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Maite
Montañés

presidenta
d’Afanoc

 La solidaritat es va tras-
lladar �ns a la Seu Vella, 
on milers de lleidatans 
van participar en la quarta 
edició del Posa’t la Gorra, 
la festa de l’Associació de 
Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya 
(Afanoc), que enguany ha 
tornat a superar les xifres 
participació: més de 8.000 

lleidatans van comprar la 
gorra solidària. La lectura 
del manifest va anar a càr-
rec de l’Aran i l’Abel, dos 
germans que van donar 
veu a les reivindicacions 
dels afectats,  com ara el 
reconeixement de la dis-
capacitat dels infants amb 
càncer abans dels sis mesos 
per tenir accés als ajuts. 

Rafel
Peris

conseller delegat
del CNC

 El Ple de l’Ajuntament 
de Lleida ha permès tirar 
endavant la moció presen-
tada pel PDECat i Unió en 
què el grup municipal lide-
rat per Toni Postius dema-
nava que es fes una due 
diligence sobre la Llotja de 
Lleida, així com instar a la 
reversió del solar annex al 
Palau de Congressos a ti-

tularitat municipal. Només 
s’han oposat a aquesta 
moció PSC i C’s, que junta-
ment amb PP han fet valdre 
la majoria del tripartit per 
impedir que no prosperés 
un punt de la moció d’ERC-
Avancem en què s’exigia la 
dimissió del conseller de-
legat, Rafel Peris, per mala 
gestió. 

Productora
audiovisual 
de 7accents
 Llegeix amb el teu dis-

positiu mòbil el codi QR 
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de 7accents que t’in-
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o la tablet. El Garrotín 
de la Rosa de Ponent, 
la felicitació de Nadal 
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de Roger Argemí i les 
Jornades Agrifood pro-
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La classe política. O la falta de 
classe. Descon�eu-ne. Perquè 
no està al nostre servei. Sinó 
al seu propi. Es tracta d’un 
o�ci, menys respectable que 
la resta però més rendible 
econòmicament. La (manca 
de) classe política dirà tot allò 
que hom necessita i farà tot 
allò que ningú no necessita. 
Tot s’hi val per un vot, un fa-

vor, una aportació monetària 
al partit de torn... N’hi ha que 
propugnen aires de canvi, 
tot i que els aires no tarden a 
convertir-se en tuf a resclosit 
i el canvi aviat esdevé immo-
bilisme caduc i poruc. Erren 
els que creuen que els polítics 
són persones que s’espatllen 
a causa d’un sistema que els 
afavoreix en detriment dels 
ciutadans. Encerten els que 
veuen els polítics com a per-
sones ja espatllades d’antuvi 
per culpa d’un sistema que 
els perjudica en favor de la 
(poca) classe política. No són 
àngels, sinó dimonis que no 
cremaran a l’infern perquè 
s’hauran construït el seu pro-
pi cel amb les nostres ànimes. 
Canviem el sistema, de dalt a 

baix. Només així els ciutadans 
continuarem sent el que no 
hauríem de deixar de ser mai: 
persones (amb classe).
Un exemple d’aquesta escas-
sa classe política n’és la Llotja 
de Lleida, una faraònica cons-
trucció que segueix sumant 
no només anys, sinó també 
detractors. Entre els quals, 
la Crida, que ha fet públic 
un informe en relació amb la 
mateixa en què es detecten 
�ns a sis incompliments con-
tractuals sobre la documen-
tació que regeix la relació 
entre el Centre de Negocis i 
Convencions, S.A. i La Llotja 
de Lleida, S.A., com ara el re-
iterat impagament del cànon 
de la concessió, no presentar 
les auditories al CNC i con-

treure un deute de 100.000 
euros anuals d’IBI entre els 
anys 2011 i 2014 que la Pa-
eria no hauria reclamat. Cal 
recordar que la presentació 
del projecte va anar a càrrec 
d’Àngel Ros, Xavier Sàez i 
Francesc Pané, tres homes 
d’“esquerres”. Obviant les 
raons de Ros, explicades per 
la proximitat electoral, Sàez 
parlava de la necessitat d’un 
equipament d’arts escèniques 
mentre que Pané es referia a 
un projecte emblemàtic pels 
compromisos de participació 
ciutadana. Anys després, més 
de set, d’arts escèniques, po-
ques i cares, i de participació 
ciutadana, gens. Ara bé, de 
circ, amb més classe o menys, 
tant com vulgueu!

El circ de la política
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La llei del tanatori
Que Augusto Pinochet patís una 
aturada cardíaca després de perdre 
la immunitat parlamentària es pot 
considerar un cop de bona sort per 
al dictador xilè i una mala passada 
del destí per a les seves víctimes i 
els familiars de les mateixes. Tants 
casos similars s’han donat en els 
darrers anys que ja hem perdut el 
compte, el més recent, si la memò-
ria no ens falla, el de Rita Barberà, 
exalcaldessa de València i símbol 
de tot allò que no s’ha de fer en 
política. Una oportuna cirrosi he-
pàtica va evitar que la justícia po-
gués passar comptes amb aquesta 
cacic de grans dimensions (no no-
més físiques). Ara és el torn de Fèlix 
Millet, que després de vuit anys a 

l’espera basarà la seva defensa en 
una pèssima condició física que l’ha 
prostrat a una cadira de rodes quan 
les càmeres l’enfoquen. Potser tras-
passa abans del judici, abans que la 
vergonya, la ignomínia i, sobretot, 
la pena caiguin damunt seu. Amb 
aquest pas haurem de reconvertir 
els tanatoris en jutjats.

Menti-Ros (i Menti-Hasél)
Els que sí es van asseure al banc 
dels acusats el 23 de novembre 
de 2016 per un presumpte delic-
te d’amenaces de mort a l’alcalde 
de Lleida van ser Pablo Hasél i Ci-
niko. Durant el judici, Àngel Ros, 
que va declarar com a testimoni, 
va assegurar que amb “Menti-Ros” 

s’havia sentit amenaçat i intimidat i 
havia temut per ell i la seva família. 
Els acusats, però, van sostenir que 
havien fet una cançó de denúncia 
social en to satíric que no amena-
çava ningú. Finalment, la jutge els 
ha condemnat a pagar una multa de 
540 euros a cadascú. Ara bé, si Ros 
es va sentir amenaçat amb “Menti-
Ros”, nosaltres ens vam sentir es-
tafats. I si Hasél i Ciniko no volien 
amenaçar ningú, nosaltres, per ga-
nes, amenaçaríem els tres. Perquè 
el 23 de novembre de 2016 els jut-
jats de Lleida van patir el setge dels 
diversos cossos de seguretat amb 
l’objectiu de protegir la integritat 
física dels tres implicats (principal-
ment d’un d’ells). Una festa que 

vam pagar tots nosaltres, com sem-
pre, els principals perjudicats, tant 
si un raper escriu una cançó com si 
el polític de torn se sent amenaçat. 
¿Un alcalde de Lleida, catòlic i bur-
gès, i un raper, � ll de catòlic i bur-
gès, no podien solucionar els seus 
problemes extrajudicialment, amb 
diàleg i, per damunt de tot, sen-
sibilitat envers els ciutadans, que 
sempre hem d’acabar pagant les 
cafrades dels mateixos? Tres mesos 
i mig després d’un judici inneces-
sari que hem sufragat entre tots, el 
pare de la criatura haurà de pagar 
els 540 euros i l’altra criatura con-
tinuarà sentint-se amenaçada per 
una cançó penjada a YouTube. Quin 
pati d’escola, ‘ndéu!

SE7PEUSALGAT
Al president de la

Diputació no li agrada 
el ‘SE7’

 7accents ha obtingut un dels mi-
llors reconeixements que pot rebre 
un mitjà de comunicació: el rebuig 
d’un polític, tot un elogi a la feina ben 
feta. Els repartidors del SE7 entraven 
a la Diputació de Lleida per deixar-hi 
alguns exemplars quan un funcionari 
els va informar que no en volien cap, 
una prohibició explícita per part de 
l’òrgan de govern de la corporació 
provincial. Així, doncs, la Diputació 
continuarà destinant els diners pú-
blics a adquirir diàriament la resta de 
la premsa de pagament, alhora que 
rebutja una publicació gratuïta sense 
cap cost per als contribuents. Un nou 
exemple, doncs, de polítics al servei 
de la ciutadania... 

#LaLlotja

@Beaobis
Tu no pots cons-

truir un palau 
de congressos 
si encara no 
tens congres-
sos.

@Postureig-
Lleida

Les roses son ro-
ges, i per la nit surt la 

lluna: Ja veureu lo tinglado 
de la Llotja, com mos costa-

rà una fortuna.

@xaviboneta
Sembla que les previsions 
d’activitat de La Llotja de 
Lleida les va fer el mateix 
que va fer les de l’Aeroport 
d’Alguaire. #lleidafacts

@Jordisero
Al Faraó Ros se li ensorra la 
Piràmide. Q reconeguin que 
l’han cagat amb la Llotja de 
Lleida, i assumeixin respon-
sabilitats d’una vegada.

#RudesLleida

@info_Lleida
Por cierto, cuánto se os ec-
haba en falta @RUDESLLEI-
DA y @es_un_sentiment. 
¡Aplaudo vuestra vuelta! Fal-
ta @MoloEsportiu...

@tonyoherrera
Bien está lo que bien acaba. 
Això només ha de ser lo pri-
mer pas.

#Animac

@hmora85
@animac _Lleida empieza 
una hora tarde la inaugura-
ción, quizás esperando que 
llegue el alcalde que no se 
pierde una foto como prota-
gonista.

@la_tarda
Lleida capital de l’animació 
de Catalunya i, aquest cap 
de setmana, potser del món. 
Arriba @Animac_Lleida.

#MudFest

@UriFerre
Quin bo dona veure coses 
maques que s’estan fent 
a Lleida al @tria33 com el        
@MUD_FEST o @Renaldoi-
clara #rispect

@Gerard_ACassado
Tots parlant d’@Ameri-
caBCN. Jo m’he vingut a      
@Animac_Lleida perquè a 
BCN comença a fer calor. En 
tot cas, quant cinema del bo 
a Catalunya!

