPIA	  AQUÀTICA	   Divendres	  de	  13.50h	  a	  

14.45h	  a	  la	  piscina	  

Vedruna.	  

Inici	  Setembre	  2017	   Dimarts	  13h	  i	  dijous	  

12.30h.	  	  

Piscina	  coberta	  

municipal	  de	  

Mollerussa.	  

Piscina	  Episcopal	  

Dilluns	  a	  les	  10.00h,	  

Dimarts	  a	  les	  11.00h,	  

Dijous	  a	  les	  14.00h.	  

Dimarts	  13h	  i	  dijous	  

12.30h.	  	  

Piscina	  coberta	  

municipal	  de	  

Mollerussa.	  	  

Dimarts	  i	  dijous	  8.30h.	  	  

Piscina	  coberta	  

municipal	  de	  Tàrrega.	  

MARXA	  NÒRDICA	  

	  

Inici	  Octubre	  2017	   Dimarts	  de	  17.30h	  a	  

19.30h	  .	  Del	  7/03	  al	  

25/04.	  	  

Dimecres	  de	  10	  a	  12h.	  	  

Del	  1/03	  al	  26/04.	  	  

Dilluns	  de	  10h	  a	  12h.	  

Del	  6/03	  al	  24/04.	  	  

Inici	  Octubre	  2017.	  	   Inici	  Octubre	  2017.	  

IOGA	   	   	   Inici	  Setembre	  2017.	   Divendres	  de	  10.00h	  

a	  11.00h	  a	  l’aecc	  de	  

Lleida.	  

Inici	  Setembre	  2017	   Dimecres	  de	  11.00h	  a	  

12.00h	  al	  CAP	  de	  

Tàrrega.	  



El disseny de la nova gorra per a la quarta edició ha anat 
a càrrec de l’empresa Munich

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El diumenge 19 de febrer la 
Seu Vella de Lleida serà l’es-
cenari de la quarta edició de 
la festa Posa’t la Gorra que la 
delegació d’Afanoc a Lleida 
organitza a favor dels infants 
i adolescents amb càncer. En-
guany la campanya està de-
dicada a l’art i la cultura i el 
disseny de la gorra ha anat a 
càrrec de Munich, una marca 
esportiva que ha creat una 
gorra juvenil i colorista.
L’objectiu de la campanya 
és donar a conèixer proble-
màtica al voltant dels infants 
afectats de càncer i les seves 
famílies. I també recaptar fons 
amb la finalitat de mantenir i 
millorar la Casa dels Xuklis, 

La festa Posa’t la Gorra torna a
la Seu Vella de Lleida

Salut
Els pacients amb malalties pulmonars

 pateixen més ansietat i depressió
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Investigadors lleidatans de l’ 
IRBLleida i de l’IDIAP Jordi 
Gol han detectat que la pre-
sència d’ansietat i depressió 
en els pacients diagnosticats 
de malaltia pulmonar obs-

tructiva crònica (MPOC) és 
molt superior (15,6 %) que 
en la població general.
L’estudi també mostra que 
el fet de tenir ansietat i/o 
depressió multiplica per 
2,28 el risc de patir dues o 
més exacerbacions. 

casa d’acollida per a famílies 
desplaçades a Barcelona amb 
infants malalts de càncer que 
van a rebre el tractament als 

hospitals de referència, i tam-
bé per seguir ampliant i man-
tenint els serveis que s’estan 
donant des de l’Afanoc a les 

famílies que necessiten la 
seva ajuda.
Enguany també hi haurà ser-
vei gratuït d’autobús fins la 

Seu Vella de Lleida, el recor-
regut del qual ja es pot con-
sultar en la pàgina web de 
l’acte.
La presentació de l’escenari 
principal la faran l’humorista 
Ferran Aixalà i la presentado-
ra Ares Teixidó. L’acte de les 
escoles bressol serà presen-
tat per la Toñy Castillo i es 
comptarà amb l’actuació del 
grup Spring Rot, entre d’al-
tres. Finalment, l’escenari per 
a joves serà dinamitzat pel Sr. 
Postu. 

Cartell de la quarta edi-
ció de la festa Posa’t la 
Gorra.

imatge · Afanoc

Càncer infantil

Investigació
Creen una aplicació per diagnosticar 

malalties rares
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Investigadors de la Universi-
tat de Lleida (UdL) i de l’Ins-
titut de Recerca Biomèdica 
de Lleida Fundació Dr. Pifarré 
(IRBLleida) han desenvolupat 
una aplicació web gratuïta 

que ajuda al diagnòstic inici-
al de més de 4.000 malalties 
rares, com ara la talassèmia 
beta; les síndromes de Tur-
ner, Goldblatt, Williams, o la 
malaltia de Canavan i de Fa-
bry, entre d’altres. Per crear 
l’eina Rare Disease Discovery, 

els investigadors han utilitzat 
un conjunt de dades obertes 
que relaciona les malalties 
rares i els seus símptomes. El 
programa permet als metges 
obtenir automàticament una 
llista de malalties, ordenades 
de més a menys puntuació, 
després d’haver identificat 
i seleccionat els símptomes 
que presenten els pacients. 
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Canvia hàbits, guanya en salut!

• Consulta Dr. Carlos Godino. Avda. Balmes nº21 6º Lleida. Tel: 973 237515   
     (dimecres tarda)
 • Vithas Salut Lleida. Avda. Tortosa nº4 Lleida. Tel: 973 266300 
     (dijous tarda i divendres matí)

perruqueria

Rambla Ferran, 26 Lleida
Tel. 973 241 672
cromm@live.com

45 DIES DE CABELL 
PERFECTE EN 
30 MINUTS

TRACTAMENT

25 €

TRACTAMENT

MANTENIMENT CASA

BRUSING
+

+



Habitatge Lloguer
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Tot i que Lleida és una de les ciutats catalanes
amb els lloguers més barats, la tendència a 
l’alça s’ha començat a notar al llarg de 2016

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 “L’habitatge de lloguer en el 
2016” que publica anualment 
la immobiliària Fotocasa con-
clou que en l’exercici tancat 
de 2016 Barcelona s’ha posici-
onat per primera vegada com 
la ciutat més cara en preus de 
lloguer, per davant de Madrid 
i Sant Sebastià, que s’havi-
en mantingut en el lideratge 
d’aquest rànquing. La pressió 
turística i una alta rotació de 

el

del 
lloguer

Dos locals en llo-
guer en ple Eix Co-
mercial de la ciutat 

de Lleida.

fotos · Rubén Verdú

boom
professionals d’empreses mul-
tinacionals que s’implanten en 
la capital catalana han fet que 
en aquests últims dos anys i 
mig s’hagin registrat incre-
ments del lloguer de més de 
dos dígits. 
L’increment registrat a Catalu-
nya, del 16,2%, el segon més 
alt de l’Estat, s’ha produït bà-
sicament pel comportament 
a l’alça de Barcelona i especi-
alment de la ciutat de Barce-
lona. Les altres demarcacions 
també augmenten, com Llei-
da, amb un creixement dels 

encara està el 27,7% per sota 
dels preus màxims de 2007. 
Tot i això, Lleida continua sent 
una de les ciutats catalanes 
amb els lloguers més barats. 
Segons Promo Assessors Con-
sultors, la capital del Ponent 
té més del 70% d’habitatges 
per sota dels 450 euros, uns 
preus que s’expliquen per una 
sobreoferta que s’arrossega 
des de l’esclat de la bombo-
lla immobiliària i que ha deixat 
una difícil sortida a l’estoc de 
cases. La fotografia d’aquesta 
sobreoferta de Lleida és que 
més del 70% dels contractes 
estan entre 121 i 450 euros 
i només l’1% dels arrenda-
ments signats supera els 750 
euros. L’any 2015, per exem-
ple, no es va llogar cap habi-
tatge per sobre dels 900 euros 
segons les dades del registre 
de fiances de l’Incasol. 
D’altra banda, les dades de 
l’informe Tinsa pel que fa a 
l’estoc de pisos nous sense 
vendre apunten un compor-
tament molt desigual entre 
les demarcacions catalanes. 

De fet, Lleida continua sent 
la demarcació amb un nivell 
d’estoc més elevat, a l’entorn 
del 30% amb 5.566 habitat-
ges nous sense vendre a les 
comarques lleidatanes. 

Turisme
Un element que afecta l’ofer-
ta es la dedicació de pisos o 
habitacions a finalitats turísti-
ques. L’Hotel Real Lleida, que 
pertany a la cadena Eizasa 
Hoteles, ha inaugurat diversos 
apartaments al centre de la 
ciutat de Lleida, concretament 
al carrer Príncep de Viana. 
D’aquesta manera, el centre 
hoteler lleidatà s’uneix a la 
moda dels apartaments turís-
tics, tan típics, per exemple, a 
la ciutat comtat.
A més, l’oferta d’allotjament 
turístic a través de platafor-
mes com Airbnb gairebé su-
pera l’oferta reglada de places 
turístiques, encara que a Llei-
da només s’ofereixen 54 pla-
ces mitjançant aquest web, a 
diferència de Girona i Tarrago-
na, on n’hi ha més de 300. 

què en pensa...

L’europeïtzació de l’habitatge

Ricard
Massoni

 SIM Lleida

gir a les seves vides i apostar 
per tenir un punt mes d’auto-
nomia i llibertat. Resumint: pa-
gar pel que necessitem en el 
moment que ho necessitem. 
Avui les nostres circumstàncies 
i necessitats són cada cop més 
canviants, com la mobilitat en 
la feina, i sembla que ja res és 
per sempre. En aquesta línia, 
tampoc ha de ser-ho el nostre 
habitatge, almenys mentre tin-
guem la nostra vida familiar i 
professional a ple rendiment i, 
per tant, l’opció d’adaptar el 
nostre habitatge a cadascun 
dels canvis que sorgiran. S’han 

acabat les hipoteques que 
hipotequen la nostra vida du-
rant 25, 30 o 40 anys, aquesta 
es la gran aposta per la lliber-
tat. I que a cada moment pu-
guem triar l’habitatge què es 
correspon a les nostres neces-
sitats, ingressos o, inclús, ca-
pricis, sense la por d’haver-nos 
equivocat ni d’haver de pagar 
de per vida aquella decisió 
que vam prendre en un mo-
ment  que crèiem que tot ani-
ria segons havíem planificat. I 
tots sabem que avui en dia fer 
plans massa llargs és, com a 
mínim, molt arriscat.

preus del lloguer del 0,6. 
Tanmateix, mentre la ciutat de 
Barcelona ha superat aquest 
2016 els preus màxims de la 
sèrie de Fotocasa de 2007, les 
altres demarcacions encara no 
han fet.  Per exemple, Lleida 

Estem davant d’un gran canvi 
de mentalitat en referència a 
l’habitatge, ens estem europe-
ïtzant. I què vol dir això? Doncs 
que el lloguer ha passat a ser la 
primera opció per a les famílies 
i per a tots aquells que prenen 
la decisió d’independitzar-se, 
de viure en parella o de fer un 
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S’han millorat els recorreguts que utilitzen els escolars
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, juntament amb els ti-
nents d’alcalde i regidors de 
l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sos-
tenibilitat, Fèlix Larrosa, i dels 
Recursos Municipals, Montse 
Mínguez, ha visitat la finalit-
zació de les obres de millora 
dels camins escolars de Cap-
pont, en concret, del col·legi 
Frederic Godàs, però que 
també inclou els centres Fran-
cesco Tonucci i Camps Elisis. 

Finalitzen les obres de millora 
dels camins escolars de Cappont

Puericultura

Kiwisac estrena la seva col·lecció
més “natural”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Kiwisac estrena la seva nova 
col·lecció: Be Nature. Són 
cinc peces (maleta, portado-
cuments, bossa de la cadireta 
de passeig, bossa materna i 
necesser) de cotó amb un aca-

bat que repel·leix l’aigua per 
oblidar-se dels plàstics i el po-
lièster i que respecta el medi 
ambient. Una col·lecció feme-
nina, còmoda i amb estil propi. 
Disponible a partir del 20 de 
febrer a botigues de puericul-
tura i www.kiwisac.com. 