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

CROMM PERRUQUERIA
Perruqueries
Ferran, 26 
973 241 672

AURA TERÀPIES NATURALS
Salut
Sant Joan, 17 - Lleida 
636 101 546
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La Llotja Olla de grills

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 L’Ajuntament de Lleida ti-
rarà endavant la moció pre-
sentada pel PDECat i Unió en 
què el grup municipal liderat 
per Toni Postius demanava 
que es fes una due diligence 
sobre la Llotja de Lleida, així 
com instar a la reversió del 
solar annex al Palau de Con-
gressos a titularitat municipal. 
Aquest darrer punt suposaria 
recuperar la � nca que va ce-
dir en el seu dia l’Ajuntament 
a canvi que s’hi edi� quessin 
dos gratacels que mai no 
s’han arribat a fer. Només es 
van oposar a aquesta moció 
el PSC i Ciutadans, que junta-
ment amb PP van fer valdre la 
majoria del tripartit per impe-
dir que no prosperessin dos 
punts de la moció republica-
na, els que exigien la dimis-
sió del conseller delegat del 
CNC, Rafel Peris, per mala 
gestió i que se simpli� qués la 
trama d’organismes que ope-
ren a l’entorn de la Llotja, pro-
cedint, entre d’altres coses, a 
la dissolució de la Fundació 
del Paisatge Urbà i a la Fun-
dació Teatre de la Llotja, per 
la seva inoperativitat.

La boira que no deixa veure el 
que amaga la Llotja

L’oposició
denuncia
incompliments 
contractuals,  
irregularitats 
continuades, 
inviabilitat
econòmica  i 
opacitat i
negligència en 
la gestió

Així, doncs, la Paeria posarà 
en marxa el procés d’auditoria 
de la Llotja després de mesos 
de front comú entre PDEcat i 
Unió, ERC-Avancem, la Crida 
i Comú contra la gestió actual 
de l’equipament denunciant 
incompliments contractuals, 
irregularitats continuades, in-
viabilitat econòmica i opaci-

Ros diu que
volen embrutar

 la imatge i 
el prestigi de 
l’equipament

tat i negligència en la gestió, 
acusacions que l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, veu com un 
intent d’embrutar la imatge i 
el prestigi de la Llotja.
El Comú també ha denunciat 

que la contractació d’Espec-
tacles La Traca S.L. durant el 
2010 per realitzar les produc-
cions dels espectacles pro-
gramats per un import total 
de 181.011 euros sense que 

consti cap licitació pública i 
el pagament de 22.705 euros 
a La Bruixa d’Or el 13 de de-
sembre de 2010.
No sembla que la boira tingui 
massa ganes d’aixecar-se...  

Extractes de la 
comptabilitat de 
l’any 2010 de la 

Fundació Pública 
del Teatre de la 

Llotja difosos pel 
grup municipal 

del Comú de 
Lleida.
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El grup municipal del PDeCAT i Unió a 
la Paeria discrepa de l’acord

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La mala relació entre Toni 
Postius, president del grup 
municipal del PDECat i Unió 
a la Paeria i diputat al Con-
grés, i Joan Reñé, president 
del PDECat a Lleida i de la 
Diputació, es fa palesa cada 
vegada que la formació ha 
de prendre alguna decisió 
estratègica en el marc de la 
demarcació de Lleida. Dues 
maneres d’entendre la polí-
tica que han tornat a xocar a 
l’hora d’afrontar el futur del 
Consorci de Normalització 
Lingüística (CNL) de Lleida. 
I és que el comitè local del 
Partit Demòcrata a la ciutat 
de Lleida i el grup municipal 
del PDeCAT i Unió a la Pae-
ria qüestionen l’acord assolit 
pel mateix PDECat i el PSC 
en l’àmbit de la demarcació 

PSC i PDECat pacten
repartir-se la presidència 

del CNL de Lleida

Política lingüística

El diputat popular ha volgut reivindicar la labor de 
l’exèrcit.

foto · Arxiu

per desbloquejar la renovació 
de la presidència del CNL. A 
través d’un comunicat, des 
del comitè local de Lleida i 
el grup municipal del PDE-
Cat i Unió a la Paeria assegu-
ren “desconèixer l’eventual 
acord” per a una presidència 
rotatòria amb el PSC i expres-
sen les seves discrepàncies 
perquè sigui aquesta “la for-
ma òptima d’encarar el futur 
del Consorci, i més tenint en 
compte la situació que viu la 
llengua catalana a la ciutat de 
Lleida fruit de l’acord entre el 
PSC i Ciutadans a la Paeria”.  
La presidència del CNL seria 
el primer any per a la candi-
data socialista, la tinent d’al-
calde de Cultura de la Paeria, 
Montse Parra, i el següent per 
a la vicepresidenta de la Dipu-
tació i de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (IEI), Rosa Pujol 

Esquerra Republicana de 
Catalunya i la Candidatura 
d’Unitat Popular s’han mos-
trat indignats i han reclamat 
que s’invalidi un pacte “que 
no és representatiu a nivell 
territorial”. Així, proposen 
l’elecció d’un candidat con-
sensuat per totes les forces 
polítiques amb representació 
al territori i les entitats que 
formen part del CNL. 

ERC i la CUP 
volen invalidar 
l’acord i pactar 

un candidat
de consens

Ajuntament de Lleida

Exèrcit espanyol

L’enèsima sortida de 
to de Llorens

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La lleidatana Marta Vilalta, 
directora general de Joven-
tut, ha enviat una carta a 
Fira de Lleida per demanar 
que no hi hagi un estand 
de l’exèrcit en la Fira de 
Formació i Treball, donant 
compliment així a la moció 
aprovada pel Parlament el 
juliol de 2016 per ‘’desmili-
taritzar l’educació’’. L’alcal-
de de Lleida, Àngel Ros, ha 
defensat la presència dels 
militars en el certamen per-
què ‘’ofereixen feina’’ i s’ha 

mostrat convençut que hi 
tornaran a ser en la prope-
ra edició mentre que la seva 
sòcia de govern, Ángeles 
Ribes, ha titllat de “vergo-
nyós” que el Govern insti la 
Fira “a canviar les bases de 
participació perquè l’exèrcit 
no hi estigui present”. Però 
qui l’ha dit més grossa, com 
sempre, ha estat el diputat 
popular José Ignacio Llo-
rens, que ha a�rmat que qui 
de veritat sobra a Catalu-
nya i a Fira de Lleida no és 
l’exèrcit, sinó el Govern ca-
talà. Geni i �gura! 

El FEDER garanteix el �nançament del 
nou Morera en el marc del seu centenari

El paer en cap, Àngel Ros, 
ha anunciat que el projecte 
del nou Museu Morera sorti-
rà a licitació al mes de maig, 
un cop sigui aprovat pel Ple 
municipal, alhora que ha as-
segurat que “aquest somni, 
que ha estat possible gràci-
es a la complicitat de totes 
les administracions, serà una 
realitat al 2019 i abastarà 
diferents dimensions, tant 
des del punt de vista de la 
rehabilitació arquitectònica 
d’aquest edi�ci històric, com 
des de la vessant dinamitza-
dora per recuperar la vitalitat 
de la rambla de Ferran, arran 
de la importància que el Mu-

foto · Hermínia Sirvent

seu tingui una seu de�nitiva 
per esdevenir una nova cen-
tralitat artística a la ciutat i un 
atractiu turístic i cultural es-
sencial per a la projecció de 
Lleida”.

L’anunci coincideix amb la 
celebració del centenari del 
Museu, el programa d’activi-
tats de la qual pretén apro-
par l’equipament cultural a 
la ciutadania i posar en relleu 
la seva col·lecció, que inclou 
obres representatives d’ar-
tistes lleidatans, catalans i 
espanyols. Diverses entitats 
s’han unit a l’efemèride dins 
del programa “El Museu por-
tes enfora”. El primer acte 
del centenari serà l’exposició 
“Connexions”, a partir del 
9 de març, i es publicarà un 
llibre del centenari que reco-
llirà cent esdeveniments del 
Morera.

En marxa el nou centre socioeducatiu 
d’atenció diürna infantil a Balà�a

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha visitat el nou centre 
socioeducatiu d’atenció diürna infantil, situat a l’antic 
tanatori, a Balà�a, que s’anomenarà Gínjol i que estarà 
gestionat per la Fundació Champagnat-Maristes. L’espai 
acollirà el centre Zona Nord-Est, que permetrà atendre 
�ns a seixanta nens i joves de la zona, amb els quals es 
treballarà des de tots els àmbits socioeducatius.

foto · Hermínia Sirvent
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Diputació de Lleida

La Diputació
assegura que la 
nova relació ja

compleix la
sentència

El TSJC considera que la decisió no corresponia a Reñé
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) ha 
donat la raó al cap d’Arqui-
tectura de la Diputació de 
Lleida, Melitó Camprubí, que 
denuncia l’eliminació de tres 
llocs de feina en l’àrea que 
dirigeix. Els fets es remunten 
al 10 de setembre de 2014, 
quan el president de la Dipu-
tació de Lleida, Joan Reñé, va 
signar un decret en què modi-
�cava l’adscripció de llocs de 
treball i eliminava del Servei 
d’Arquitectura tres llocs de 
feina: el d’adjunt al Servei, 
el de cap de servei d’Obres 
Patrimonials i el de delineant. 
D’aquesta manera, deixava 
només un treballador en el 

La justícia dicta sentència contra 
l’eliminació de llocs de treball

Nou revés judicial a l’órgan de govern de la Diputació 
de Lleida, encapçalat per Joan Reñé.

foto · Arxiu
Servei, a més de Camprubí. 
El mateix decret adscrivia 
aquests llocs de feina al Ser-
vei d’Enginyeria.
Camprubí va presentar un 
recurs al·legant que el presi-
dent de la Diputació no podia 
prendre aquesta decisió per 
decret, sinó que li correspo-

nia al Ple, i denunciant que 
aquesta resolució limitava les 
actuacions del Servei d’Ar-
quitectura. El Jutjat conten-

ciós administratiu 1 de Llei-
da va sentenciar a favor del 
treballador el 10 de març de 
2016, la Diputació va recórrer 

la sentència i ara el TSJC ha 
desestimat el recurs de la cor-
poració i dóna també la raó a 
Camprubí.
La Diputació defensa que tant 
el Servei d’Enginyeria com el 
d’Arquitectura de la institució 
“estan aprovats per Ple a raó 
de la nova relació de llocs de 
treball” i, en aquest sentit, 
“compleixen la sentència del 
TSJC”. Davant de “possibles 
interpretacions incorrectes” 
d’aquesta sentència, des de 
la Diputació lleidatana han 
volgut deixar clar “el Servei 
d’Enginyeria de la institució 
continuarà oferint als ajunta-
ments la mateixa prestació de 
serveis com �ns ara i, per tant, 
s’inclouen els serveis d’arqui-
tectura que s’hi realitzen”. 

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

la nostra major satisfacció és el reconeixement dels nostres clients
Assessorament fiscal
gestió comptable, mercantil i 
fiscal
assessorament i gestió laboral
serveis jurídics
auditories
cooperatives
associacions i fundacions
estudis viabilitat de negocis
vehicles, patents i marques

Assessors Fiscals
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Denúncia Canera municipal

Larrosa assegura
  que l’atenció 

veterinària i
l’alimentació 
són correctes

Qui són els animals?

La protecto-
ra Amics dels 
Animals del 
Segrià, en peu 
de guerra con-
tra la Paeria i 
el regidor Fèlix 
Larrosa, a qui 
repta a un cara 
a cara públic 
arran dels ca-
sos d’animals 
en estat greu a 
la canera

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 La protectora Amics dels 
Animals del Segrià denuncia 
l’Ajuntament de Lleida de no 
complir les ordenances mu-
nicipals ni la Llei de protec-
ció animal, que segons l’as-
sociació s’estarien vulnerant 
dins de la canera municipal. 
El SE7 ha tingut accés a les 
instantànies dels dos últims 
gossos que la protectora 
hauria salvat de la canera re-
gentada per la Paeria i tam-
bé als seus respectius infor-
mes mèdics, que demostren 
l’estat de caquèxia per ina-
nició que pateixen ambdós 
animals i que hauria portat a 
perillar les seves vides. Des-
prés de demanar audiència 
amb Fèlix Larrosa, regidor 
de l’Hàbitat Urbà i Rural i la 
Sostenibilitat, el passat mes 
de juny sense èxit, ara Amics 
dels Animals del Segrià repta 
el també tinent d’alcalde a 
un cara a cara públic en els 
mitjans de comunicació.
En una carta enviada als ciu-
tadans a través del butlletí 
municipal, Larrosa desmen-
teix qualsevol acusació al 

Els últims gossos que la protectora Amics dels Ani-
mals del Segrià ha “rescatat” de la canera municipal 

pateixen caquèxia per inanició.

fotos · Amics dels Animals del Segrià

respecte d’això i assegura, 
entre d’altres, que l’atenció 
veterinària i l’alimentació que 
reben els animals són correc-
tes i totalment adequats a la 
normativa vigent. Per contra, 
la protectora Amics dels Ani-
mals del Segrià explica que 
l’atenció veterinària de la 
qual parla Larrosa es redueix 
a un veterinari que visitaria la 
canera tan sols una vegada 
a la setmana i que l’alimen-
tació que reben els animals 
no només es insu�cient, sinó 
que els causaria greus perju-
dicis per a la seva salut. Tam-
bé explica que les gàbies 
dels animals estan comple-
tament xopes a causa d’una 
sèrie de canonades podrides 
que gotegen contínuament i 
que l’Ajuntament es negaria 
a arreglar.
D’altra banda, l’associació 
denuncia que des de l’1 de 
gener no funciona el servei 
de recollida d’animals per-
duts o abandonats i ho jus-
ti�ca en el desconeixement 
de la seva existència per part 
dels ciutadans i de la matei-
xa Guàrdia Urbana, ja que no 
existeix cap menció d’aquest 
servei en la pàgina web de 
l’Ajuntament de Lleida ni en 

cap pàgina o�cial de l’ad-
ministració. Segons Amics 
dels Animals del Segrià, a 
més,  la Paeria hauria dei-
xat de pagar les factures als 
veterinaris encarregats d’as-
sumir aquesta recollida fora 
de l’horari de la canera, per 
la qual cosa s’estaria incom-
plint la normativa municipal 
que obliga els ajuntaments 
a fer-se càrrec dels animals 
abandonats. 



Més de 8.000 lleidatans, 1.000 més que el 2016, participen 
en la festa d’Afanoc a la Seu Vella

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El cor solidari dels lleidatanes 
es va traslladar �ns al turó 
de la Seu Vella, on milers de 
ciutadans, grans i petits, van 
participar en la quarta edició 
del Posa’t la Gorra, la festa 
de l’Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya (Afanoc), que en-
guany ha tornat a superar les 
xifres de participació: més de 
8.000 lleidatans, 1.000 més 
que el 2016, van comprar la 
gorra solidària.
La lectura del manifest a l’es-
cenari del Baluard de la Rei-
na va anar a càrrec de l’Aran 
i l’Abel, dos germans que van 
donar veu a les reivindicaci-
ons dels afectats per la ma-
laltia, com ara el reconeixe-
ment de la discapacitat dels 
infants amb càncer abans dels 
sis mesos per tenir accés als 
ajuts. Per poder accedir a la 

Lleida es posa la gorra

festa els participants van com-
prar la gorra solidària, amb un 
preu de 7 euros, que aquest 
any ha dissenyat la marca es-
portiva Munich. La recaptació 
es destina principalment a 
cobrir els serveis gratuïts que 

ofereix Afanoc per millorar la 
qualitat de vida dels infants 
amb càncer i a mantenir la 
Casa dels Xuklis, un habitat-
ge pròxim a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron on es poden 
allotjar les famílies que s’han 

de desplaçar a Barcelona per 
seguir tractaments mèdics. 
Des de l’Associació s’han 
mostrat molt satisfets de la 
implicació de la societat llei-
datana en aquest esdeveni-
ment, que cada any és més 

multitudinari. També han 
anunciat que enguany es 
faran dues noves festes so-
lidàries a les comarques de 
Lleida, a Mollerussa i a Tàr-
rega, mentre que a Balaguer 
s’organitzarà també la sego-
na edició del Posa’t la Gorra. 
Aquest any es va voler dedi-
car la festa als valors de l’art 
i la cultura, i per això la músi-
ca, el ball, les arts plàstiques 
o els elements de la cultura 
popular com els gegants i els 
castellers van ser els protago-
nistes de les activitats i tallers 
de la jornada. Una novetat va 
ser l’escenari Marató Joves 
Artistes, un espai obert als jo-
ves que van voler mostrar el 
seu talent. 

El Baluard de la Reina, 
ple de gom a gom durant 
la lectura del manifest. 

foto · Ajuntament de Lleida

Afanoc
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AECC
7accents estrena un documental sobre 

les colònies per a nens amb càncer
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Un centenar d’infants parti-
cipen en diverses activitats 
organitzades per l’AECC 
Lleida durant una setmana 
cada estiu a Salardú. Són les 
colònies gratuïtes per a nens 
i nenes amb càncer a la Val 

d’Aran. En el marc del Dia 
Internacional del Càncer In-
fantil i coincidint amb la fes-
ta d’Afanoc, 7accents estre-
nava un emotiu documental 
sobre nens i nenes extraor-
dinaris i extraordinàries que 
durant vuit dies gaudeixen 
d’unes colònies normals. 

Aspid
La Paeria reconeix 7accents com a 

Empresa Solidària 2017
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

7accents ha estat recone-
guda per la Paeria com a 
Empresa Solidària 2017. 
La proposta d’aquest reco-
neixement ha anat a càrrec 
d’Aspid. La distinció Empre-
sa Solidària vol donar visibi-

litat a la contribució feta des 
del sector empresarial “per 
aconseguir una millor soci-
etat”. De fet, és la primera 
vegada que aquests premis 
reconeixen la seva tasca so-
cial a una mitjà de comuni-
cació de la demarcació de 
Lleida. 

de la seva hipoteca
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El CAP Onze de 
Setembre ha

acollit una sessió
 de proves 

d’identi�cació

Prop de 3.000 inscrits en el cens de la Generalitat de
Catalunya han rebut informació sobre els seus familiars

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els departaments d’Afers Ex-
teriors, Relacions Institucio-
nals i Transparència i de Salut, 
a través del Laboratori de Ge-
nètica de l’Hospital Vall d’He-
bron, han realitzat una nova 
sessió de proves d’identi�ca-
ció genètica als familiars de 
persones desaparegudes du-
rant la Guerra Civil i la dicta-
dura franquista al CAP Onze 
de Setembre.
El Departament d’Afers Exte-
riors, a través de la Direcció 
de Relacions Institucionals i 
amb el Parlament, està infor-
mant els prop de 3.000 re-
gistrats d’arreu de Catalunya 
en el cens de persones desa-
paregudes sobre el procedi-
ment a seguir per programar 
l’extracció de mostres genè-
tiques als centres mèdics de 
Catalunya. Les primeres pro-

Proves genètiques a les famíles dels 
desapareguts durant el franquisme

L’apunyalador nazi
L’acusat d’apunyalar cinc vianants a 

Lleida demana perdó
 REDACCIÓ
 LLEIDA

“Vull demanar perdó a les 
víctimes, les seves famíli-
es i la meva família per tot 
el mal que vaig causar. Em 
penedeixo de tot, no va ser 
voluntari i ho vaig fer per-
què no em vaig poder con-

trolar”; ho ha dit Alejandro 
Ruiz, en el seu torn d’última 
paraula, al �nal del judici 
contra ell, acusat d’apunya-
lar cinc vianants a Lleida el 
setembre de 2014. El judici 
ha quedat vist per sentència 
després de quatre jornades 
intenses a l’Audiència. 

Vist per sentència
Artur Segarra es podria enfrontar 

a la pena de mort
 REDACCIÓ
 BANGKOK 

El judici al terrassenc Artur 
Segarra, únic acusat d’as-
sassinar el 2016 a Bangkok 
el seu compatriota David 
Bernat, un consultor i engi-
nyer de l’Albi, ha quedat vist 
per sentència després de la 

declaració de l’inculpat, que 
va reiterar la seva innocèn-
cia i va al·legar que havia es-
tat enganyat. Segarra, que 
s’enfronta a una condemna 
màxima de pena de mort, va 
assegurar davant del jutge 
que ell no havia matat nin-
gú. 

ves es van fer a l’Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona el 23 
de novembre i des de llavors 
s’han començat a programar 
proves genètiques a Lleida, 

Girona i Tarragona.
Amb l’obtenció d’aquestes 
mostres es crearà progres-
sivament la base de dades 
amb les quals el Laboratori 

Judici contra Hasél i Ciniko

Condemnats per “mensycabar la 
dignitat” d’Àngel Ros

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Jutjat penal número 3 de 
Lleida ha condemnat els ra-
pers Pablo Rivadulla (Pablo 
Hasél) i Eloi Yebra (Ciniko) 
a pagar una multa de 6 eu-
ros diaris durant tres mesos, 
que suma 540 euros per a 
cadascun, després de consi-
derar-los responsables d’un 
delicte lleu de falta a l’autori-
tat per la cançó “Menti-Ros”, 
publicada a YouTube el 5 de 
desembre de 2014, en què 
criticaven les polítiques de 
l’alcalde Àngel Ros al capda-
vant de l’Ajuntament de Llei-
da.
La jutge considera provat que 
els dos acusats van publicar el 
vídeo “amb ànim de menys-
cabar la dignitat de l’alcalde”, 

Hasél i Ciniko, durant el judici.
foto · Arxiu

emprant expressions dirigi-
des contra ell com ara ‘’Àn-
gel, malparit, et mereixes un 
tret, t’apunyalaré, m’has arru-
ïnat” o bé “t’arrancaré la pell 
a tires”.