La col·lecció Be Nature, a la venda en dos colors: 
rosa (foto) i gris.

foto · Kiwisac

Empresa
El nombre d’empreses constituïdes 

a Catalunya creix més d’un 17%
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El nombre d’empreses cons-
tituïdes el 2016 a Catalunya 
es va situar en 21.209 soci-
etats, la qual cosa suposa 
el 17,37% més que les que 
es van crear en l’exercici 
del 2015. Per demarcaci-
ons, Barcelona va constituir 
17.003 companyies el 2016, 
2.409 empreses més que el 

2015, el 16,51% més; seguit 
de Girona amb 1.874 socie-
tats, 347 companyies més, 
el 22,72% més. Tarragona, 
amb 1.517 empreses, 230 
societats més i el 17,87% 
més, i Lleida, amb 815 soci-
etats, 153 més que el 2015 
i el 23,11% més, tanquen la 
llista. A nivell percentual, a  
Lleida és on més augmenta 
la creació de societats. 

Es tracta d’un projecte amb el 
qual es millora la senyalitza-
ció dels itineraris que fan els 
escolars, les seves famílies i la 
comunitat educativa des de  
casa seva fins als tres centres.
El paer en cap ha explicat que 
el projecte, que abasta 1.100 
m2, ha inclòs l’ampliació dels 
espais d’espera davant dels 
tres centres educatius, am-
pliant les dimensions de la 
vorera i reduint la calçada, 
plantant més arbres per crear 
espais d’ombra i millorant la 

connexió amb bicicleta, man-
tenint la protecció respecte la 
circulació rodada. A l’entorn 
del centre Francesco Tonucci 
s’han plantat catorze unitats 
d’arbres tipus Celtis Occiden-
talis (lledoner americà) i s’han 
col·locat sis bancs i dues pa-
pereres. L’escola Camps Elisis 
disposa de vuit noves unitats 
d’arbres Acer Buergerianum 
(auró tridentat), tres nous 
bancs i una paperera. I pel 
que fa al Frederic Godàs s’han 
plantat dotze noves unitats 
d’arbres Gleditsia Triacanthos 
(acàcia de tres punxes), qua-
tre bancs i dues papereres.
L’import de la primera fase 
del projecte és de 60.199,21 
euros. Properament es porta-
rà a terme la segona fase del 
projecte, consistent en la se-
nyalització dels itineraris des 
dels tres centres educatius de 
Cappont. foto · Hermínia Sirvent

Obra pública
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Forcadell va
ser l’encarregada 

d’inaugurar la 
54a edició del 

certamen

La Fira s’ha centrat en la promoció del
petit productor i els aliments de proximitat
 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

La 54a Fira de l’Oli i les Gar-
rigues, que s’ha celebrat du-
rant els dies 20, 21 i 22 de 
gener a les Borges Blanques, 
s’acomiada amb un balanç 
molt positiu després d’haver 
rebut 72.000 visitants i haver 
venut 69.000 litres d’oli, unes 
xifres que no s’havien assolit 
mai, i amb bones sensacions i 
comentaris favorables de visi-
tants, expositors i prescriptors 
que han passat pel certamen.
Les valoracions dels assistents 
han destacat l’aposta de la 
Fira per la innovació i per la 
cultura de l’oli, catalogant-la 
com la millor fira oleícola de 
Catalunya i de les millors fires 
alimentàries de l’Estat. S’ha 
destacat també la importàn-
cia dels agermanaments i la 
novetat de les visites guiades 
a la població que, juntament 
amb el ple hoteler i als res-
taurants, han proporcionat 
un elevat retorn a la comarca, 

Rècord de visitants i de
litres d’oli venuts

Oli 
JARC demana
mecanismes de

regulació de
mercat per a l’oli 

d’oliva

 REDACCIÓ
 LLEIDA

JARC-COAG reclama a 
l’administració la posada 
en marxa de mecanismes 
de regulació de mercat 
per a l’oli d’oliva “que evi-
tin la volatilitat dels preus 
característics dels produc-
tes agraris, que acaba po-
sant en perill la viabilitat 
dels productors”. A més, 
JARC-COAG remarca que 
al conjunt de l’Estat, i so-
bretot a Catalunya, s’està 
observant una “equilibra-
da relació qualitat/preu 
per als productors”. En 
aquest sentit, des de l’or-
ganització subratllen que 
l’evolució de les últimes 
campanyes ha evidenciat 
“que el sector té capacitat 
d’abastir el mercat a uns 
preus adequats per a tots 
els agents de la cadena de 
comercialització”. 

Tall de la cinta inaugural de la Fira de l’Oli i les Garri-
gues.

foto · Ajuntament de les Borges

incentivant la promoció turís-
tica, i amb un impacte econò-
mic molt positiu.
Amb 160 expositors, la Fira 
s’ha centrat enguany en la 
promoció del petit productor 
i els aliments de proximitat.

Inauguració
La presidenta del Parlament 
de Catalunya, Carme Forca-

dell, va encapçalar l’acte in-
augural de la 54a edició de 
la Fira de l’Oli Qualitat Verge 
Extra i les Garrigues. Forca-
dell va afirmar que la Fira és 
un certamen consolidat, de 
prestigi, que promociona l’oli 
i el territori des de la seva 
pròpia identitat. També va vo-
ler posar de manifest que du-
rant aquests 54 anys tots els 

organitzadors s’hauran trobat 
entrebancs però gràcies a 
l’esforç i la perseverança s’ha 
pogut arribar fins aquí. D’altra 
banda, va indicar que “defen-
sar la identitat en un món glo-
bal és un valor afegit”.
L’alcalde de les Borges, Enric 
Mir, va assegurar que aquesta 
Fira “és un goig i un orgull, és 
la festa de casa nostra, de la 
nostra comarca, que cada dia 
ens reconeixen més a Catalu-
nya i avui fins i tot ja arreu de 
l’Estat”. 

Ramaderia 
UP apressa en 
l’aprovació del 

decret de
fertilització i
dejeccions

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Unió de Pagesos reclama 
“celeritat” al Govern per 
tal que es pugui aplicar 
en breu el nou decret de 
fertilització i gestió de de-
jeccions ramaderes en què 
treballa el Departament 
d’Agricultura. El sindicat, 
recorda que el decret “ja 
porta més de tres anys 
de retard i que cal actua-
litzar-lo amb urgència per 
tal de posar fi a la situació 
d’inseguretat jurídica dels 
ramaders que presenten 
projectes per millorar les 
seves explotacions”. Des 
d’UP veuen amb bons ulls 
que es revisin “de forma 
consensuada amb el sec-
tor” els criteris actuals per 
a l’ampliació i la instal-
lació de noves granges 
en les zones d’alta den-
sitat ramadera en el nou 
decret, però rebutgen 

Cooperatives agràries

Demanen ajuda a l’Estat per frenar la 
creació del fons cooperatiu obligatori

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El president d’Asaja Lleida, 
Pere Roqué, i el president 
de la Plataforma Antifons 
Obligatori, Josep Segura, 
s’han reunit amb la subde-
legada del Govern de l’Es-
tat a Lleida, Inma Manso, 
per expressar-li el rebuig de 
més d’una vintena de coo-
peratives agràries catalanes, 
la majoria de Lleida i de Tar-
ragona, a les aportacions al 
fons de contingència que 
preveu el projecte de llei de 
regulació del funcionament 
de les seccions de crèdit de 
les cooperatives agràries 

Disconformitat 
respecte deles

aportacions
obligatòries que 

es preveuen  

que s’està tramitant al Par-
lament de Catalunya al llarg 
dels darrers mesos.
Durant la trobada, Roqué ha 
manifestat la seva disconfor-

mitat amb el vicepresident 
del Govern i conseller d’Eco-
nomia, el republicà Oriol 
Junqueras, per haver fet el 
decret “sense pactar-lo amb 
el sector” i ha lamentat “la 
manca de consideració” de 
la consellera d’Agricultura, 
la també republicana Merit-
xell Serret, ja que “en cap 
moment s’ha posicionat al 
costat del sector”.
Per la seva banda, Manso 
s’ha compromès a traslladar 
les reivindicacions d’ambdu-
es entitats i la resta de co-
operatives als responsables 
del Ministeri d’Economia, 
Indústria i Competitivitat. 

Pagesia 
Marxa pagesa per 
reclamar dignitat 
per a l’activitat 

agrària

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La marxa de tractors que 
reclama “dignitat” per a 
l’activitat agrària ha co-
mençat a caminar des de 
Bellver de Cerdanya, el 
punt més matiner de sor-
tida de tractors, i ha recor-
regut Catalunya en diver-
ses columnes per confluir 
a Barcelona Es tracta de 
la protesta més ambiciosa 
organitzada per UP davant 
de la definició d’un “mo-
del de nou país” que va-
lori l’activitat agrària i per 
evitar noves “retallades” 
en els pressupostos. 

Fira de l’Oli i les Garrigues
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Periodisme esportiu Marc Retamero

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Li tocava disputar un últim 
partit. L’última competició 
que enfrontaria el seu an-
hel de viure amb una de les 
pitjors malalties del món. El 
Marc Retamero, periodista de 
vocació i amant dels esports 
en general i del bàsquet en 
particular, sempre s’ha des-
marcat de qualsevol altra per-
sona. Perseverant, optimista 
i encoratjador, va fer del seu 
periodisme esportiu la com-
binació perfecta entre passió 
i talent. Passió per descobrir 
i explicar noves històries re-
lacionades amb el món de 
l’esport; i talentós en cadas-
cuna de les seves gestes, 
que el van portar amb només 
24 anys a ser un dels millors 
periodistes esportius de Llei-
da. No només per nosaltres, 
periodistes, sinó també per 
tots aquells lectors que l’han 
acompanyat en aquest camí.
El Marc va realitzar els seus 
primers estudis al col·legi Sa-
grada Família de Lleida per 
després graduar-se en Comu-
nicació i Periodisme Audiovi-
suals a la Universitat de Llei-
da. La seva etapa professional 
es va iniciar amb la retrans-
missió dels partits del Lleida 
Bàsquet a Pasión Deportiva 
Radio i posteriorment a Waita 
Televisió per a la FebTV. Du-
rant gairebé sis anys també va 
col·laborar amb Solobasket 
coordinant la informació de 
les lligues LEB, on va demos-
trar sobradament el seu talent 
i estima per l’Actel Força Llei-
da, convertint-se en un dels 

El periodista
mor als 24 anys 

després de lluitar 
contra una llarga 

malaltia

Conegut i reconegut  per la 
seva  labor  periodística entorn 
del món del bàsquet i l’esport 

en general

El gran 
desMARCatge 

col·laboradors amb més visi-
tes acumulades, prop de dos 
milions concretament. Però la 
seva relació amb el món del 
bàsquet no va ser merament 
professional. Durant la seva 
infantesa va jugar al CB Pardi-
nyes i a la UdL va disputar amb 
l’equip Comunicació Nuggets 
la lliga de bàsquet de l’ET-
SEA. Tot i mostrar una estima 
especial per aquest esport, el 
jove lleidatà també va cobrir 
diversos esdeveniments del 
Lleida Esportiu per al portal 
Vavel i era col·laborador i opi-
nador a 7accents. Durant la 
seva curta però intensa etapa 
professional, el Marc es va des-
marcar de qualsevol altre. No 
per distanciar-se o alliberar-se, 
sinó per destacar en cadascuna 
de les seves jugades. El passat 
dia 7 de gener el Marc torna-
va a desmarcar-se. Aquest cop 
ho feia per sempre. El partit, 
la lluita constant contra aque-
lla malaltia, havia acabat, però 
no amb una derrota, sinó amb 
una gran jugada, un altre gran 
desmarcatge. Perquè com deia 
ell mateix, “l’única lluita que es 
perd és la que s’abandona”. I 
ell mai no va abandonar.   