Durant el judici, Ros -que va 
declarar com a testimoni- va 
assegurar que amb “Menti-
Ros” es va sentir amenaçat i 
intimidat i va témer per ell i la 
seva família. 

de Genètica de Vall d’Hebron 
ordenarà i classi�carà els per-
�ls genètics dels familiars de 
desapareguts durant la Guer-
ra Civil i la dictadura franquis-

ta. Aquestes mostres s’encre-
uaran posteriorment amb els 
per�ls genètics de les restes 
òssies de persones desapare-
gudes. 

Primeres proves genèti-
ques als familiars dels des-
apareguts del franquisme.

foto · Diari de Vilanova

La memòria del franquisme



A Lleida s’aplica el projecte educatiu Servim-nos com a 
casa a l’escola Sant Jordi amb prop de 290 alumnes

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El projecte educatiu  Ser-
vim-nos com a casa neix per 
ajudar a transformar els men-
jadors escolars en una esco-
la de salut on s’adquireixen 
bons hàbits alimentaris. La ini-
ciativa, implantada en fase de 
proves per l’empresa 7 i TRIA 
a trenta escoles de Catalunya 
des del curs passat, conti-
nua creixent a noves escoles 
aquest curs 2016-2017.  A 
Lleida s’aplica aquest mèto-
de a l’escola Sant Jordi amb 
prop de 290 alumnes.
Servim-nos com a casa és un 
nou projecte educatiu que es 
fonamenta en el fet que els 
nens i les nenes se serveixen 
a si mateixos o entre ells en 
l’espai del menjador escolar. 
Aquest hàbit potencia el pro-
cés de creixement i adquisi-
ció d’autonomia dels infants 
en el moment de l’àpat cre-

Transformant els menjadors escolars 

ant un espai d’aprenentatge, 
convivència i participació en 
què els nens i les nenes són 
els actors principals de l’acció 
educativa. La proposta cerca 
un menjador més participatiu 
on en l’actualitat 7.000 nens 
i nenes de Catalunya, a més 
de gestionar el seu temps de 

lleure, són actius en la gestió 
del seu àpat diari.

Autonomia i relació social
La iniciativa ajuda els infants a 
tenir un major benestar emo-
cional perquè esdevenen pro-
tagonistes de l’acció educa-
tiva del menjador escolar. En 

primer lloc, perquè servint-se 
ells mateixos guanyen en au-
tonomia i, en segon lloc, es 
fomenta la cohesió de grup i 
es potencia la relació amb els 
companys i les companyes. El 
projecte funciona amb èxit a 
tots els centres en què s’aplica 
i compta amb la implicació de 

l’equip de monitoratge i de 
cuina, l’escola i la família, que 
són tots i cadascun d’ells una 
part activa de l’engranatge. 
Els infants estan acompanyats 
en aquest temps d’aprenen-
tatge en què els monitors i els 
equips de cuina passen a ser 
referents i els orienten.
 
Punt de partida
L’any passat l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya 
va presentar el document 
“Acompanyar els àpats dels 
infants. Consells per a men-
jadors escolars i per a les fa-
mílies”. Des de l’empresa 7 
i TRIA es van recollir les pro-
postes del document i s’ha 
treballat amb nutricionistes i 
pedagogs per donar forma al 
projecte. 

Als menjadors escolars, 
com a casa.

font · CatPress

Servim-nos com a casa
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Bullying
Universitaris que formen

adolescents contra el bullying 
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Amb l’objectiu de conscien-
ciar el jovent de la impor-
tància de la salut en tots els 
aspectes de la seva vida (re-
lacions interpersonals, salut 
mental, sexualitat, prevenció 
de malalties...), així com del 

respecte als drets humans, 
l’Associació d’Estudiants de 
Ciències de la Salut (AECS) 
de Lleida ha dut a terme del 
27 de febrer al 6 de març 
sessions formatives adreça-
des a adolescents de Lleida. 
La formació anava a  càrrec 
d’estudiants de la UdL. 

Dia Internacional de les Dones
La celebració del 8 de març reivindica 

la situació laboral de les dones
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els actes commemoratius 
de la celebració del 8 de 
març a Lleida tenen com a 
eix central la reivindicació 
de la situació laboral de les 
dones. Un any més, l’acte 
institucional per celebrar 

el Dia Internacional de les 
Dones s’ha celebrat unitàri-
ament a la plaça 8 de Març 
de Lleida amb la represen-
tació de les diferents institu-
cions de la ciutat. La lectura 
del manifest ha anat a càrrec 
de Teresa Gil i Jose� na San-
visén. foto · AECS

Rambla Ferran, 26  25007 Lleida
T. 973 241 672  ·  cromm@live.com f

Creem tendència i imatge 
en un espai 
pensat per tu!

XXXXX 00 del XXXXXXXXXX DE 0000 00

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)



Polèmica Adjudicació en entredit
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La Paeria no aclareix si l’empresa 
adjudicatària hauria atès el

pagament del cànon dels anys 
2015 i 2016, que s’en�laria �ns als 

584.000 euros

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Les discoteques fan soroll, 
més encara quan l’Ajunta-
ment de Lleida hi juga un 
paper destacable. Als sonats 
casos del Larida i del Biloba, 
ara s’hi uneix el del complex 
The Hill Summer Nights, els 
propietaris del qual no hauri-
en afrontat el pagament del 
cànon dels anys 2015 i 2016 
acordat en el plec de condici-
ons de la concessió dels ter-
renys ubicats al turó de Gar-
deny. Almenys això és el que 
es desprèn del mutisme de la 
Paeria envers dues reclama-
cions, la primera amb data 
de 16 de novembre de 2016 
i la segona, de 26 de gener 
de 2017, a les quals ha tingut 
accés el SE7 i que no han ob-
tingut resposta per part de la 

Grinyola la concessió de la 
discoteca de Gardeny

S’hauria produït una reunió amb els 
propietaris de la discoteca de Gar-

deny per resoldre el presumpte im-
pagament de 584.000 euros.

fotos · Imma González

Paeria. Ambdós documents, 
signats per una licitadora mi-
llor valorada i puntuada en 
el concurs per a la concessió 
dels terrenys i registrats i di-
rigits a l’Àrea d’Economia i 
Hisenda de l’Ajuntament de 
Lleida, reclamen el mitjà de 
pagament dels cànons en 
qüestió, l’existència o no de 
sol·licituds de fraccionament i 
l’estat de compliment del cà-
non del període 2015-2016. 
A data d’avui, tres mesos 
després de la primera recla-
mació, no s’ha obtingut cap 
resposta al respecte d’això.
Cal tenir en compte que el 
cànon anual per a la conces-
sió dels terrenys on hi ha la 
discoteca The Hill Summer 
Nights és de 294.000 euros i 
que el 25 d’octubre de 2016 
el Jutjat contenciós admi-
nistratiu número 1 de Lleida 
obligava l’empresa adjudi-

catària, Agora del Este 2014 
SLU, a pagar el cànon dels 
anys 2015 i 2016, tot i que 
l’obertura de la mateixa es va 
ajornar �ns a 2016. Per tant, 
el deute contret amb l’admi-
nistració local s’en�laria �ns 
als 584.000 euros, descomp-
tant 4.000 euros que consten 
com a ingressats en concep-
te del fraccionament pactat 
amb l’Ajuntament de Lleida.
Per aquest motiu, i interpre-
tant el silenci de la Paeria 

com un “impagament deli-
berat dels cànons indicats”, 
en una tercera reclamació 
registrada el 26 de gener de 
2017 se sol·licita l’extinció 
del contracte de la concessió 
administrativa, tal com indica 
el plec de condicions del ma-
teix contracte, en el termini 
d’un mes, actualment supe-
rat. 
Segons fonts pròximes al cas, 
ja s’hauria produït una reunió 
a la Paeria entre l’empresa 

adjudicatària i l’òrgan de go-
vern municipal. La trobada 
s’hauria centrat en buscar 
una solució pactada al pre-
sumpte deute de 584.000 eu-
ros en concepte dels cànons 
dels anys 2015 i 2016 que 
contempla el plec de condi-
cions de la concessió. 
Una de les sortides que 
s’haurien debatut passaria 
pel fraccionament del cànon 
d’ambdós anys, però el pro-
blema rauria en un decret 
d’alcaldia signat a �nals de 
2015 en què l’alcalde de Llei-
da, Àngel Ros, ja atorgava 
a l’empresa concessionària 
el fraccionament del primer 
any. I és que aquest procedi-
ment no es podria executar 
sobre el cànon de dos anys, 
és a dir, dos cànons, sinó tan 
sols sobre un, com el que es 
va ser aprovat ara fa un any i 
mig. 
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El transport públic atreu 139.862 passatgers més i
con� rma la tendència a l’alça iniciada el 2014

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El nombre d’usuaris del trans-
port públic a l’Autoritat Ter-
ritorial de la Mobilitat (ATM) 
de Lleida va créixer el 2016 
un 1,72% en relació amb 
l’any anterior, el 2015, situ-
ant-se així en els 8.294.312 
usuaris de mitjans de loco-
moció públics.
A més, el transport públic a 
l’àrea de Lleida va guanyar 
durant l’any passat gairebé 

L’ATM de Lleida guanya usuaris i 
frega els 8,2 milions de viatgers

Transport intercomarcal

La Segarra estrena disset noves 
línies d’autobús

 REDACCIÓ
 CERVERA

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha posat en 
servei disset noves línies de 
transport públic de la Segar-
ra, multiplicant així l’ofer-
ta actual per catorze en el 

nombre d’expedicions i arri-
bant al centenar de nuclis de 
població que hi ha a la co-
marca. Les noves rutes estan 
basades en un sistema a la 
demanda i en l’apro� tament 
de places lliures de serveis 
escolars. 

El secretari de Mobilitat, Ricard Font, acompanyat 
d’altres autoritats, davant d’un autobús a Cervera.

foto · Generalitat de Catalunya

Transport privat
La venda de turismes a Lleida creix 

un 10,58% al febrer
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La venda de turismes a Ca-
talunya ha pujat un 5,6% al 
febrer respecte al mateix 
mes de l’any passat segons 
han informat les patronals 
Anfac, Faconauto i Ganvam.
Durant el febrer a Lleida les 

vendes de cotxes han arribat 
� ns a les 606 unitats amb 
un increment del 10,58% 
respecte al mateix mes del 
2016. Pel que fa a les ven-
des del període acumulat de 
gener i febrer, a Lleida han 
crescut un 8,91% (1.174 uni-
tats). 

140.000 viatgers, consoli-
dant d’aquesta manera la 
marcada tendència a l’alça 
iniciada el darrer quadrimes-
tre de l’any 2014.
Pel que fa a l’ús de títols in-
tegrats, on més es va notar 
el creixement d’usuaris és en 
els serveis ferroviaris, moti-
vats per l’increment d’oferta 
de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) 
el juliol de l’any 2016, on el 
79,88% dels viatgers van uti-

litzar els títols integrats de 
l’ATM, seguits dels serveis 
d’autobús interurbà, amb un 
75,55% d’integració en el 
conjunt dels serveis. L’índex 
d’integració mitjà del sistema 
es va mantenir en un percen-
tatge del 44% aproximada-
ment.
Per títols, la T-10/30 va re-
presentar el 39,9% del total 
de desplaçaments realitzats; 
la T-10, el 36,7%; la T-12, el 
7,2%; la T-50/30, el 8,3%; la 
T-Mes, el 7,5%, i la T-70/90, 
el 0,4%.
L’abonament T-50/30 és el 
que va guanyar més quota 
de mercat (amb un increment 
de prop d’1 punt percentual), 
la qual cosa constata que mi-
llora la recurrència dels usua-
ris amb el pas a abonaments 
que aporten més � delitat i 
millor relació preu/viatge, se-
gons l’Autoritat Territorial de 
la Mobilitat de Lleida. 

foto · Arxiu

Transport públic

Si t’agrada la natura i els esports de muntanya tens una cita al Saló de 
l’Esport i del Turisme de Muntanya a Lleida
Visita el Saló de l’Esport i del Turisme de Muntanya del 25 
al 26 de març al Recinte Firal de Lleida, on assisteixen els 
millors professionals que es dediquen a la natura i als esports 
de Muntanya. Trobaràs tot el que necessites per planifi car la 
teva activitat a la natura: allotjaments turístics, rutes verdes, 
cicloturisme, parcs nacionals i naturals, estacions d’esquí, 
esports outdoors... A més de recomanacions gastronòmiques, 
associacions i federacions d’excursionistes, i material esportiu. El STM també organitza 
demostracions, xerrades i debats al llarg d’aquest dos dies. Més info: www.stmlleida.com

Viu la Natura Intensament
MónNatura Pirineus ofereix activitats i estades per a tots els 
públics en un paratge únic de muntanya a tocar del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu. Habitacions obertes a la natura ubicades 
en un equipament d’alta muntanya amb totes les comoditats, 
restaurant i cafeteria, ludoteca i sales de repòs. Disposen d’un 
equip d’experts guies que us proposaran activitats per apropar-
vos a la fauna i fl ora d’alta muntanya, i a l’observatori astronòmic i planetari on podreu 
gaudir d’un dels millors cels de Catalunya. Més info: www.monnaturapirineus.com

A Nou Càmping podràs viure la natura tot l’any!
El càmping, d’ambient tranquil i familiar, s’ubica en un 
paratge únic del Pirineu de Lleida, a tocar del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i del Parc Natural de l’Alt 
Pirineus i just davant del Llac de La Torrassa. Podràs practicar la 
pesca, el senderisme, activitats d’aigua al llac i esports d’aventura 
al riu Noguera Pallaresa i rutes en BTT. A l’hivern podràs gaudir 
la neu de les estacions d’esquí del Pallars Sobirà i endinsar-te a 
la natura salvatge amb raquetes de neu. Disposa d’acollidors bungalows de fusta, zona 
d’acampada, piscines climatitzades, restaurant de cuina típica pallaresa, parc infantil, sala 
de jocs i TV, wifi , barbacoa. Més info: www.noucamping.com

4t STM a Lleida

MónNatura 

Nou Càmping

Si t’agrada la natura i els esports de muntanya tens una cita 
al Saló de l’Esport i del Turisme de Muntanya a Lleida
Visita el Saló de l’Esport i del Turisme de Muntanya del 
25 al 26 de març al Recinte Firal de Lleida, on assisteixen 
els millors professionals que es dediquen a la natura i als 
esports de Muntanya. Trobaràs tot el que necessites per 
planificar la teva activitat a la natura: allotjaments turístics, 
rutes verdes, cicloturisme, parcs nacionals i naturals, 
estacions d’esquí, esports outdoors... A més de 
recomanacions gastronòmiques, associacions i federacions 
d’excursionistes, i material esportiu. El STM també organitza 
demostracions, xerrades i debats al llarg d’aquest dos dies. Més info: www.stmlleida.com

Viu la Natura Intensament
MónNatura Pirineus ofereix activitats i estades per a tots 
els públics en un paratge únic de muntanya a tocar del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu. Habitacions obertes a la natura 
ubicades en un equipament d’alta muntanya amb totes les 
comoditats, restaurant i cafeteria, ludoteca i sales de repòs. 
Disposen d’un equip d’experts guies que us proposaran 
activitats per apropar-vos a la fauna i flora d’alta muntanya, 
i a l’observatori astronòmic i planetari on podreu gaudir d’un 
dels millors cels de Catalunya. Més info: www.monnaturapirineus.com

A Nou Càmping podràs viure la natura tot l’any!
El càmping, d’ambient tranquil i familiar, s’ubica en 
un paratge únic del Pirineu de Lleida, a tocar del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i del Parc 
Natural de l’Alt Pirineus i just davant del Llac de La Torrassa. 
Podràs practicar la pesca, el senderisme, activitats d’aigua 
al llac i esports d’aventura al riu Noguera Pallaresa i rutes 
en BTT. A l’hivern podràs gaudir la neu de les estacions 
d’esquí del Pallars Sobirà i endinsar-te a la natura salvatge 
amb raquetes de neu. Disposa d’acollidors bungalows de 
fusta, zona d’acampada, piscines climatitzades, restaurant de cuina típica pallaresa, parc 
infantil, sala de jocs i TV, wifi, barbacoa. Més info: www.noucamping.com
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La previsió de 
l’equipament 
és superar els 

32.000 visitants 
de l’any 2016

Es preveuen contractar uns 1.000 paquets 
turístics, 200 més que l’any passat

 REDACCIÓ
 ÀGER

El divendres 3 de març va co-
mençar la novena temporada 
del Centre d’Observació de 
l’Univers (COU) del Parc As-
tronòmic del Montsec (PAM), 
amb una previsió de 33.000 
visitants, 1.000 més que al 
2016, any en què se supera-
va el rècord absolut des que 
es va posar en funcionament 
aquest equipament. Des del 
2009 hi han passat més de 
200.000 persones. Aquest 
any a la zona del Montsec 
es preveuen contractar uns 
1.000 paquets turístics, 200 
més que l’any passat, amb 
un impacte econòmic per al 
sector turístic d’uns 2 milions 
d’euros. D’altra banda, 3.000 
escolars de 66 centres cata-
lans visitaran durant aquest 
curs el COU. Així mateix, 
aquesta temporada es redac-
tarà el projecte per renovar 
l’exposició permanent i s’es-
trenarà un nou espectacle del 

Nova temporada al COU 
del Montsec

Turisme local
Més de 1.200 

persones visiten el 
Castell dels

Templers durant 
l’hivern

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un total de 1.212 perso-
nes han passat pel Castell 
dels Templers de Lleida 
aquesta temporada d’hi-
vern entre les ofertes pro-
gramades per Turisme de 
Lleida i les diferents visites 
concertades entre setma-
na per grups i col·lectius 
segons el balanç facilitat 
per l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Lleida.
L’horari i els dies d’ober-
tura del monument s’am-
plien als dissabtes a partir 
del 4 de març, coincidint 
amb l’inici de la tempora-
da de primavera.
El cap de setmana de 
l’Animac també hi van 
tenir entrada gratuïta els 
espectadors abonats a la 
21a Mostra Internacional 
de Cinema d’Animació de 
Catalunya. 

Diverses persones al planetari del COU del Montsec 
visionen una pel·lícula sobre l’espai.

foto · COU

planetari. També està previst 
iniciar la preparació del 10è 
aniversari del PAM en vista al 
2018.
Segons la presidenta del Con-
sell Comarcal de la Noguera, 
Concep Cañadell, s’està de-
senvolupant el Pla estratè-
gic del Montsec, que pretén 
impulsar aquest territori com 
un referent internacional en 

la divulgació de la ciència, el 
turisme astronòmic i un ‘’ge-
nerador de riquesa per al ter-
ritori’’. L’any 2014 es van con-
tractar 442 paquets turístics al 
Montsec, el 2015, 610, i l’any 
passat es va arribar als 800.
Per la seva banda, Salvador 
Ribas, director cientí�c, i Jo-
sep Vilajoliu, responsable de 
gestió del PAM, assenyalen 

que ‘’aquest any es farà el 
projecte de renovació de l’ex-
posició permanent del Centre 
per dedicar-la exclusivament 
a l’astronomia amb els úl-
tims avenços en interacció i 
creació d’un nou espai d’ex-
periències’’. Aquesta nova 
exposició tindrà 100 metres 
quadrats i cinc espai temàtics: 
Simulador dels cels nocturns 
de Catalunya; Certi�cacions 
Starlight al món; Il·lumina el 
teu municipi; Simulador de 
contaminació lumínica, i Es-
pectactacle immersiu. 

Turisme comarcal
Més d’un miler

de persones
contracten algun 
paquet turístic

de la plana
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Més d’un miler de perso-
nes han contractat en els 
darrers dos anys algun 
dels 35 paquets turístics 
estructurats que s’han cre-
at a les comarques de la 
plana de Lleida a partir de 
les jornades de microcon-
sultoria promogudes pel 
Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida en col-
laboració amb l’Agència 
Catalana de Turisme i els 
consells comarcals de les 
Garrigues, la Noguera, el 
Pla d’Urgell, la Segarra, el 
Segrià i l’Urgell.
Entre els paquets turís-
tics més demandats des-
taquen els relacionats 
amb experiències astro-
nòmiques a l’entorn del 
Montsec, el Congost de 
Mont-rebei i les propostes 
vinculades amb la Ruta del 
Vi de Lleida. 