La seva batalla 
no ha membrat mai 
la seva gran passió pel 
periodisme esportiu.
foto · Òscar Buetas

El SE7 titular
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Opinió: Las cosas de 
palacio van despacio

Opinió: Guerra Civil
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El davanter Marc Nierga debuta amb empat a Levante i el migcampista Haritz 
Albisua i el central Mikel Fernández arriben del Lorca en qualitat de cedits

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Lleida Esportiu i el Lorca FC 
han arribat a un acord per a 
la cessió del migcampista de-
fensiu Haritz Albisua, de 24 
anys, i del central Mikel Fer-
nández, de 24  anys, a l’equip 
de la Terra Ferma fins al final 
de temporada. Abisua, natu-
ral de Soraluze (Guipúscoa), 
va  iniciar  la  seva trajectòria 
a la SD Eibar, club on va for-
mar-se, i posteriorment va mi-
litar al Barakaldo CF. El  direc-
tor esportiu  del  Lleida, Jordi 
Esteve, ha qualificat Albisua  
com  un migcampista  “molt  
complet”,  que  es  distingeix  
per  “donar equilibri  i  consis-
tència  a l’equip”,  situant-se  
“per davant  dels  dos  cen-
trals”.  Alhora,  també ha  res-
saltat  la  seva “envergadura” 

El Lleida Esportiu reforça la 
plantilla i somia en la remuntada

i “fortalesa física”, qualitats 
que li permeten “dominar el 
joc aeri”. Pel que fa a Mikel 
Fernández, que va viure el 
seu debut a Segona Divisió 
B amb el Bilbao Athletic des-
prés de formar-se en el plan-
ter  de Lezama, Esteve asse-
gura que és un jugador que 
destaca per la seva “fortalesa 
en el joc aeri” i per la seva 
“velocitat i bona sortida de 
pilota”. A la vegada, també 
ha subratllat “la polivalència” 
com una altra de les seves 
característiques, ja que pot 
adaptar-se a diverses posici-
ons defensives.  D’altra banda 

i, amb més experiència que 
els seus companys després 
d’haver debutat davant del 
Levante, el davanter Marc Ni-
erga, de 24 anys i procedent 
del Granada CF B, arriba al 

Lleida Esportiu amb l’objectiu 
“d’ajudar l’equip amb treball 
i gols”. El futbolista, d’1’83 
metres d’altura i 74 quilos de 
pes, ha signat amb el club de 
la Terra Ferma fins al final de 

la temporada 2017/18. L’ata-
cant compta amb un registre 
de trenta gols marcats en la 
categoria, on a banda del fi-
lial granadí també ha passat 
pel Real Zaragoza B, el CA 
Osasuna Promesas i el CD 
Guijuelo. Així mateix, també 
ha jugat a Segona Divisió A, 
el curs passat amb l’AD Al-
corcón. El davanter es defi-
neix com “veloç i resolutiu” 
i, per això, espera “aportar 
el màxim i sumar” al bloc per 
tal de “millorar i superar en la 
segona volta els números de 
la primera, escalar posicions 
en la classificació i mirar cap 
amunt”. “Estem en el grup 
més competit i exigent de la 
categoria, amb partits molt 
igualats, i hem d’anar jornada 
a jornada”, destacava en la 
seva presentació. 

El davanter Marc Nierga, 
amb la samarreta del 
Lleida Esportiu.

foto · Lleida Esportiu

Segona Divisió B Lliga Nacional Juvenil
La primera victòria del Lleida 

fora de casa 
El juvenil del Lleida Marc Resa 

rep l’alta hospitalària
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Lleida Esportiu ha aconse-
guit la primera victòria fora 
de casa de la temporada da-
vant de l’Hospitalet després 
d’un encontre que s’ha resolt 
al darrer segon per un 2 a 3. 

Els de Siviero han aconseguit 
remuntar un marcador advers 
i, quan semblava que el matx 
acabaria en empat, Doncel ha 
aconseguit el gol de la victò-
ria en l’última jugada, la qual 
cosa permet als lleidatans so-
miar en la remuntada. 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El juvenil del Lleida Espor-
tiu Marc Resa ha rebut l’alta 
hospitalària després de ser 
operat d’urgència el passat 
10 de desembre en rebre un 
fort cop al cap en una acció 

fortuïta durant el transcurs del 
partit que el Juvenil A jugava 
contra el Nàstic de Tarragona 
B a Gardeny el mateix dia. El 
jugador, que continua la reha-
bilitació a casa seva, va sortir 
el passat 29 de desembre de 
l’UCI de l’Hospital Arnau de 

Vilanova, on estava ingressat 
arran de la intervenció, i va 
ser traslladat a planta, on va 
començar a realitzar exercicis 
amb els serveis de fisioteràpia 
i de gimnàs per recuperar pes. 
El futbolista de l’entitat blava, 
ha experimentat una ràpida i 
extraordinària evolució favo-
rable que permet tenir unes 
expectatives optimistes pel 
que fa a la recuperació. 

Juvenil Segona Divisió

Un àrbitre denuncia l’agressió 
soferta per un jugador 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un àrbitre de futbol va denun-
ciar a la comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra de Tàrrega 
l’agressió de què hauria estat 
objecte per part d’un jugador 
de l’equip juvenil del Cervera B 
durant el partit que enfrontava 
aquest equip amb l’Escola de 
la Noguera al municipi de Vila-

nova de la Barca. Els fets hauri-
en tingut lloc el passat dia 7 de 
gener durant la segona part de 
l’encontre, quan el jugador del 
Cervera B hauria donat un cop 
de puny a la cara del col·legiat 
després de ser expulsat. Arran 
de l’agressió, l’àrbitre va patir 
una fractura al nas i un ull inflat, 
motiu pel qual va haver de ser 
traslladat a l’Hospital Universi-

tari Arnau de Vilanova de Llei-
da, centre que va abandonar 
ja de matinada després de ser 
valorat pels professionals sani-
taris, que van poder constatar 
l’abast de la lesió soferta. Da-
vant dels fets, el club cerverí, 
que reconeix l’acció, ha decidit 
no multar el seu jugador. En 
canvi, la delegació a Lleida de 
la Federació Catalana de Fut-
bol ha obert un expedient que 
podria acabar amb una sanció 
per al futbolista de fins a 25 
partits de suspensió. 

Allotjament, instal.lacions balneoteràpiques, 
restaurant del Balneari i saló per bodes i banquets.

Ctra. del Balneari, s/n
43427-Vallfogona 
de Riucorb (Tarragona)
Tel: 977880025
Fax: 977880443
info@hotelbalneari.com
www.hotelbalneari.com

Aigua mineromedicinal declarada d’utilitat pública.
Fer salut en un ambient tranquil i envoltats de 

natura.
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BÀSQUET

Els de Comenge encadenen la cinquena derrota en les 
últimes sis jornades en caure 77-67 davant del Peñas Huesca

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Dura derrota de l’Actel For-
ça Lleida al Palacio Municipal 
de los Deportes d’Osca per 
un resultat final de 77-67. No 
tant pel resultat final, sinó 
per les cinc darreres derrotes 
en les últimes jornades que 
res tenen a veure amb l’inici 
de la competició. El conjunt 
lleidatà es va mostrar molt 
imprecís en els llançaments 
de dos punts i va anar a re-
molc dels locals durant tot el 
partit. Tot i que el partit co-
mençava força igualat, eren 
els locals qui mostraven mi-
llors sensacions sobre la pis-
ta. Als homes de Comenge 
els costava molt encadenar 
dues accions seguides ano-
tant, i això es traduïa en un 
petit parcial de 5-0 que fica-
va el 21-13 en el marcador 
quan quedava un minut i mig 
per acabar el primer quart, 
moment en què els visitants 
demanaven el primer temps 
mort del partit. Un triple de 
Juampi Sutina deixava l’Actel 
Força Lleida a cinc punts del 
CB Peñas Huesca després de 
deu minuts de joc (21-16).
A poc a poc els locals porta-
ven el partit on volien, en de-
fensa incomodaven els lleida-

Derrota dolorosa de
l’Actel Força Lleida

LEB Or
Simeón es retroba amb el Força Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Jose Simeón torna a l’Ac-
tel Força Lleida fins a final 
de temporada. Després de 
cinc anys jugant a Lleida, el 
passat estiu el base valencià 
va fitxar pel Marín gallec, on 
ha disputat els vint partits 
d’aquesta temporada a la 
LEB Or amb una mitjana de 
25 minuts, 5,6 punts i 2,4 as-
sistències per partit. El base 

valencià, de 25 anys, ha dei-
xat enrere les lesions que el 
van impedir jugar al cent per 
cent la passada temporada i 
arriba per ocupar la posició 
de director de joc després 
de la marxa de Nondas Pa-
pantonio i Jeremy Williams. 
El jugador, que es mostra 
molt il·lusionat en el seu re-
torn, ha passat ja la revisió 
mèdica i ha signat fins al fi-
nal de temporada. 

tans, que es mostraven molt 
imprecisos amb un pobre 
percentatge d’un 31% en tirs 
de dos, i en atac feien molt 
mal des de la línia de tres 
punts anotant un total de 
7/11 triples a la primera mei-
tat. Això feia ampliar la renda 

als locals, que després d’un 
triple des de 7 metres quan 
s’exhauria l’últim segon de la 
primera meitat es col·locaven 
deu punts per sobre (42-32).
A l’inici de la segona meitat 
el conjunt de la Terra Fer-
ma es mostrava un pèl més 

Els homes de Comenge no han estat fins en atac ni en defensa.

encertat a l’hora de llençar 
a cistella, Nevels apareixia 
i anotava ràpidament vuit 
punts que donaven espe-
rança als lleidatans retallant 
la renda a només cinc punts 
a l’equador del tercer quart 
(49-44). No obstant això, 

sempre que els lleidatans 
aconseguien atansar-se en el 
marcador els locals responi-
en amb un triple que tallava 
la reacció i no deixava entrar 
a lluitar pel partit l’equip ca-
talà. D’aquesta manera, el 
CB Peñas Huesca tornava a 
marxar nou punts per sobre 
abans d’entrar als últims i 
definitius deu minuts de par-
tit (61-52).A l’últim quart els 
lleidatans eren incapaços de 
generar una reacció que els 
apropés en l’electrònic, ja 
que cada cistella visitant tro-
bava una rèplica dels locals a 
l’altre cantó. Els locals sabien 
conservar molt bé l’avantat-
ge de deu punts al llarg de 
tot el quart i aconseguien en-
dur-se la victòria per un resul-
tat final de 77-67. 

foto · C.Pascual

L’equip lleidatà  
es despenja de

la zona de
play-off de la 

LEB Or

Lliga EBA
Victòria i millor primera volta 
de la història del Pardinyes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El primer equip del C.B. Pardi-
nyes va guanyar a la pista del 
BBA Castelldefels, en la 13a 
jornada de la Lliga EBA 2016-
2017, per 66-79 i d’aquesta 
manera encadena la cinquena 
victòria consecutiva que li per-
met continua en la zona alta 
de la classificació. En un partit 

on els grocs-i-negres van anar 
de menys a més, en especial 
destacar el segon quart, en el 
qual van obrir una diferència 
superior als deu punts que van 
saber mantenir durant tota la 
segona part per endur-se la 
victòria final. Tot i que el par-
tit s’iniciava amb domini local, 
tant en el ritme de l’ofensiva 
com en la intensitat defensiva, 

obrint una mínima diferència 
de quatre punts en el tram ini-
cial del primer quart, els locals 
van incrementar la seva inten-
sitat defensiva per capgirar el 
marcador i arribar al descans 
amb tretze punts d’avantatge. 
A la represa, els locals intenta-
ven retallar la diferència, però 
el Pardinyes, amb un joc seriós 
i en equip, aconseguia contra-
restar aquestes reaccions del 
Castelldefels durant la segona 
part per arribar al final amb un 
66 -79 en el marcador. 
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ATLETISME

Organitzada per Nayox, col·labora amb la lluita 
contra el càncer de mama

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Cursa de la Dona Nayox, 
organitzada per Nayox amb 
el suport de Gogogo Runners 
i NexusGym, arriba a la seva 
cinquena edició el pròxim diu·
menge 12 de març per torna·
rà a unir solidaritat i esport. La 
tinent d’alcalde i regidora de 
Polítiques a favor de la Crea·
tivitat, la Cultura, l’Educació 
i els Esports, Montse Parra, 
juntament amb la presiden·
ta de GogogoRunners, Ester 
Tort, i la directora de Nexus, 
Montse Monjo, han presentat 
la iniciativa, que segueix col·
laborant en la lluita contra el 
càncer de mama destinant la 
recaptació de les inscripcions 
a la Beca Marta Santamaria.
En l’edició d’enguany es con·
tinuarà amb el recorregut tra·
dicional de 5,6 quilòmetres, 
totalment urbà i sobre super·
fície d’asfalt i terra. La sortida, 
a les 11.00 hores del matí, i 
l’arribada estaran localitza·
des a la canalització, davant 
de la Paeria. En concret, el 
recorregut serà: canalització 
del riu Segre, passarel·la del 
Liceu Escolar, avinguda de 
Madrid, avinguda del Segre, 
Príncep de Viana, Comtes 
d’Urgell, Corregidor Escofet, 
avinguda Tortosa, pont de 
Pardinyes i canalització del riu 
Segre de nou. Les inscripci·
ons s’obren a partir de l’1 de 

Esport i solidaritat en la 
Cursa de la Dona

Presentació de la cinquena edició de prova.
foto · Ajuntament de Lleida

HANDBOL

L’handbol base de Lleida, present en 
el Campionat d’Espanya de Seleccions

 JUDIT GÓMEZ
 BLANES

La representació lleidatana 
en el Campionat i Copa d’Es·
panya de Seleccions Autonò·
miques d’Handbol, disputat 
entre el 2 i el 7 de gener a 
Blanes, ha tingut un paper 
rellevant. Dues jugadores 
de l’Associació Lleidatana 
d’Handbol, Katy Tyaglyay i 
Meri Baró, convocades per la 
selecció catalana d’handbol, 
han aconseguit la medalla 
d’or amb la selecció infantil 
femenina després de derrotar 
a la selecció de la comunitat 
valenciana per un resultat de 

26 a 21. Tant Katy com Merli 
han tingut els seus minuts du·
rant tota la competició, però 
ha estat Katy qui, amb prop 
de 10 gols en la final, ha tin·
gut un paper fonamental en 
el Campionat, finalitzant·lo 
com a màxima golejadora 
catalana amb 35 gols. Tanma·
teix, aquesta no ha estat l’úni·
ca representació lleidatana 
en el Campionat de Blanes; 
Dolo Martín i Maria Cadens, 
exjugadores de l’Associació 
Lleidatana d’Handbol, han di·
rigit la selecció catalana cadet 
femenina des de la banqueta, 
aconseguint també l’or. 