Turisme històric

La Diputació crearà rutes turístiques 
vinculades a Gaspar de Portolà

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Diputació de Lleida, mit-
jançant el Patronat de Turis-
me, crearà aquest any rutes 
turístiques vinculades a l’ex-
plorador Gaspar de Portolà 
en el marc de la commemo-
ració del tercer centenari del 
seu naixement a la localitat 
d’Os de Balaguer. Gaspar 
de Portolà va ser el primer 
governador de Califòrnia al 
segle XVIII (del 1767 al 1770) 
i fundador de les ciutats de 
San Diego i Monterrey. Les 
rutes es troben actualment 
en procés d’estructuració en 
un treball conjunt a càrrec de 

Nascut a Os 
de Balaguer, 

l’explorador va 
ser governador 

de Califòrnia

l’Institut d’Estudis Ilerdencs i 
del Patronat de Turisme de la 
Diputació i transcorreran per 
les comarques de la Noguera, 
el Pallars Jussà, el Solsonès, la 

Val d’Aran i la ciutat de Llei-
da, relacionades directament 
amb la �gura de l’explorador. 
Àdhuc la comarca de la Se-
garra hi serà present amb mo-
tiu del llegat de Pere Fages, 
�ll de Guissona, que també 
va ser governador lleidatà de 
l’Amèrica hispànica i va subs-
tituir Gaspar de Portolà com 
a governador a la Baixa Cali-
fòrnia.
Aquesta va ser una de les 
novetats que es va exposar 
en una reunió a la Diputació 
de Lleida per tractar del Pla 
d’accions 2017 del Patronat 
de Turisme de la corporació 
provincial.  

Ocupació 
L’atur cau de 51 

persones al febrer 
a les comarques 

de Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El nombre de persones en 
les llistes del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) 
al febrer a les comarques 
de Lleida es va situar en 
23.474 persones, la qual 
cosa suposa una reducció 
de 51 aturats, el 0,22% 
menys que al gener. En re-
lació amb l’any passat, la 
llista del SOC s’ha reduït 
a la demarcació de 2.943 
persones, l’11,14% menys. 
Així, les comarques lleida-
tanes encadenen 45 me-
sos de caigudes interanu-
als de l’atur. 

Turisme astronòmic
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En el marc de la  145a Fira de Sant Josep
 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

La Fira de Sant Josep de Mo-
llerussa acollirà la presentació 
d’un sistema conegut com 
a lightning jum que permet 
preveure tempestes virulen-
tes amb pedra o calamarsa 
amb una mitja hora d’ante-
lació. Serà en el marc d’una 
jornada tècnica el dimecres 
15 de març, organitzada con-
juntament amb el Meteocat.
La presentació del sistema 
de predicció de pedregades 
amb una mitja hora d’antela-
ció està adreçada a pagesos, 
sobretot fructicultors, que du-
rant la collita veuen amenaça-
des les seves produccions per 
aquest fenomen meteorolò-
gic. Si bé amb només mitja 
hora no dóna massa temps 
de reacció per protegir els 

Presenten un sistema per predir 
pedregades mitja hora abans

fruiters a no ser que es dispo-
si d’una xarxa antipedra, que 
a l’estiu ja acostuma a estar 
desplegades, sí que podria 
evitar que es malmetés la frui-
ta del capdamunt dels palots 
que hi ha repartits per la �nca 
mentre es cull replegant-los 
tots i protegint-los de la tem-
pesta.
La 145a edició de la Fira ca-
talana de la maquinària agrí-
cola, comptarà amb un total 
de quinze jornades tècniques 
en les quals es preveu la par-
ticipació d’unes 1.500 per-
sones. Una de les més con-
corregudes és la 16a Borsa 
Interpirinenca de Cereals, on 
hi assisteixen uns 400 agents 
comercials de cereal vinguts 
d’arreu d’Europa i, �ns i tot, 
d’Amèrica.
Les jornades també aborda-

ran qüestions com l’apro�ta-
ment del nitrogen dels purins, 
els regadius, l’agricultura de 
precisió o demostracions de 
maquinària.

foto · Arxiu

Tecnologia

La presentació tindrà lloc en el marc de la Fira de Sant 
Josep, a Mollerussa.

Més participació en la Fira 
de Sant Josep
Quan faltava més d’un mes 
per a la celebració de la 145a 
Fira de Sant Josep de Mo-

llerussa, al Pla d’Urgell, les 
inscripcions per participar en 
aquesta pròxima edició, que 
té lloc del 17 al 19 de març, 
havien superat ja els números 
de l’any passat, tant pel que fa 
al nombre d’expositors, amb 
291 inscrits pels 285 de 2016, 
com per la superfície ocupa-
da, un espai que enguany s’ha 
ampliat en prop de 4.000 me-
tres quadrats. L’augment es 
deu a que aquest any se cele-
bra el 3r Saló del Tractor, que 
s’ubicarà al mateix lloc dels 
altres anys, i també a l’expan-
sió del recinte exterior cap a 
l’avinguda de la Pau, arribant 
a la cruïlla amb la ronda de 
Sant Pere. La superfície total 
contractada actualment és de 
23.194 metres quadrats pels 
19.512 de l’edició de l’any 
passat.
Les previsions, doncs, apun-
ten que s’arribarà o se supe-
raran els 300 expositors -una 
xifra que no s’aconsegueix 
des de l’any 2011- en un cer-
tamen que premia la innova-
ció amb prop de 4.000 euros 
en una nova edició del con-
curs de la maquinària agríco-
la. 
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IL·LUSIÓ, ESFORÇ 
I PERSEVERANÇA

RUGBI INEFC Lleida

 TONI IBARS
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Des de l’any 1983 que 
l’equip femení de rugbi de 
Lleida ja començava a cele-
brar els seus primers partits 
amateurs en ambient univer-
sitari, grup al qual, dos anys 
després, se l’hi va unir un 
equip masculí. Durant tren-
ta anys tots dos equips van 
estar competint federats i 
aconseguint títols de campi-
ons de Catalunya durant les 
temporades 1986-87, 93-94 i 
99-00, una primera generació 
de jugadors i jugadores que 
no només realitzaven aquest 
rol, sinó que també eren mas-
satgistes, tresorers, delegats, 
presidents.... del seu propi 
equip.
Aquesta primera generació, 
amb el pas del temps, va co-
mençar a pensar en la possi-
bilitat de reunir una segona 
generació de jugadors perquè 
continuessin la feina que ells 

van començar i, amb il·lusió, 
esforç i perseverança, així va 
ser.
Avui en dia poden dir orgu-
llosos que ho han aconseguit 
fer realitat, doncs l’Escola de 
Rugbi de l’INEFC Lleida n’és 
la prova. Amb 110 alumnes i 
dos equips en cada categoria, 
dos anys després d’haver ar-
rancat amb l’Escola de rugbi 
el club ha aconseguit sortir de 
la invisibilitat i fer-se un lloc 
en la comunitat esportiva de 
Lleida.
“Fa dos anys vam començar 
com si tinguéssim una paret 
en blanc i ara tenim la potestat 
de poder pintar-la dels colors 
que nosaltres vulguem. I és 
el que estem fent, no sortim 
ni sota condicions ni compa-
racions, partim de zero. Pin-
tarem la paret com nosaltres 
vulguem. Aquí pinta tothom”, 
ens aclareix el doctor en Cièn-
cies de l’Activitat Física i l’Es-
port i professor de l’INEFC, 
David Carreras, que ens deixa 
també d’altres sentències.  

La fortalesa física necessària per practicar aquesta disciplina esportiva s’adquireix en els entrenaments. foto · Imma González

“EL VALOR AFEGIT DEL 
RUGBI COM A ESPORT 
COL·LECTIU ÉS UN
POTENCIAL EDUCATIU 
ENORME˝

L’estratègia esdevé un element essencial en el rugbi. foto · Imma González

El rugbi fomenta valors com la companyonia entre jugadors. foto · Imma González

“ALS NENS 
SE’LS HA DE 
TRACTAR COM 
A NENS, NO 
HAN DE JUGAR 
COM A PETITS 
JUGADORS 
GRANS˝

“A LLEIDA ANEM A LA
NOSTRA˝
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Els blaus s’acosten als llocs de dalt de la classi� cació amb 
un gol de penal a l’últim minut de partit

 REDACCIÓ
 VILA-REAL

El Lleida Esportiu ha sumat 
una victòria d’or al camp del 
Villarreal CF B (0-1), on s’ha 
emportat, amb un gol a l’úl-
tim minut de partit, tres punts 
que li permeten seguir en una 
dinàmica guanyadora i acos-
tar-se als llocs de dalt de la 
classi� cació. Els homes diri-
gits per Gustavo Siviero han 
protagonitzat una actuació 
molt completa en totes les 
facetes, mostrant-se seriosos 
i ordenats al darrere i creient 
en les seves possibilitats � ns 
al � nal per acabar resolent el 
partit.
Amb treball constant en les 
tres línies, el conjunt de la Ter-
ra Ferma ha estat sòlid i � able 
en la recuperació enfront del 
� lial groguet, cedint la pilota 
al rival però sense perdre el 
control ni deixar escapar el 
domini, en una primera meitat 

El Lleida Esportiu assalta Vila-real

en què ha sabut interpretar el 
joc. Així mateix, els blaus han 
disposat d’una clara ocasió, 
en una rematada d’Andriu 
a la sortida d’un córner que 
s’ha estavellat al travesser, 
en un període on s’ha trobat 
còmode davant d’un rival de 
qualitat a sobre la gespa.

L’equip blau aconsegueix el 
premi
En tornar dels vestidors, el 
bloc del Segrià ha sabut tancar 
els camins cap a la seva porte-
ria als vila-realencs, aguantant 
els intents d’un adversari que 
volia la iniciativa. Així mateix, 
en atac els lleidatans han vist 

com el porter salvava un tir de 
Javi López des de la frontal i 
un cacau perillós a l’àrea de 
Noel i ja a l’afegit, gràcies a la 
seva constància i esforç, han 
aconseguit el premi, quan Ar-
nau ha recuperat la pilota i ha 
forçat un penal per mans de 
Lazo que s’ha encarregat de 

transformar Miki Muñoz per 
desfermar l’eufòria en la dar-
rera acció del xoc i assaltar el 
Mini Estadi.

Compensació econòmica als 
abonats vetats
El Lleida Esportiu i les penyes 
han fet públic un comunicat 
en què s’explica que el club 
compensarà econòmicament 
els abonats que van ser vetats 
al Camp d’Esports i que amb-
dues parts han acordat no 
denunciar-se mútuament, així 
com crear una grada d’anima-
ció i elaborar un règim intern 
que hauran de seguir els as-
sistents a l’estadi. 