Katy Tyglyay i Merli Baró, amb l’or.
foto · Associació Lleidatana

TENNIS
El CT Urgell acollirà al juliol el 

Campionat de Catalunya Sub-15
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Club Tennis Urgell organit·
zarà el Campionat de Cata·
lunya Sub·15 de tennis d’en·
guany un cop la Federació 
Catalana de Tennis ha atès 
favorablement la petició que 
havia formulat el club llei·
datà. Aquest torneig, que 

aplega les millors raquetes 
catalanes masculines i feme·
nines de la categoria, se ce·
lebrarà del 24 al 30 de juliol 
tant en la modalitat individu·
al com en la de dobles. Per 
part del CT Urgell es comp·
tarà amb la participació 
confirmada de Raúl Galiano 
i de Gemma Lladonosa. 

febrer i es poden fer on line.
En aquesta edició la cursa té 
previst arribar als 1.000·1.200 
participants de les passades 
edicions. Tanmateix, des de 

GoGoGo Runners es pro·
posa fer uns entrenaments 
previs per tal de facilitar a la 
dona que normalment no fa 
esport la seva participació en 
l’esdeveniment. En aquest 
sentit, aquest any l’organitza·
ció compta amb el suport de 
NexusGym. Aquesta precursa 
forma part de la filosofia de la 
Cursa de la Dona, ja que cada 
any s’incorporen persones 
que s’inicien a fer esport i és 
important que puguin partici·
par en aquests entrenaments 
previs, dirigits pels entrena·
dors de GoGoGo Runners i 
NexusGym. 

GoGoGo
Runners i Nexus 

faciliten els
entrenaments a 

les no esportistes

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

VENDA i REPARACIÓ de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general  •

Electricitat  •

Diagnosi d’avaries  •

Climatització  •

Pneumàtics  •

Canvi de llunes  •

Regeneració de fars  •

Muntatge d’enganxalls  •
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 POL ISHANDA
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Diuen que cada deu anys  
apareix una banda reinven-
tant el rock-and-roll. El tenyeix 
d’una nova sonoritat, crua i 
alhora densa com la mel, en-
nuegada amb riffs capgirats i 
paisatges etílics que van més 
enllà d’aquells vells èxits de-
dicats als bars, al popper i a 
les parelles dels col·legues. 
Ens ressuscita i innocentment 
assimilem la nouvinguda a la 
vida com si d’un miratge es 
tractés. El rock no ha mort: 
encara queda atrapada molta 
mala llet a les cordes d’algu-
nes guitarres. Podem dir que 
en els últims setanta anys úni-
cament esdevingueren dues 
revelacions icòniques que han 
exemplificat el fenomen de la 
reinvenció: el pop psicodèlic 
de finals dels seixanta i Grans 
Records, botiga musical de vi-
nils i cervesa artesana en per-
fecte maridatge on pots per-
metre’t el luxe, gerra en mà, 
de tafanejar les últimes pu-
blicacions de rock progressiu 
mentre gaudeixes del sabor 
inconfusible d’una bona birra 
torrada. El Domènec viu en la 
seva pròpia pell el fervor del 
vinilisme i ha reconvertit Gran 
Records en quelcom semblant 

Grans Records

a la segona casa de qualsevol 
enamorat de la música i la ci-
vada de qualitat. Única en la 
seva espècie, la nova botiga 
reuneix birra artesana d’arreu 
la Península i més enllà de les 
muntanyes. Cervesers de la 
talla de Ponent, Republiq, La 
Vella Caravana, Vic Brewery 
Quer, Matoll o Espina de 
Ferro,  entre d’altres, fan de 
la cervesa quelcom místic i, 
al mateix temps, conformen 
part de l’àmplia col·lecció de 
marques que s’hi poden tro-
bar. Birra artesana, sí, però 
sempre acompanyada de 
música punxada amb gust i 
amor. El local gaudeix d’una 
programació regular de pun-
xadiscs on és possible vibrar 
quasi setmanalment amb ses-
sions d’estils tan variats com 
eclèctics. I pels més afamats, 
alguns dissabtes al migdia s’hi 
realitzen barbacoes i graella-
des a la terrassa interior, am-
bientades sempre pel so de 
les 45 revolucions. Però no us 
confongueu, per sobre de tot 
a Grans Records hi ha vinils. 
Recordeu que s’hi poden tro-
bar des d’alguns dels discs de 
segona mà més preuats fins 
les últimes novetats de se-
gells com Guerssen Records, 
Pharaway Sounds, Famèlic, La 
Castanya, Bankrobber, Triboli-
te, Alter.cat, etc., i títols d’es-

tils musicals que van des del 
reggae fins la salsa més dels 
setanta. Formalment, quasi 
tot hi té cabuda, però no hi 
ha mai obstacles si incorpora 
fuzz de sèrie.
La re-inauguració del local es 
va dur a terme el dijous 22 
de desembre i va comptar 
amb  punxada exclusiva de 
Miqui Puig, antic frontman de 
Los Sencillos i conegut per-
sonatge del panorama inde-
pendent. Tot un èxit on vam 
poder apreciar el bon gust 
de l’ambientació i que alho-
ra servia per posar a prova 
les reserves de cervesa i do-
nar rodatge al nou local. Una 
lliçó de classe i savoir faire 
que deixava enrera fins i tot 
el mateix Julio Iglesias. Entre 
el públic barbut es va poder 
sentir allò de “collons, sem-
bla que estiguem a Barna”. 
Ai, mare! Que encara hi hagi 
lleidatans que no es prenguin 
seriosament  que la nostra 
ciutat és la futura capital de 
l’avantguarda catalana... Si 
encara no heu anat a Grans 
Records, teniu una visita obli-
gada. Ho trobareu al carrer 
Alcalde Costa, número 11, a 
partir d’ara, un dels garitos a 
considerar. Us sentireu com a 
la vostra llar. Per acabar, reco-
manació musical pròpia: Bon 
Iver (4AD, 2011).  

Cervesa artesanal i 
vinils: el matrimoni 
perfecte

Grans Records, ara botiga de vinils i bar de cerveses 
artesanals, s’ha traslladat al carrer Alcalde Costa, nú-

mero 11, de Lleida. La inauguració del nou local va 
tenir lloc el dia 22 de desembre.

fotos · Imma González
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Sixena

Comencen les visites guiades per 
veure les obres del MNAC a Sixena
 REDACCIÓ
 SIXENA

El Consell de Govern de l’Ara-
gó va aprovar la firma d’un 
conveni de col·laboració entre 
l’executiu aragonès, Turisme 
d’Aragó, la comarca dels Mo-
negres i l’Ajuntament de Vila-
nova de Sixena per poder re-
alitzar visites guiades als béns 
lliurats pel Museu Nacional 

d’Art de Catalunya el passat 
mes de juliol al monestir de 
Sixena. D’aquesta manera, a 
partir del 27 de gener es van 
començar a fer aquestes visi-
tes en divendres, dissabtes i 
diumenges en horari de matí 
i tarda.
L’exhibició d’aquestes 53 pe-
ces que el Govern va decidir 
lliurar, en compliment d’una 

sentència judicial, s’ha retar-
dat uns mesos ja que inicial-
ment es volia obrir al públic la 
mostra a mitjans d’octubre.
Els visitants també podran 
veure la sala capitular de mo-
nestir de Sixena, que s’ha pre-
parat per acollir les pintures 
murals que hi ha al MNAC i 
que també reclama l’Aragó a 
Catalunya. 

Són restes d’una casa benestant
incendiada pels cristians el 1391

 REDACCIÓ
 LLEIDA

En el marc de la recuperació 
de l’antic call jueu de la ciutat 
de Lleida s’han trobat restes 
d’una casa benestant del se-
gle XIV que va ser incendiada 
pels cristians el 13 d’agost de 
1391 i que ha tret a la llum 
diversos vestigis. Les troba-
lles constitueixen un jaciment 
arqueològic amb peces úni-
ques a la Península. Entre les 
diferents peces que es restau-
raran i consolidaran destaca 
la localització d’una tenalla 
recolzada en una base, de la 
qual no se’n coneix cap altra 
tan sencera, així com una es-
pasa, vaixella de ceràmica i 
canelobres, entre d’altres.
La gran tenalla del segle XIII, 
que s’ha trobat dins de l’im-
moble, servia per emmagat-
zemar aigua i estava recolza-
da sobre un suport en forma 
de peanya, única a tot l’Estat, 
ja que no se’n conserva cap 
en tan bon estat com aques-
ta. De l’aixovar de la casa 
també s’han trobat moltes 
altres peces com ara un bran-
cal de porta amb tres creus 
de David, calders de coure, 
peces ceràmiques que for-

Es troba al call jueu 
un jaciment amb
peces úniques 

Arqueologia

Art

La XX Biennal d’Art Contemporani 
Català arriba a la biblioteca

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La biblioteca pública de Llei-
da acull fins al 28 de febrer 
la XX Biennal d’Art Contem-
porani Català, una iniciativa 
que té com a objectiu fo-
mentar i donar a conèixer 
artistes emergent del país. 
Es tracta d’una exposició 
col·lectiva de joves artistes 
que va néixer a Sant Cugat 
fa dues dècades, a través de 
la Canals Galeria d’Art, i que 

es fa per convocatòria ober-
ta. En aquesta edició els ar-
tistes seleccionats han estat 
Lluc Baños, Gara Basilio, 
Clara Cortés, Dani Gasol, 
Iván Morales, Álex Palacín i 
Javier Pretel, que represen-
ten un resum  de les línies de 
treball que interessen als jo-
ves d’avui en dia. Des de tre-
balls de crítica política a l’es-
cultura caòtica-geomètrica, 
se’n poden trobar obres de 
tot tipus. 

Els representants institucionals, davant de quadres 
de la XX Biennal d’Art Contemporani Català.

foto · Ajuntament de Lleida

Museu
El Govern declara el Museu de 

Lleida d’interès nacional
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Govern ha acordat de-
clarar el Museu de Lleida 
Diocesà i Comarcal com a 
museu d’interès nacional. 
D’aquesta manera, l’execu-
tiu ratifica aquesta cataloga-
ció del Museu després que 
el Departament de Cultura i 

la Junta de Museus de Cata-
lunya emetessin un informe 
favorable. El Museu,  inau-
gurat l’any 2007, està inte-
grat bàsicament per tres col-
leccions: la de l’antic Museu 
Diocesà, la d’arqueologia de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs i 
la del tresor de la catedral 
de Lleida. 

maven la vaixella i armes de 
defensa com és el cas d’una 
espasa, una destral i el que 
podria ser una arma de mà. 
Tot aquest conjunt de peces, 
així com d’altres localitzades 
durant els treballs i excavaci-
ons arqueològiques que s’han 
anat desenvolupant per part 
del servei d’arqueologia de 
l’Ajuntament de Lleida al call 
jueu, seran restaurades pel 
Laboratori d’Arqueologia de 
la Universitat de Lleida.
El paer en cap, Àngel Ros, ha 

destacat que “les obres de re-
cuperació de l’antiga cuirassa 
jueva de la ciutat aportaran 
valor històric i patrimonial 
però també teixiran i connec-
taran el conjunt del Centre 
Històric”. En aquest sentit, el 
tinent d’alcalde Fèlix Larrosa 
ha explicat que es preveu que 
les obres per recuperar l’antic 
call jueu finalitzin a la prima-
vera, “un endarreriment que 
val la pena ja que s’han trobat 
restes fonamentals de la histò-
ria de Lleida”. 

Ros i Larrosa, acompanyats del vicerector Jaume Puy, 
han visitat les restes arqueològiques.

foto · Hermínia Sirvent

Galeria Espai Cavallers

Carrer Cavallers, 31-33 Lleida 
· 629 033 150 ·

 · www.espaicavallers.com ·

Ampla selecció 
d’artistes 
contemporanis i del 
segle XX, amb 
voluntat de vinculació 
i col•laboració amb la 
cultura de la ciutat
 i el territori.
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Literatura

Més d’una cinquantena d’alumnes 
participen en el concurs Ficcions

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Un total de 51 alumnes de 12 
centres educatius de Lleida 
participen en el concurs de 
creació literària enfocat a jo-
ves de 14 a 18 anys. L’IES Lo 
Pla d’Urgell de Bellpuig és, 
per ara, el centre més par-

ticipatiu de la província en 
aquesta novena edició del 
certamen, que compta amb 
més de 1.000 inscrits. Les ins-
cripcions per participar al cer-
tamen de creació literària es 
van activar el 2 de novembre i 
segueixen obertes per a qual-
sevol alumne de 14 a 18 anys 

fins al dia 27 de febrer a través 
de la pàgina web www.ficci-
ons.cat. A partir del 17 d’abril, 
últim dia per entregar la dar-
rera part del relat, un jurat for-
mat per persones vinculades 
al món literari i de l’educació 
s’encarregarà d’escollir els 
guanyadors i els finalistes. 

Per l’últim videoclip de l’artista
Roger Argemí, ‘Ets meva’

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Després de l’èxit del primer 
videoclip de Roger Argemí, 
Un nou sentit, també realitzat 
per 7accents, ara ens arriba 
la seva nova aposta, el video-
clip del seu segon senzill. Ets 
meva, dirigit per Dani Martí-
nez, realitzador audiovisual 
de 7accents, es va estrenar fa 
tan sols una mes i ja ha estat 
nominat als Premis Enderrock 
en la categoria de millor vide-
oclip de l’any. A més, arrasa 

La productora de
7accents, nominada als 

Premis Enderrock

Rodatge del videoclip ‘Ets meva’ de Roger Argemí.
foto · Miki de Santiago

‘Ets meva’ arrasa
 a YouTube i

frega les 20.000 
visualitzacions 

en un mes

a la xarxa, i és que només a 
YouTube frega les 20.000 vi-
sualitzacions. Els colors del 
videoclip remeten a les dues 
portades que s’han fet del 
disc (vermella i blava). A més, 
es presenten per primer cop 
la jove actriu Júlia Borges i els 
ballarins Kousinz. L’equip tèc-
nic, liderat per Dani Martínez, 
estava format per Imma Gon-
zález, Miquel de Santigo i Ru-
ben Verdú. De la perruqueria 
i el maquillatge se n’ha encar-
regat Cromm Perruqueria. 

MúsicaCinema

‘CondAmned’, terror clàssic a
la Seu Vella

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Després de dos anys de pre-
paració, el cineasta borgenc 
Octavi Espuga dóna vida a 
Jack, un home vell i feble 
que viu reclòs a la capella 
subterrània de la seva man-
sió i que n’intenta sortir. Am-

bientat al segle XIX, el curt-
metratge busca fusionar el 
terror gòtic més clàssic, amb 
influències literàries de Poe i 
Wilde i una estètica de cine-
ma de terror més moderna 
com American Horror Story. 
El rodatge de CondAmned 
tenia a finals de gener a la 
Seu Vella de Lleida. 

El rodatge va tenir lloc a finals de gener a la Seu 
Vella.

foto · CondAmned

Exposició

L’exposició “Abstract Ground” es 
trasllada al Cafè del Teatre

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

El Cafè del Teatre de Lleida 
acull des del 2 de febrer la 
mostra ”Abstract Ground”, 
una exposició fotogràfica 
que romandrà visible fins al 
març i que neix de la conflu-

ència de dos exercicis per-
sonals: la meditació en mo-
viment i fotografiar aquest 
entorn quotidià. A partir de 
les fotos de Miguel Caste-
llano, la poeta Maribel Sàn-
chez ha elaborat uns textos 
minimalistes i evocadors. 

En la imatge, Miguel Castellano, autor de 
l’exposició.

foto · Miguel Castellano

Carnaval
S’inicien els preparatius del

Carnaval de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Lleida està 
enllestint els preparatius per 
al programa d’actes del Car-
naval 2017, que enguany se 
celebrarà del dimecres 22 
de febrer al dimecres 1 de 
març de 2017.

Un dels actes més multitu-
dinaris del Carnaval serà la 
Gran Rua, que recorrerà els 
carrers de la ciutat el dis-
sabte 25 de febrer. També 
la Cursa de Llits, organitza-
da pels Castellers de Lleida 
amb el suport del a Paeria, 
que tindrà lloc el diumenge 
26 de febrer. 
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AGE
NDA

Saló Lleida 
Ocasió
DIA: del 3 al 5 de FEBRER
LLOC: Pavellons 3 i 4 de Fira 
de Lleida 
Saló anual centrat en els au·
tomòbils d’ocasió: turismes, 
4x4, vehícles industrials, cara·
vanes i autocaravanes.

Cicle de Ci-
nema Sitges 
Tour
DIA: del 3 al 9 de FEBRER
LLOC: Cinemes JCA Alpicat
A partir del proper dia 3 de 
febrer podrem veure la pel·
lícula Melania dintre del Cicle 
de Cinema Sitges Tour, que 
projecta pel·licules vistes al 
Festival de Sitges.

Concert de J. 
Piperrak, Ex-
tracto de Lú-
pulo i Bröt
DIA: 4 de Febrer
LLOC: Sala Boite de Lleida
HORA: 21.00 h
La Sala Boite està d’aniversari! 
Així que anota aquesta cita a 
la teva agenda perquè visiten 
el recinte Josetxu Piperrak 
and the Riber Rock Band, la 
nova formació del cantant de 
la mítica banda de punk·rock 
Piperrak. Els acompanyen Ex·
tracto de Lúpulo, banda de 
punk·rock nascuda el 2003 a 
Tarragona que vénen a pre·
sentar el seu nou treball Bi-
enbenidos al fin del mundo, 
juntament amb Bröt.

Sextet vocal 
Mezzos amb 
L’arbre de la 
Jana

DIA: 4 de FEBRER
LLOC: Carrer de la Vil·la de 
Cervera
HORA: 17.00 h
Espectacle musical pensat i 
dirigit per als més petits de la 
família.

Concert de 
Barcelona 
Gipsy Balkan 
Orchestra
DIA: 5 de FEBRER
LLOC: Cafè del teatre de l’Es·
corxador
HORA: 20.30 h
Del Ebro al Danubio és un 
treball que reflecteix el punt 
més àlgid de l’evolució de 
la banda, aconseguit durant 
més de tres anys de memo·
rables directes per 22 països 
europeus, que fa d’aquest 
col·lectiu un dels grups amb 
més projecció internacional 
de l’escena barcelonina. El 
treball neix fruit de la siner·
gia entre l’experiència del ja 
consolidat septet (acordió, 
clarinet, violí, guitarra, con·
trabaix, percussions i veu) i la 
inspirada col·laboració de Da·
vid Pastor a la trompeta, Yan·
nis Papaioanou a l’oud, Dani 
Carbonell al clarinet klezmer, 
Ivan Ilic a la guitarra, que es·
taran presents com a convi·
dats especials en aquesta nit 
màgica al Cafè del Teatre.  

Concert 
de piano 
d’Enrique 
Lapaz
DIA: 7 de FEBRER
LLOC: Auditori Enric Grana·
dos de Lleida
HORA: 20.00 h
És el guanyador del primer 
premi, del premi especial al 
millor concursant de nacio·
nalitat espanyola i del premi 
especial al millor intèrpret 
del repertori Ricard Viñes en 
el XXII Concurs Internacional 
de Piano Ricard Viñes l’any 
2016. Parlem del gran mes·
tre Enrqiue Lapaz, que oferirà 
un concert d’allò més con·
trastat amb una primera part 
que mesclarà els compositors 
Bach i Busoni i una segona 
amb obres del gran Frédéric 
Chopin.

Conferència 
“Dies fastos i 
nefastos” 
DIA: 8 de FEBRER
LLOC: Centre Cívic Tarraquet 
de Tremp
HORA: 18.00 h
Flora Grífol Albadó realitzarà 
una xerrada sobre com el nos·
tre calendari és hereu directe 
del romà i les seves festes pa·
ganes.

Artista tatua-
dora convi-
dada: Núria 
Fortuny
DIA: del 9 a l’11 de FEBRER
LLOC: Tits and Tats de Lleida
Regularment, l’estudi de ta·

tuatges i pírcings lleidatà Tits 
and Tats convida a artistes 
reconeguts nacionalment i in·
ternacionalment per tal que 
tatuïn a les seves instal·lacions 
durant uns quants dies. Aquest 
cop és el torn de la tatuadora 
sitgetana Núria Fortuny, que 
atendrà les vostres peticions 
(això sí, amb cita prèvia) entre 
els dies 10 i 11 de febrer.

DJ Set de 8 
hores
d’Albert Sal-
vatierra
DIA: 10 de FEBRER
LLOC: Les Paul Lleida
HORA: 22.00 h
Torna Albert Salvatierra a Les 
Paul. Vuit hores de música 
sense interrupcions!

Dansa ‘Dan-
zad, maldi-
tos!’ 
DIA: 11 de FEBRER
LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 20.30 h
En una època de terrible mi·
sèria, un grup de persones de 
totes les edats i condicions 
es presenten a una marató 
de ball amb la promesa que 
la parella que aguanti més 
temps guanyarà un premi en 
metàl·lic. Aquest espectacle 

Posa’t la Gorra
a la Seu Vella de Lleida
DIA: 19 de FEBRER
LLOC: Seu Vella de Lleida
Se celebra un any més la festa Posa’t la Gorra a 
la Seu Vella de Lleida el diumenge 19 de febrer 
de les 10.00 h a les 14.00 h amb tallers, activitats, 
actuacions i moltes sorpreses més! La gorra té un 
cost de 7 € i et permetrà l’entrada a la festa del 
turó de la Seu Vella. Aconsegueix·la a l’Afanoc 
Lleida, als punts de venda autoritzats, mitjançant 
la botiga on line o el mateix dia de la festa.
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és un foli en blanc, una com·
petició real i en directe en 
què cada dia actors i actrius 
lluitaran per ser la parella 
guanyadora. Lliure adaptació 
de la cèlebre pel·lícula de Sid·
ney Pollack Danzad, danzad, 
malditos que es converteix en 
un homenatge als perdedors 
que cada dia es queden pel 
camí provant d’aconseguir 
un somni, a tots els qui lluiten 
per la seva dignitat sense que 
els n’importin les conseqüèn·
cies, als actors. Facin les seves 
apostes.

Presentació 
del llibre ‘La 
senyora Sten-
dhal’
DIA: 11 de FEBRER
LLOC: Institut d’Estudis Iler·
dencs
HORA: 12.00 h
Després de l’èxit internacio·
nal de La maledicció dels Pal-
misano, Rafel Nadal torna a la 
Catalunya de postguerra amb 
la seva obra més madura: una 
novel·la colpidora, a cavall 
de realitat i ficció, que tanca 
el cicle de l’autor sobre els 
bàndols, el destí i la llibertat 
individual.

Jornades 
ETSEtmAna
DIA: del 13 al 17 de FEBRER
LLOC: Escola Tècnica Supe·
rior d’Enginyeria Agrària de 
Lleida
Una setmana plena d’activi·
tats, xerrades i/o tallers enfo·
cats a temes que no es tracten 
als nostres graus, temes mar·
ginats pel pla d’estudis o te·
mes que simplement motiven 
als estudiants. Unes jornades 
divulgatives ambientades en 
les titulacions de grau que 
s’ofereixen a l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària 
de la Universitat de Lleida, on 
ells, estudiants organitzats, 
volem prendre les regnes de 

la seva formació per tal d’ofe·
rir alternatives al pla d’estudis 
tant reduït que els imposa el 
Pla Bolonya, entre molts d’al·
tres.