Miki Muñoz ha desfermat 
l’eufòria amb el seu gol 
de penal a l’últim minut 
de l’encontre.

foto · Lleida Esportiu

BÀSQUET
Reacció sense premi per al Força 

Lleida
 REDACCIÓ
 GUIPÚZCOA

Un segon quart per oblidar 
ha llastrat les possibilitats de 
victòria de l’Actel Força Llei-
da a la pista del Gipuzkoa 
Basket. Tot i que el conjunt 
català va arribar a perdre 
per una diferència de vint 

punts, una gran reacció a la 
segona part li va permetre 
arribar només tres punts per 
sota a l’últim minut de par-
tit. Tanmateix, els locals no 
es van deixar intimidar i van 
derrotar el conjunt de la Ter-
ra Ferma per un resultat � nal 
de 71-65. 

BÀSQUET
Lleida serà la seu del Campionat 

d’Espanya Cadet Masculí de Clubs
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Lleida acollirà el Campionat 
d’Espanya Cadet Masculí 
de Clubs de Bàsquet, que 
se celebrarà del 21 al 27 de 
maig i que aplegarà els 32 
millors equips de l’Estat en 
representació de les seves 

comunitats autonòmiques. 
la ciutat.
Els equips que prendran part 
del torneig que se celebrarà 
a Lleida estan integrats per 
jugadors de 15 i 16 anys i la 
majoria estan a l’últim any 
abans de passar a la catego-
ria júnior. 

foto · Guipuzcoa Basket

Vols millorar la teva fi gura 
i sentir-te vital?
Vina a Aura lleida i descobreix el

www.auralleida.es

XXXXX 00 del XXXXXXXXXX DE 0000 00

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
www.hotelbalneari.com

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

natura.
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MOTOCICLISME

El pilot assegura que és un honor rebre el reconeixement 
perquè se sent vinculat a Cervera i a Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida ha 
lliurat el VIII Premi Internacio-
nal Ciutat de Lleida al pilot de 
motociclisme Marc Màrquez. 
El paer en cap, Àngel Ros, ha 
lliurat el guardó al cinc vega-
des campió del món en reco-
neixement a la seva trajectò-
ria professional, pels valors 
que tramet com a persona i 
per portar el nom de Lleida 
arreu. Ros ha felicitat Màr-
quez i li ha tramés l’orgull de 
la ciutat de tenir un represen-
tant com Marc Màrquez, que 
parla l’idioma de l’esport amb 
accent de Lleida i que porta 
el missatge de l’esport arreu 
del món.
En aquest sentit, Ros ha asse-
gurat que “és un gran ambai-
xador de les terres de Lleida”, 
afegint que personalitza els 

Màrquez, Premi Internacional Ciutat de Lleida

esportistes d’elit en els quals 
s’emmirallen infants i joves. 
Ros ha fet referència al repor-
tatge del The New York Times 
en què es parlava de les va-

cances del pilot a Cervera i la 
gran importància de les seves 
arrels, la terra, la família i el 
compromís amb el motociclis-
me. En el seu parlament, Ros 

Lliurament del Premi Internacional Ciutat de Lleida a Marc Màrquez.

ha citat un dels grans campi-
ons de la història del motoci-
clisme, Mike Doohan, quan va 
guanyar el premi Laureus com 
a millor esportista revelació 

l’any 2013. Doohan va asse-
gurar que aconseguiria rele-
gar a tots els mites del moto-
ciclisme, ell mateix, Giácomo 
Agostini i Valentino Rossi.
Per la seva banda, Marc Màr-
quez ha assegurat que és un 
honor rebre aquest reconei-
xement lleidatà, perquè és 
l’entorn on ha nascut, ha pas-
sat la seva infància i on viu. El 
pilot cerverí, que s’ha emoci-
onat amb el vídeo que s’ha 
projectat on sortien persones 
vinculades al seu entorn, ha 
insistit una vegada més en el 
paper decisiu que té la família 
i la gent propera a ell, perquè 
aquest esport “no és tan indi-
vidual com sembla”. Màrquez 
ha manifestat que espera se-
guir amb l’ambició i les ganes 
del primer dia per “créixer 
com a esportista i com a per-
sona”. 

foto · Hermínia Sirvent
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MOTOR

Es tracta d’una aventura solidària de 3.000
quilòmetres a través del desert en què els pilots 

porten material escolar als infants del Marroc

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

La Regidoria d’Esports de  
l’Ajuntament de Tàrrega pa-
trocina la participació d’un 
matrimoni de la ciutat, for-
mat per Manel García i Marga 
Barros, al Panda Raid de l’any 
2017.
Aquesta mítica prova és un 
ral·li de caire solidari i ama-
teur que es disputa al Mar-
roc dels dies 4 a l’11 de març 
amb un recorregut de 3.000 
quilòmetres.
El Manel i la Marga pilota-
ran un Fiat Panda 4x4, vehi-
cle que han hagut de posar 
a punt per a l’ocasió ja que 
porta acumulats 180.000 qui-
lòmetres. 
El Panda Raid, que assoleix 
la novena edició, congrega-
rà enguany 274 equips, tots 
a bord de vehicles Panda de 
les marques Seat primer i Fiat 
després.
Com a gest solidari, cada 
equip aporta 20 quilos de 
material escolar destinat a in-
fants del Marroc. En el cas del 
Manel i la Marga, han acon-
seguit recollir vora 50 quilos 
de material cedits per esta-
bliments de Tàrrega i d’altres 
patrocinadors del territori ur-
gellenc.
És la primera vegada que 
aquest matrimoni de la ca-

Ajuden un matrimoni a 
participar en el Panda Raid

El matrimoni participant, a la dreta de la imatge, amb 
l’alcaldessa, Rosa M. Perelló, i el regidor Silveri Caro.

foto · Ajuntament de Tàrrega

HANDBOL

L’Associació demana més igualtat 
per part de la premsa i les autoritats

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

Les jugadores del primer 
equip de l’Associació Lleida-
tana d’Handbol, que dispu-
ten la Divisió d’Honor Plata, 
han sortit a la pista davant 
de l’Agustinos Alicante amb 
una pancarta per reivindicar 
la “desigualtat en el tracte 
per part de la premsa i les 
autoritats d’aquesta ciutat”. 
Tal com argumenten en un 
escrit, les lleidatanes de-
manen que es reconegui el 

seu treball “igual que el dels 
nois”, ja que porten el nom 
de la capital de Ponent a es-
cala nacional. En aquest sen-
tit, es qüestionen si la manca 
de protagonisme de l’equip 
femení és per un fet de gè-
nere o de manca d’interès 
per aquesta disciplina.
Cal recordar que l’Associa-
ció, després de vèncer da-
vant de l’Handbol Sant Joan 
Despí per 24-21, es manté 
en la sisena posició de la 
classi�cació. 

Les jugadores de l’Associació, amb la pancarta.
foto · Joan Vallverdú

VOLEIBOL
Èxit de la 1a Trobada Voleibolitza’t 

del Balà�a Vòlei
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Gran èxit de la 1a Trobada 
Voleibolitza’t que ha orga-
nitzat el Balà�a Vòlei. Més 
de quaranta nens i nenes de 
diferents col·legis de Lleida 
han participat d’aquesta inici-
ativa que ha endegat el club 
lleidatà amb el suport de Mc-
Donald’s Lleida. Aquesta ha 
estat la primera de les acci-
ons dins de la campanya que 

s’obre a nens i nenes d’entre 
7 i 12 anys, tant si juguen a 
voleibol com si no. De mane-
ra gratuïta, els participants en 
la 1a Trobada Voleibolitza’t, 
dirigits per una desena d’en-
trenadors del club, han po-
gut gaudir d’aquest esport. 
Aquesta Trobada s’emmarca 
dins del projecte Voleibolit-
za’t que el Balà�a Vòlei ha 
convertit en el seu nou centre 
de captació i tecni�cació. 

pital de l’Urgell participa en 
aquesta cursa. Val a dir que 
el germà del Manel havia 

d’exercir de copilot, però 
�nalment no li ha estat pos-
sible. Ara és la seva dona, la 
Marga, qui ha assumit el rep-
te aventurer d’acompanyar 
el seu home, el Manel, pels 
frondosos deserts del Mar-
roc.
El dissabte dia 4 de març van 
viatjar a Almeria i d’allà van 
embarcar �ns a la població 
marroquina de Nador, d’on 
surt el ral·li solidari.
Aquesta prova de resistèn-
cia, de sis etapes, �nalitza a 
Marràqueix al cap de set dies 
després de passar pel desert 
del Sàhara i l’Atlas. 

L’Ajuntament
de Tàrrega 

patrocina la seva 
participació en 
el ral·li solidari

Av. Catalunya 225, Alcarras  ·  696425693  ·  padelalcarras@hotmail.com  ·  www.padelalcarras.cat 

“El teu club”Av. Catalunya 225, Alcarras  ·  696425693  ·  padelalcarras@hotmail.com  ·  www.padelalcarras.cat 

“El teu club”

· Av. Catalunya 225, Alcarràs · 696425693 ·
padelalcarras@hotmail.com · www.padelalcarras.cat 