Cinema en 
VOSE: ’Fifty 
Shades Dar-
ker’
DIA: 16 de FEBRER
LLOC: JCA Cinemes Alpicat
HORA: 20.30 h
Cada dijous als cinemes JCA 
d’Alpicat es projecta una pel·
licula d’estrena en VOSE. El 
proper dia 16 de febrer po·
drem veure la segona part 
de la saga inicida amb el film 
Fifty Shades of Grey.

Taula rodona 
“La disponibi-
litat de la vida 
pròpia”
DIA: 16 de FEBRER
LLOC: Institut d’Estudis Iler·
dencs
HORA: 19.30 h 
Taula rodona a càrrec de Jo·

Carnaval de Lleida
DIA: del 22 de FEBRER a l’1 de març
LLOC: Lleida
El Carnaval de Lleida és una alegria que es con·
tagia a tot el que la viu. Són unes dates per a 
les disfresses, les màscares, per compartir i gau·
dir amb els amics. Els actes més representatius 
d’aquests festejos són l’arribada del Rei Carnes·
toltes, la tupinada popular, la Rua pel Centre His·
tòric, la Marató de l’Ou, la Gran Rua, la Cursa de 
Llits i el tradicional enterrament de la sardina.

sep Casadevall, Montse Es·
querda i Josep M. Forné.

Concert  de 

Bellako
DIA: 17 de FEBRER
LLOC: Sala Epap de Lleida
HORA: 22.00 h
El pròxim 17 de febrer Be·
llako estarà a la ciutat de 
Lleida presentant el seu nou 
LP Extinction amb Liberum i 
Trapped in Fog. Serà una nit 
divertida, violenta i, sobretot, 
amb molt de fum...

Teatre: ’Leh-
man Trilogy’
DIA: 19 de FEBRER
LLOC: Teatre Ateneu de Tàr·
rega 

HORA: 19.00 h
Lehman Trilogy explica la his·
tòria de la companyia Lehman 
Brothers, des de l’arribada el 
1844 a la ciutat de Nova York 
de Henry Lehman, un jueu 
alemany que buscava fortuna, 
fins a la caiguda del que era 
un dels bancs d’inversió més 
grans del moment, el 2008. 
L’espectacle traça la vida de 
tres generacions Lehman, 
recorrent la història del capi·
talisme modern des de l’in·
tercanvi de béns fins al deliri 
contemporani, d’ordinadors 
que compren i venen en frac·
cions de segon, passant per la 
la borsa o la globalització.

Exposició 
“Granados, de 
París a Goya”
DIA: del 19 de GENER al 30 
d’ABRIL

LLOC: Sala d’exposicions 
temporals del Museu de Llei·
da
Des dels anys d’estudi a la 
ciutat de l’amor, París, fins 
a les últimes composicions 
inspirades en Francisco de 
Goya, la vida i l’obra d’Enric 
Granados (1867·1916) va ser 
un recorregut literari i pictò·
ric.La seva música era un per·
fum poètic,  una olor plàstica, 
plena d’imatges sorprenents i 
de descripcions líriques. L’ex·
posició celebra l’artista, el  
músic que llegia i el pianista 
que pintava en el 150è ani·
versari del seu naixement a la 
ciutat de Lleida.

Teatre: 
‘El col·lec-
cionista de 
sons’
DIA: 25 de FEBRER
LLOC: Orfeó Lleidatà
HORA: 17.30 h
Un bosc, un col·leccionista de 
sons buscant la peça més pre·
uada de la col·lecció… Cants 
que surten de llocs insòlits i 
la música esperant·nos ama·
gada a cada pas. Les com·
panyies Factoría Los Sánchez 
i Imaginary Landscape ens 
presenten un al·legat per la 
natura i un desafiament a la 
imaginació dels més petits. El 
nostre excèntric protagonista 
ens guiarà a través dels arbres 
buscant un cant molt especi·
al, ajudat en directe per un 
músic, una màquina peculiar i 
una fabricant de sons. Un es·
pectacle destinat a nadons de 
6 a 36 mesos, sense text, amb 
música interpretada en direc·
te de Vivaldi, Mozart, Bocche·
rini i Rimsky Korsakov i sons 
construïts in situ.

Coaching 
amb Bokalia
DIA: a partir del 28 de FE·
BRER
LLOC: Lleida
Cursos de formació de PNL i 
Coaching&Business a càrrec 
de Marta Pérez de Bokalia, 
una empresa dedicada al co·
aching empresarial amb l’ob·
jectiu d’enfortir i desenvolupar 
les competències dels líders 
empresarials.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Salvador Alarí

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

GERARD MARTÍNEZ
Qui és el Petit Català?

SALVADOR ALARÍ
El meu pare. Era molt baixet i 
anava sempre amb barretina. 
Com els catalans de tota la 
vida. Com el Patufet. Fins i tot 
il·lustràvem les cartes del res-
taurant amb el seu dibuix. A 
més, el nostre primer local era 
com una casa adinera de pri-
mers de segle, catalana, amb 
làmpades de cristall i fusta de 
caoba.

G. M.
Quan, com i per què comen-
ces a cuinar?

S. A.
Jo sóc fill de pagesos i el més 
petit de casa meva, per tant, 
el més mimat. Per aquest mo-
tiu, al tros no m’hi deixaven 
pas anar. Amb 14 anys em van 
oferir una plaça d’ajudant de 
cuina a Lleida, on vaig passar 
per un parell de locals. Va ser 
a Barcelona, anys després, on 
vaig aprendre tot el que sé 
d’aquesta professió. Torno a 
Lleida per inaugurar El Forn 
del Nastasi i, a continuació, 
per muntar el meu primer 
restaurant, el Salabert, un joc 
de paraules a partir del meu 
nom, Salvador Alarí Bernet.

G. M.
Un currículum extens de res-
taurants...

S. A.
I no s’acaben aquí! (riu)  Vaig 
passar una temporada al pa-
rador de Balaguer, la qual 
cosa em va servir per refer-me 
econòmicament i espiritual-
ment,  Ja recuperat, torno a 
Lleida i obro el Petit Català, 

El secret del Petit Català es troba en l’exquisidesa d’una cuina moderna però arrelada en la tradició. Així, el xef Salvador Alarí tracta de no 
perdre els orígens i de tenir molt respecte tant a la tradició com als productes de proximitat, “que sempre han de ser de la màxima qualitat”. 
Tot i que ha aconseguit reconeixements d’índole gastronòmica, ha publicat llibres de receptes, amb especial atenció a les postres, i ha impar-
tit cursos a cuiners professionals i amateurs, el Salvador assegura que el seu gran èxit personal és la Paquita, “la meva senyora”.

xef del
Petit Català

“Tenim un
producte de 

proximitat
genial i estem a 

prop de la costa” 

amb el qual arraso durant deu 
anys. Tant, que compro un 
restaurant més gran a Alpicat 
per celebrar banquets i, anys 
després, un altre als Camps 
Elisis per combinar banquets 
petits amb una cuina més ela-
borada. Cinc anys més tard va 
esclatar la crisi econòmica i, 
amb aquesta, els dos locals, 
que vaig haver de tancar.

G. M.
Què t’agrada més: atendre 
la petita taula o celebrar el 
gran banquet?

S. A.
El que més em satisfà, lògica-
ment, és la petita taula, però 
els grans banquets serveixen  
per fer diners.

G. M.
S’està treballant bé a Llei-
da?

S. A.
A Lleida es fa bona gastro-
nomia. La gent que està 
de pas per la ciutat que-
da contenta i se sent més 
ben atesa que a d’altres 
llocs. Som molt hospitalaris. 

G. M.
I els cuiners, com ara tu, 
mengeu a restaurants com 

el McDonald’s o el Burger 
King?

S. A.
Només si hi ha algun motiu 
de força major... (riu) Ara bé, 
ni els defenso ni els ataco, la 
gent és lliure d’anar on vulgui, 
però jo associo la riquesa gas-
tronòmica a un fet cultural, 
és a dir, tots als voltant d’una 
taula, amb un bon vi, un bon 
àpat... A Lleida no es menja 
amb qualitat, però no perquè 
no hi hagi llocs on fer-ho, sinó 
perquè els lleidatans no van 
als bons restaurants. Per què 
hi ha més locals de menjar rà-
pid que de menjar elaborat? 
I això que aquí tenim un pro-
ducte de proximitat genial! A 
més, estem molt a prop de la 
costa, la qual cosa ens permet 
gaudir del millor peix fresc 
acabat de pescar a la nostra 
taula.

 

G. M.
Què cuina el Salvador Alarí? 
I què menja?

S. A.
El meu salt gastronòmic es va 
produir amb les postres, són 
la meva especialitat. I què 
menjo? Mira, el Salvador Alarí 
és feliç quan li fan el menjar. 
Ara bé,  no canvio una llesca 
de pa amb un rajolí d’oli del 
meu poble, l’Espluga Calba, 
per res. Bé, potser sí... (pensa) 
Per uns espinacs amb batallà 
que feia la meva mare i que 
ara cuina la meva dona exac-
tament igual! (riu)

G. M.
En quin moment estàs ara 
mateix?

S. A.
És el meu millor moment. He 
caigut i m’he aixecat en diver-
ses ocasions, sóc un supervi-
vent de la cuina lleidatana. I 
ara, a sobre, em sento molt 
satisfet a nivell professional, 
perquè tinc un restaurant, al 
carrer Alfred Perenya, equi-
librat i que puc controlar. 
Tanmateix, el gran èxit de la 
meva vida és, sense cap mena 
de dubte, la Paquita, la meva 
senyora.

“Caic i em torno a aixecar. Sóc un
supervivent de la cuina lleidatana”

“A Lleida es
menja bé, però 

els lleidatans no 
anem als llocs 

on es menja bé”
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Actuacions que 
col·lapsen el sis-
tema sanitari! 

 En resposta a l’escrit del se-
nyor Joan Reñé, president de 
la Diputació de Lleida del dia 
15 de gener del 2017 al diari 
Segre, titulat “Temps líquids”, 
la secció sindical de la CGT a 
l’esmentada institució vol fer un 
seguit d’aclariments. Entre l’any 
2010 i el 2016, la Diputació de 
Lleida ha rebut 109.327.390, 66 
euros de l’Estat que segons la 
seua Llei de Pressupostos s’ha-
vien de destinar al manteniment 
de centres sanitaris de caràcter 
no psiquiàtric i que en cas que 
aquests centres estiguessin 
transferits a les comunitats autò-
nomes, com és en el cas de Llei-
da, els diners s’havien de passar 
íntegrament a les administraci-
ons públiques receptores dels 
centres sanitaris transferits. 
Aquest és el cas de l’Hospital de 
Santa Maria, del qual era titular 
abans la Diputació de Lleida i 
que es va traspassar a principi 
dels noranta al Departament de 
Salut de la Generalitat de Cata-
lunya. Dit això, comentar que la 
Diputació de Lleida no ha trans-
ferit aquests diners -posem pel 
cas que tan bé haguessin anat 
pel manteniment del nostre 
perjudicat Arnau de Vilanova-, 
sinó que ha dedicat una bona 
part dels mateixos al finança-
ment de  despeses dels petits 
municipis que, mal atesos per la 
Generalitat, necessiten aquest 
suport. Així doncs, amb aquests 
diners de sanitat, s’ha sufragat 
conduccions d’aigua potable, 
tanatoris, socorristes de les pis-
cines públiques, etc.
La CGT considera que aquests 
serveis són imprescindibles per 
la qualitat de vida dels habitants 
dels nostres municipis. Dit això, 
també considera que el seu fi-
nançament no hauria de sortir 
pas d’una partida tan important 
per a la bona gestió dels nostres 
hospitals i, en definitiva, la bona 
prestació sanitària als ciutadans. 
Arribats aquí, no hem de perdre 
de vista que la majoria de retalla-
des en sanitat des de la crisi -en 
la qual els treballadors no han 
tingut cap responsabilitat- han 
afectat precisament la classe 
treballadora. El sistema sanitari i 
el funcionament de la seguretat 
social, en totes les seves pres-
tacions, s’ha seguit sufragant 
amb les deduccions directes de 

la nòmina i els impostos i, pre-
cisament per aquest motiu, re-
sulta molt greu la desviació de 
partides com la que estem co-
mentant. Igualment, des de la 
CGT denunciem que al llarg del 
2016 s’ha destinat d’aquesta 
mateixa partida, d’una banda, 
3,3 milions d’euros a la facultat 
de Veterinària i, de l’altra, 3 mi-
lions més al Centre de Recerca 
Biomèdica de Torrelameu. Com 
els lectors podran comprendre, 
l’objectiu d’una i altre res té a 
veure amb el que la Llei de Pres-
supostos estableix.
Tot aquest desgavell ha pro-
vocat que fins i tot la CUP, en 
aquests moments present a la 
Diputació, hagi votat en contra 
dels Pressupostos del 2017 i 
que la pròpia CGT hagi, d’una 
banda, presentat al·legacions 
en dos ocasions als pressupos-
tos de l’ens i, de l’altra, un recurs 
contenciós administratiu que 
denunciava la situació.
Dit tot això, el senyor Joan 
Reñé, en el seu escrit “Temps 
líquids”, diu literalment -també 
ho va fer al Ple del 30 de desem-
bre-  que el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), 
acaba de donar la raó a la Di-
putació de Lleida, sentenciant 

que aquesta institució assigna i 
atribueix de forma correcta els 
recursos per al finançament dels 
serveis i activitats de protecció 
i promoció de la salut pública. 
Davant d’aquesta afirmació, la 
secció sindical de la CGT vol 
aclarir que aquesta és una in-
terpretació personal i falsària 
del contingut de la sentència. 
El TSJC l’única cosa que resol 
és que el sindicat CGT -tots els 
sindicats en general-  no tenen 
legitimació (interès legítim) per 
impugnar els pressupostos. Ja 
ens diran vostès com pot ser 
que un sindicat no tingui interès 
legítim en la defensa del dret a 
l’assistència sanitària de les per-
sones treballadores, que són 
les qui suporten, en bona part, 
el finançament del sistema. Evi-
dentment, la sentència (disponi-
ble per tots aquells que en pu-
guin estar interessats),no entra 
en el fons de l’assumpte, ni en 
la cosa jutjada.
Volem manifestar també l’es-
tupefacció que ens va causar 
la motivació estrambòtica que 
dóna el TSJC, quan diu que el 
nostre sindicat havia d’haver im-
pugnat la Llei de Pressupostos 
directament. Qualsevol jurista 
veurà la contradicció i la incon-

gruència que representa el fet 
que el tribunal, d’una banda, 
denegui al sindicat legitimació 
per impugnar un acte d’apli-
cació d’una norma -com els 
pressupostos de la Diputació 
de Lleida per ser contraris a les 
previsions de la Llei de pressu-
postos-,  i que, de l’altra, posi 
com a motivació que el sindicat 
no hagi impugnat directament 
la Llei de Pressupostos de l’Es-
tat. Aquesta llei afecta totes les 
diputacions, i no totes han in-
complert.
Tot això posa en evidència que 
de cap manera la sentencia dona 
la raó a la Diputació de Lleida. 
Tampoc diu res de si la institució 
distribueix de forma correcta els 
recursos per al finançament dels 
serveis i activitats de protecció 
i promoció de la salut pública 
com, de manera interessada, 
ha volgut fer creure el senyor 
Joan Reñé. Aprofitem l’avinen-
tesa també per recordar-li que, 
donat que no hi ha cosa jutjada 
-repetim, no s’ha entrat al fons 
de la matèria-, qualsevol altre 
actor social sensible al patiment 
de la població malalta que for-
çosament ha d’anar a la sanitat 
pública, a les contínues retalla-
des de finançament que com-

porten retard en l’assistència, a 
la imposició de més obligacions 
de copagament a la prestació 
farmacèutica, a les llargues cues 
i llistes d’espera podrà tornar a 
fer la mateixa denúncia. Espe-
rem que així sigui!
La CGT, doncs, hem denunciat 
aquesta situació perquè volem 
que el finançament   sanitari pú-
blic es dediqui a la seua finalitat: 
LA SANITAT PÚBLICA. 

SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT 
DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

 

Travessa pel desert
 Fa anys que des de JARC-

COAG denunciem directament 
davant el Govern català, el de 
l’Estat i a Brussel·les que molts 
productors de fruita s’estan ar-
ruïnant pels baixos preus. Els 
pagesos que acaben plegant 
són substituïts, amb la permis-
sivitat de les administracions, 
per inversors amb capital extern 
al sector agrari amb una visió 
oportunista i puntual.
Els fructicultors fa tres campa-
nyes que treballem pel diable. 
Són més els que s’endeuten 
que els que en treuen un mínim 
benefici. Molts companys van 
a resultes, sense contracte, en-
tregant la fruita sense saber el 
preu que obtindran i rebent una 
liquidació ruïnosa, passats molts 
mesos. I per si no fos prou, al-
guns semblen voler-se carregar 
la llotja de referència, que pu-
blica les cotitzacions de sortida 
de central amb preus entre 10 i 
15 cèntims per quilo superiors al 
que es liquida al pagès. 
A sobre, a l’inici de la campa-
nya alguns volen maquillar les 
dades en benefici de no se sap 
qui, fent unes previsions irreals 
que auguren una campanya 
millor. Millor que què? En qui-
nes dades es basaven per afir-
mar-ho? D’entrada, ens indigna 
que continuïn comparant les xi-
fres actuals amb les de les cam-
panyes 2014 i 2015, que van 
ser desastroses. En segon lloc, 
considerem que no es poden 
fer previsions a l’estiu, perquè 
al sector de la fruita s’incom-
pleix clarament la Llei estatal de 
la Cadena Alimentària. És a dir, 
que malgrat ser obligatori des 
del 2014, no s’han generalitzat 
els contractes de compraven-
da on es fixa un preu i no se’ns 
paga a trenta dies. Així, si a l’ini-

què opina...

Òscar
Buetas

periodista

Déu, m’has fallat

Déu, m’has fallat. T’ho dic així 
de clar, directe i sincer. De 
nou, m’ha quedat clar que la 
vida pot arribar a ser molt in-
justa. No és fàcil entendre, o 
potser perquè no estic prepa-
rat, perquè el Marc ja no està 
entre nosaltres, quan amb 24 
anys encara tenia moltes co-
ses a dir i a fer i estava cridat 
a ser un referent del periodis-
me, tant lleidatà com estatal.
El 24 d’octubre de 2014 vaig 
compartir cabina de retrans-
missió amb el Marc, junta-
ment amb el Marc Fontani-
llas. Llavors vaig agafar el seu 
relleu i d’ell vaig aprendre la 

passió pel bàsquet. Ens vam 
prometre que tornaria a la ca-
bina a retransmetre el seu es-
timat bàsquet, el seu estimat 
Força Lleida. Amb aquella 
esperança, el Fonta i un ser-
vidor vam anar cobrint partit 
darrere partit, deixant lliure la 
cadira que només el Reta po-
dia ocupar. 
Més de dos anys de lluita 
constant contra el càncer. El 
Marc ens ha demostrat a tots 
que es pot tenir esperança 
fins a l’últim moment. Ell és 
la personificació de la paraula 
lluita. Això és digne d’admi-
rar.
Ens vam veure per última ve-
gada al Barris Nord fa no res, 
veient el Força Lleida contra 
el San Pablo Inmobiliaria Bur-
gos. Allà vam estar parlant 
de bàsquet i la teva malaltia 
es va quedar fora del pavelló 
passant fred. Recordo que 
vam dir que la victòria era im-
possible d’aconseguir, però 
vas marxar amb l’esperança 
de tornar-nos a veure el pro-
per partit a casa. Inclús ens 

vas reunir a tots els que hem 
format part de 7accents. Pot-
ser és cert que a partir d’ara 
molts veuran la teva cadira 
buida, però no serà així ja que 
tu, Marc, estaràs sempre ocu-
pant un lloc privilegiat veient 
el Força Lleida. 
Déu, el Marc estava cridat a 
ser un gran d’aquesta profes-
sió, la de periodista, la que 
tant s’estimava. De fet, quan 
vaig arribar a Lleida fa quatre 
anys ja tots els periodistes el 
coneixien i parlaven d’ell, i en-
cara no havia acabat Comuni-
cació Audiovisual. Era capaç 
d’aconseguir exclusives i pu-
blicar-les a Twitter i que quan 
acabés una jornada de la LEB 
Or tots anéssim a llegir el que 
ell havia escrit a Solobasket i, 
posteriorment, a 7accents.
La vida és injusta. Mai en-
tendré perquè passen coses 
com aquesta. No sé on haurà 
anat el Marc, però el que està 
clar és que entre nosaltres 
segueix viu. Per això, Déu, 
et dic que en aquesta ocasió 
m’has fallat.
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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.

ci de campanya els productors 
no saben quan els pagaran per 
la fruita, com algú s’atreveix a 
dir que pot ser un any millor? 
Ara, al gener del 2017, si fem 
balanç de les liquidacions que 
durant els darrers mesos han 
anat arribant als pagesos, po-
dem afirmar que la campanya 
ha tornat a ser dolenta, més te-
nint en compte que la produc-
ció s’ha reduït al voltant del 40% 
respecte a l’anterior. En fruita 
de pinyol, els preus en origen 
han estat dispars, situats entre 
els 20 i els 35 cèntims per quilo, 
però predominant clarament els 
“vints” sobre els “trentes”. I si 
parlem de pomes i peres, con-
tinuem pel mateix camí. On són 
ara tots aquells analistes, del 
sector públic i del privat, que 
justifiquen els seus sous fent 
previsions? Ara, tots muts i a la 
gàbia, no sigui que els caigui al-
gun clatellot.
Malgrat tot sembli una travessa 
pel desert, a JARC-COAG con-
tinuem fent pressió per millorar 
la posició dels productors en la 
comercialització, fent complir la 
Llei de la Cadena Alimentària. 
Paral·lelament, exigim màxima 
celeritat al Departament d’Agri-
cultura perquè obligui a tots 
els operadors de la cadena de 
comercialització de la fruita a fa-
cilitar els preus de venda setma-
nalment, que aquestes dades es 
facin públiques anònimament a 
través de l’Idescat, esdevenint 
d’interès estadístic per la Ge-
neralitat de Catalunya. Aquesta 
informació, tot i no ser la solució 
definitiva (al nostre entendre ca-
len mesures més contundents), 
ens ha de servir per demostrar 
el que venim denunciant fa 
temps, qui perd diners amb la 
fruita. També ens ha de perme-
tre detectar quan els preus bai-
xen per sota els costos, posant 
en risc l’equilibri del mercat. Si 
aconseguim que tiri endavant, 
podrem tenir arguments irrefu-
tables per demanar a Brussel·les 
que s’activin les mesures de crisi 
de mercat a temps i en la quan-
tia suficient, no tard i escas-
ses com ha passat després del 
veto rus. Per cert, per aquells 
que semblen no tenir-ho clar o 
intenten confondre la gent ter-
giversant les nostres propostes, 
recordar que la no collita o co-
llita en verd és l’única mesura 
de retirada de producte que va 
directa al pagès, pot equilibrar 
els preus més ràpidament, amb 
menor cost econòmic i menys 
impacte ambiental. El nostre 

sector l’hem de tirar endavant 
treballant amb les mans i el cap, 
no manipulant cap proposta. 

DAVID BORDA
CAP SECTORIAL DE FRUITA 

DOLÇA DE JARC I DE COAG

 

Les pensions pe-
rillen..

 D’entrada podeu considerar 
el títol d’aquesta columna un 
xic exagerat , tot i que si ens 
endinsem en el tema i analitzem 
el que està passant no trigarem 
massa en descobrir els perills o 
amenaces de les pensions. En 
els passats quatre anys, amb 
una inflació al voltant de cero 
o negativa i amb l’augment del 
0,25%, les pensions van mante-
nir  aproximadament el poder 

adquisitiu dels jubilats. La cosa 
ha canviat el passat 2016, per-
què l’IPC ha arribat a l’1,6% i 
l’augment ha estat del 0,25%: 
els pensionistes han perdut ja 
l’1,4%. A partir d’aquest any la 
pèrdua de poder adquisitiu del 
jubilats serà preocupant. La in-
flació anirà cap amunt i ja veu-
rem si s’aplicarà o no l’augment 
del 0,25%.  Com dic, el proble-
ma greu arribarà aquest any: el 
2017 serà el primer any que el 
Fons de Reserva de la Seguretat 
Social, també coneguda com la 
guardiola de les pensions, entra-
rà en negatiu. Els ingressos del 
treball són molt baixos a Espa-
nya, pensem que hi ha tres mili-
ons de persones amb una base 
imposable de només 8.000 eu-
ros anuals i quatre milions i mig, 
amb 15.000 euros. O pugen els 
sous o no es podrà recaptar su-
ficient malgrat l’increment de 
PIB. També va disminuint la re-
lació entre treballadors en actiu 

cotitzants i pensionistes. Sous 
baixos i exempcions de cotitza-
cions per fer més atractives les 
contractacions juguen a favor 
de la mancança de recursos 
per a les pensions. El futur de 
l’economia no està gens clar, 
tal com diu l’economista Niño-
Becerra: “Hem viscut un parell 
d’anys d’il·lusió per la injecció 
de diners però era totalment fic-
tícia”. Per no tocar les pensions, 
a curt termini, només queda un 
camí, destinar un muntant d’im-
postos equivalen al dèficit que 
es produeix any rere any entre 
cotitzacions a la Seguritat Social 
i el pagament de les pensions. 
Llàstima que això aniria en con-
tra de la reducció del dèficit 
públic o augmentaria les reta-
llades o s’haurien d’augmentar 
dels impostos. Si penseu que 
és massa dura la afirmació que 
les pensions perillen, digueu-ne 
una altra més suau: les pensions 
no pinten bé. No ens passem, 

però! Millor fos dir: les pensions 
pinten malament. 

JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

 

Carta d’agraïment
 El passat 10 de desembre, el 

Marc va patir un  accident fortuït 
jugant a futbol i, per uns segons, 
el que sempre ha estat motor 
de la seva vida, paradoxalment, 
gairebé li pren.
Mirant enrere podríem dir que 
tot ha quedat en un ensurt, però 
en realitat tot ha estat el pitjor 
malson que uns pares, germa-
na, familiars i amics poden viure 
i patir.
El nostre fill va tornar a néixer 
aquell dia gràcies a tots els pro-
fessionals que el van atendre 
des del minut zero i gràcies a 
l’energia, amor i escalf de la 
gent que l’estima ha pogut ju-
gar i guanyar el partit de la seva 
vida. 
Durant aquests 24 dies fluctu-
ants d’emocions hem pogut 
passar del Dolor més punyent 
a la Felicitat absoluta de tenir 
entre nosaltres el nostre fill, el 
nostre Marc.
Per tot això voldríem donar les 
gràcies amb tota la tendresa i 
amor que un pot sentir, espe-
rant no deixant-nos ningú:
Al tècnic de radiologia i al radiò-
leg de la Perpètua Socorro, 
Al personal del SEM d’aquella 
nit,
Als àngels de la UCI de l’HAV: 
METGES, INFERMERES, ZELA-
DORS, AUXILIARS, SERVEI DE 
NETEJA,
Al personal de la 4a planta HAV 
i al servei de rehabilitació,
Així com a tots els professionals 
que en major o menor mesura 
han intervingut en el procés de  
recuperació del nostre fill.
També Mil GRÀCIES al Lleida 
ESPORTIU, a les  entitats espor-
tives que s’han solidaritzat amb 
nosaltres (que gran és la famí-
lia de l’ESPORT!), al poble de 
Tremp, als companys de l’Hos-
pital Comarcal del Pallars,
I a TOTS vosaltres, gent anòni-
ma que ens heu fet forts i ens 
heu ajudat a seguir endavant.
En nom del Marc, de la seva 
germana Laia  i dels seus pares... 
GRÀCIES per ser com sou! 

FAMÍLIA RESA ENRICH

 

què opina...

La justícia espanyola, 
amb un parell d’ous

Les comunitats de Madrid i 
Andalusia han imposat a Mo-
vistar multes de 6,23 milions i 
30.000 euros respectivament 
per la pujada sense justifica-
ció dels paquets de Movis-
tar Fusión el maig de 2015. 
Una victòria a mig fer, ja que 
segons les estimacions de 
FACUA la companyia, amb 
aquestes pujades successives 
a tot Espanya, ha ingressat 
més de 630 milions d’euros 
extra.
Caldria preguntar-nos, doncs, 
de què ens serveix sancionar 
Movistar per la seva mala pra-
xi si els beneficis que n’extreu 
d’incomplir les lleis li resulten 
més favorable que les mul-
tes imposades? Com diria 
la meva àvia, els polítics i les 
grans empreses mai perden. 
I quina raó que té! No és no-
més Movistar qui se’n benefi-
cia de les sentències judicials. 

Vet aquí –sempre presumpta-
ment– el Camps, vet aquí la 
Barberà, l’Urdangarín, el Mes-
si o el Ronaldo, entre d’altres. 
Com n’és d’imprevisible la 
justícia. Durant els darrers 
anys hem despertat dia sí, 
dia també veient passejar per 
tribunals polítics, assessors, 
banquers, filles de monar-
ques i cunyats de prínceps 
(blaus) amb impunitat. La jus-
tícia semblava realment cega 
fins que un dia, de cop i volta, 
el mall del jutge pica per cap-
girar la balança: el Tribunal de 
Justícia Europeu obliga les 
entitats financeres a retornar 
–sense límit en el temps– els 
diners obtinguts de la clàusu-
la sòl.
Mentre llegia el titular fa unes 
setmanes, de fons, dins del 
meu cap s’escolten trompe-
tes de victòria, simfonies de 
pel·lícules on David guanya 
Goliat. Eren fets reals els que 
demostraven que la justícia 
encara camina lliure i que no 
està del tot lligada als poders 
fàctics que governen les nos-
tres vides.
Però, de cop i volta, només 
calien uns quants ingredients: 
justícia, política i el tema de 

sempre, la relació Catalunya-
Espanya. Ah! I el que ens 
faltaven, un parell d’ous, per 
acabar-nos d’atipar. La frase 
“nosaltres sempre hem dit 
que per fer la truita caldrà 
trencar els ous”  pronunciada 
pel regidor i cupaire de la ciu-
tat de Vic, Joan Coma, fa que 
fiscal es posi les mans al cap i 
acusi d’un delicte de rebel·lió 
i incitació a la sedició.
La frase, que cadascú jutgi, 
pot ser més o menys encerta-
da. Però dubto que els tribu-
nals hagin de perdre temps 
en aquests tipus de conflictes 
que barregen cols amb naps. 
La cuina dels jutjats no està 
prou saturada?
Tot i que els comensals que 
esperen al menjador són de 
classes diverses, els cuiners 
tenen l’obligació de no dei-
xar-se influenciar pels gustos 
propis, sinó que han de pro-
curar ser justos amb les raci-
ons que pertoquin a cadascú.
Tal com han demostrat des 
d’Europa i molts jutges de 
primera instància desobeint 
les decisions del Suprem que 
ens eren imposades, tot fa 
pensar que per fer una truita 
cal trencar el ous. 

Marta
Oliver

advocada
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PASSATEMPS

by Miguel MacíasAugmenta el fred (i la llum)

by Joan CastellàLleida-Alguaire-Mordor

  HORÒSCOP per Dhana Astròloga
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3 9 1 2 4 5 7 8 6

Dificultat: Molt Alta

SUDOKU per AMIC

MOTS ENCREUATS per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Risc que en Pere agafi el setrill. Però qui fa més por en 
en Salvador (Panikkar) / 2. El perds a mesura que corres. No és picapedrera 
ans fabricanta / 3. Carta per llegir menjant ous amb botifarra. Penetració 
a l’estadi / 4. Trident desmanegat. Gatinarà de mala manera, com a bona 
mudèjar. La papissota / 5. Remulla la bruixa de quasi cap a peus. Sol ser 
roba de baixa qualitat, i a sobre girada / 6. Entre vint. Insistent, el gramàtic 
element / 7. S’embranquen per fer la casa. Complies la promesa del pa-
garé / 8. Cos d’insecte, ideal per fer musculatura. Tota una senyora entre 
camèlies / 9. Varietat tibetana del, ai, budisme. Aborigen sense origen / 
10. Escalforeta de sopeta que s’afebleix en el caràcter. Ardu, penós, aspre: 
simplement és cru / 11. Zero a l’esquerra. Llenci per l’esquena. Visió del 
Tirrè sense ribes / 12. Quatre troncs contracorrent pel Segre. Ni espigolar ni 
pignorar: emetre sons aguts de vent / 13. Bufons, quatre gots de vi! Malaltia 
de la pell anguniosa i tot de dir.
VERTICALS: 1. Contenidor portàtil de veces i garrapinyades. Massa beneit 
per tenir tall / 2. Lletra de tela. Unificable, adherible. Una amiga en un racó 
/ 3. Contesti el servei amb un estri ben estrany. Segons el psicòleg és una 
lesbiana enfiladissa / 4. La copulativa. Que classifica els noms dels taxis 
en categories biològiques. I l’alternativa / 5. Un cul així no ho té fàcil, per 
seure. Els italians residents a Menorca no el troben mai / 6. Arpa ampostina. 
Semblen gallegues, aquestes aranyes de turó / 7. Sons de trompeta per 
imitació del tarannà dels grans. Mal pèl / 8. No té manies, seria capaç de 
cruspir-se un poli i tot. No n’hi ha cap com el meu, de bonic / 9. Símbol en 
vaga. Observades, advertides. Al coixí d’en Goran Zdrovic / 10. Taxativa 
decepció de les expectatives. Menjador d’un sol plat: crispetes / 11. Símp-
tomes d’inoperància. Quins xiscles, el gat, quan s’espanta i s’enfila! / 12. Per 
beure-hi vi cal força participació del colze. Escuma blanquinosa a la llengua 
malalta de la burra balear.

Àries (Del 21/3 al 20/4)
S’acaba una etapa d’estan-
cament i indecisions. Aviat 
començaràs a aixecar cap i 
ja no hi haurà qui et pari. Un 
projecte o activitat grupal 
possiblement s’activa aviat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Entra un xic d’aire fresc 
a la teva vida. Sents que 
renoves emocions, potser 
fins i tot t’il·lusiones amb 
ideals nous, noves maneres 
d’entendre la vida. Millora 
econòmica.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
A la feina et pots sentir una 
mica limitat o bé vius situa-
cions que t’obliguen a con-
trolar-te. En algun cas és un 
final d’etapa. Obrir la ment 
a nous projectes t’animarà.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Aprenentatges diversos. 
Rendiment intel·lectual 
posat a prova. Oportuni-
tats laborals. Tens més clar 
què vols fer en el teu futur 
i sembla que apunta a la 
tranquil·litat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Et sents una mica sol. 
T’agradaria sortir més o 
buscar una relació però la 
inèrcia de la vida tranquil-
la et té segrestat. Si vols 
conèixer gent, hauràs de fer 
un esforç.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
La teva relació de parella 
pot iniciar una etapa més 
oberta, més franca. Perso-
nes noves entren a la teva 
vida, un nou cercle d’amis-
tats. Gestions burocràtiques 
del món laboral.
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by Jordi BalaschJoc de gendres!

by Lupe RibotPermeteu-me somiar
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TELÈFONS D’INTERÈS

5 4 2 3 8 9
7 9 1

8 7 5
6

8 5 7 4 3
4

4 7 1
5 9 1
9 1 2 4 5 7

1 6 5 4 2 3 8 9 7
7 8 3 9 5 6 4 1 2
9 4 2 1 8 7 6 3 5
6 7 4 3 9 1 5 2 8
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Dificultat: Molt Alta

SOLUCIONS

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pot ser que passis per una 
fase d’enamorament o que 
estiguis més obert a la 
bellesa en aquest moment. 
Expressa el que sents de 
manera curosa. Ambient 
laboral un pèl tens.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Contingut i a l’espera 
d’aconseguir objectius. 
Darrerament has viscut unes 
quantes experiències frus-
trants que t’han fet madurar 
però no has deixat de ser un 
inconformista.

Bessons (Del 21/5 al 21/6)
Transformació d’idees, 
interès en altres tipus de 
lectures. Si estàs estudiant, 
possible canvi d’orientació 
formativa. Podries experi-
mentar girs imprevistos del 
destí.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Etapa compromesa en el 
terreny dels afectes. Pot-
ser et trobes amb dubtes 
respecte als teus sentiments 
i això et provoca tensió. 
Aprofita per aprofundir en 
l’autoconeixement.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Obligacions professionals 
que et porten a deixar l’am-
bient domèstic i les neces-
sitats familiars. Si tens una 
relació sentimental, sembla 
que no cerca el mateix que 
tu.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Activitat extra en el sector 
de l’amistat. Pots retrobar-te 
amb algú a qui fa temps 
que no veus i ho gaudiràs. 
Sembla que segueixes en 
una etapa de despeses im-
previstes.

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



de la seva hipoteca

Eliminem la

CLÀUSULA SÒL

Fins a
3.000€

d’estalvi
anuals!

NOMÉS COBREM SI VOSTÈ COBRA

973 240 564
TRUQUI’NS SENSE COMPROMÍS

www.pratsadvocats.com

XAVIER PRATS JUAN
Advocat col·legiat núm. 1600 • Especialista en dret bancari
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