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

 El festival de folk per a ments 
obertes, referent tant a nivell 
estatal com internacional, es 
presenta de nou a la ciutat que 
l’ha vist néixer i madurar per 
celebrar l’onzena edició de la 
millor manera possible: a base 
de música orgànica, lliure d’eti-
quetes, capaç de connectar 
amb els elements de la natu-
ralesa i sempre amb un nexe 
comú: el folk i l’inconformisme. 
No sabem si hi ha tingut quel-
com a veure el premi Altaveu, 
tal com m’explica l’Antoni (di-
rector del MUD), però sembla 
que el festival se situa per �  en 
un punt àlgid de reconeixe-
ment extern. Aquesta dolçor 
és palpable ja des d’un parell 
d’edicions enrere, però la d’en-
guany promet fer-nos ascendir 
al zenit emocional i sensitiu. 
L’esdeveniment presenta dues 
novetats destacables: d’una 
banda, tenim un parell de con-
certs acústics el dissabte 11 de 
març al migdia a Grans Records 
que, cervesa en mà, serviran 
d’opening a la sessió de nit 
del festival i, en segon lloc, la 
moguda ens brinda una última 
data per cloure l’esdeveniment 
la nit del 18 de març al Barts 
Club de Barcelona. Tanmateix, 
el cartell passa per ser altra ve-
gada el punt més impressionant 
i característic del Músiques Dis-
perses. Dijous 9 de març obrirà 
l’espectacle al Cafè del Tea-
tre, Maika Makovski & Brossa 
Quartet presentant el seu dar-
rer disc  Chinook Wind (Warner 
Music, 2016) en un format de 
cambra ple de detalls i amb un 
aire captivador més distant del 
rock que les seves anteriors pu-
blicacions. La proposta festiva 

per a
ments obertes

vindrà de la mà dels Aywa la nit 
del divendres  10, on podrem 
impregnar-nos de la fusió dels 
sons orientals i occidentals que 
ens oferirà la banda de Mont-
pellier. Per superar la ressaca, 
el migdia del dissabte 11 re-
caurà en format acústic sobre 
les cordes de Pigmy, antic inte-
grant de Carrots, que en duo i 
a Grans Records ens contagiarà 
el folk-pop amb aires costumis-
tes que l’ubica com a referent 
peninsular en aquest àmbit. 
A continuació, al mateix local, 
podrem gaudir en format re-
duït d’una de les bandes sense 
cap mena de dubte més espe-
cials del festival: Constantine. 
El grup de Chicago ens enco-
manarà al migdia un petit con-
cert acústic per a l’ocasió com 
a avançament del bolo que se 
celebrarà ja de nit al Cafè del 
Teatre. Constantine podria ser 
perfectament una d’aquelles 
agrupacions dels setanta per-
duda en l’oblit de la ignorància, 
però el seu treball Day of light 
(2015) passa per ser una autèn-
tica obra mestra � ns al punt de 
poder quali� car-se com a disc 
de culte. Diumenge 12 Càlido 
Home tindran el plaer d’obrir 
per a la indubtable estrella del 
festival: Donovan. Una de les 
icones de la música contem-
porània concedirà un concert 
històric a Lleida que ben segur 
recordarem durant dècades. 
Finalment, la clausura la realit-
zaran al Barts Club de Barcelo-
na el dissabte 18 Elektro Ha� z i 
Doug Shipton & Booty Carrell 
DJ. El MUD ens té acostumats 
al pas musical per Turquia, però 
la combinació del folklore turc i 
el saz elèctric esdevé una fór-
mula inaudita que alhora eleva 
al festival a la designació d’un-
derground sublim. Músiques 
disperses: open minded folk. 

“Mai en un milió 
d’anys hagués es-
perat tocar en un 
festival tan bonic 
com el MUD”

Dissabte 11 de març 
22.30 hores

Constantine
Cafè del Teatre, Lleida

Taquilla: 12 € 
Anticipada: 10 €

“El MUD entén que 
la música no és una 
papallona emmar-
cada amb una agu-
lla entre les ales”

Dijous 9 de març
22.00 hores

Maika Makovski & 
Brossa Quartet

Cafè del Teatre, Lleida
Taquilla: 15 €

Anticipada: 12 €



Televisió
Sílvia Munt

rodarà a Lleida
i Cervera

la minisèrie
‘Vida Privada’
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Lleida i Cervera seran els 
escenaris del rodatge de 
la minisèrie Vida Privada, 
basada en la novel·la ho-
mònima de Josep Maria 
de Sagarra i que dirigi-
rà l’actriu i directora Síl-
via Munt. Es tracta d’una 
coproducció d’Oberon 
Cinematogrà� ca i Televi-
sió de Catalunya, amb la 
participació de l’ICEC del 
Departament de Cultura, 
que estarà protagonitzada 
pels actors Pablo Derqui i 
Francesc Garrido, tot i que 
també hi prendran part 
Àgata Roca, Pep Cruz, 
Maria Molins o Pedro Ca-
sablanc, entre d’altres.
Vida Privada, que cons-
tarà de dos capítols de 85 
minuts cadascun, ha arri-
bat a un acord amb el  Ma-
gical Media per realitzar-hi 
la postproducció. 
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Assoleix de nou la xifra de 27.000 assistents
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Del 2 al 5 de març, la ciutat 
de Lleida s’ha convertit en la 
capital mundial de l’animació 
en una edició que posa de 
manifest el creixement d’in-
terès del públic cap al cinema 
d’animació. En aquesta edi-
ció, la Mostra ha rebut 640 
pel·lícules de procedència na-
cional i internacional de més 
de seixanta països diferents. 
El vespre del dissabte 4 tant 
la sessió de La tortuga roja de 
Michael Dudok de Wit com 
la de Curts 4 van fregar l’èxit 
total de públic omplint la sala 
més gran de la Llotja.
Un dels protagonistes de la 
jornada de cloenda del fes-
tival ha estat l’animador Jor-
di Amorós, que ha rebut el 

Animac tanca una de les 
seves millors edicions

Els espectadors han omplert de gom a gom les sessions.
foto · Animac

Premi Trajectòria perquè “re-
presenta aquest esperit de 
‘contra el vent’ pel seu humor 
corrosiu i els seus cinquanta 
anys de professió”. L’autor 
s’ha mostrat satisfet de parti-
cipar en un certamen que l’ha 
sorprès per la qualitat dels 
� lms que es projecten i també 
pel talent de molts dels seus 
participants.
Animac ha projectat un total 
de 207 � lms d’animació, dels 
quals 7 llargmetratges i al 
voltant de 200 curtmetratges 
El festival ja és un referent a 
nivell nacional i internacional 
i enguany ha aconseguit una 
assistència d’unes 27.000 per-
sones, mantenint les xifres de 
la passada edició, on hi va ha-
ver un increment destacable 
d’a� uència. 

Animació

Titelles

Més de 300 companyies aspiren a
formar part de la Fira de Titelles

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Fira de Titelles de Lleida, 
que se celebrarà els dies 5, 6 i 
7 de maig de 2016, arriba a la 
seva 28a edició. Una Fira úni-
ca en el seu àmbit a tot l’Estat 
i un referent internacional per 
al sector teatral.

Enguany la Fira ha rebut 262 
propostes d’espectacles, un 
número molt semblant al de la 
passada edició i que evidencia 
el bon estat de salut de la Fira 
de Titelles com a plataforma 
de mercat d’interès per a tots 
els professionals d’aquest sec-
tor.

Un total de 85 companyies 
catalanes, 82 companyies de 
l’Estat espanyol i 95 compa-
nyies de països estrangers 
(gairebé un 10% més que l’any 
passat) han presentat els seus 
muntatges per ser valorats i 
inclosos en la programació de 
la propera Fira. 

Teatre
Tàrrega aplega el millor teatre 

amateur del 4 de març al 8 d’abril

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Tàrrega celebra la 29a edi-
ció del seu Concurs de 
Grups Amateurs de Teatre, 
un dels certàmens referents 
a Catalunya dins d’aquest 
àmbit escènic. Organitza-
da pel Grup de Teatre BAT, 
la convocatòria aplega sis 

muntatges en competició 
els dissabtes del 4 de març 
al 8 d’abril. Prèviament s’ha 
fet una tria d’entre una cin-
quantena propostes. Hi par-
ticipen dues companyies de 
Barcelona (Terrassa i Sant 
Esteve Ses Rovires), dues de 
Girona (Figueres i Puigcer-
dà) i dues de Lleida (Guime-
rà i Lleida). 

C/Cavallers, 31  3-3   
Lleida -25002 
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Videojocs

Lleida celebra la I Gamer Night per 
als amants dels videojocs

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La I Gamers Night va tenir 
lloc a Lleida el divendres 24 
de febrer adreçada als joves 
de la ciutat amants d’aquest 
gènere. La festa del video-
joc permetia gaudir de les 
propostes més populars del 

mercat amb tornejos de Crash 
Royale, FIFA 17, Pokémon Sol 
& Luna, Mario Kart, Rocket 
League i Super SmashBros. 
També hi havia un joc per ba-
llar amb el popular concepte 
de #sócdancer.
Les activitats s’han organit-
zat amb la �nalitat de jugar, 

compartir i gaudir del video-
joc, però moderant el temps 
de joc i amb continguts que 
no fomentessin la violència. A 
més, la I Gamer Night promo-
via la lectura, ja que els pre-
mis de cada torneig eren un 
còmic, cedit per Norma Edi-
torial. 

Juan Plasencia fotogra�a els 43
cinemes de sala única de l’Estat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Del 27 de març al 29 d’abril, 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI) de Lleida acollirà l’ex-
posició “Fila 7, cinemes amb 
història”, un reportatge del 
fotògraf documentalista Juan 
Plasencia, representat per 
l’agència Zoom, en el marc 
de la 23a Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Catalunya. 
Organitzada per l’Ajuntament 
de Lleida i el Centre Llatinoa-
mericà de Lleida, aquesta ex-

L’exposició “Fila 7,
cinemes amb història” 

arriba a la Mostra

Fotogra�a pertanyent a l’exposició de Juan Plasencia.
foto · Juan Plasencia

Del 27 de març 
al 29 d’abril,  

a l’Institut 
d’Estudis
Ilerdencs

posició ha itinerat per diverses 
ciutats de l’estat com Madrid, 
Castelló i Barcelona. També es 
va estrenar un curtmetratge 
en els 43 cinemes de sala úni-
ca coincidint amb la inaugura-
ció del Festival de Cinema de 
Sant Sebastià.
“Fila 7, cinemes amb història” 
és un reportatge que reuneix 
els testimonis de persones 
que estan al capdavant dels 
43 cinemes de sala única que 
hi ha a Espanya, la majoria dels 
quals lluiten per no tancar. 

Fotogra�esFesta

Lleida surt al carrer per gaudir de 
la Gran Rua de Carnaval

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Milers de lleidatans van sor-
tir al carrer per participar en 
la Gran Rua del Carnaval de 
Lleida. Un total de 54 carros-
ses i 8 comparses van aple-
gar gairebé 5.000 persones, 
que van formar part d’una 

des�lada que va seguir el 
mateix recorregut de les úl-
times edicions. La festa va 
començar amb la lectura so-
lemne del pregó de Carna-
val, que va anar a càrrec de 
Sa Majestat Pau Pi, el qual 
va posar la seva particular 
dosi d’humor i ironia. 

Gairebé 5.000 persones han participat en la Gran 
Rua de Carnaval.

foto · Miki de Santiago

Llibre

‘Lo diccionari lleidatà’ arribarà per 
Sant Jordi amb 400 mots nous

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Després de l’èxit de Lo nou 
diccionari lleidatà-català i Lo 
lleidatà és fàcil. Txarra’l, sis-
quere!, Robert Masip, Ferran 
Montardit i David Prenafeta 
segueixen a recuperant i di-

vulgant l’ús de la parla pròpia 
de les terres de Ponent: per 
Sant Jordi publicaran amb 
l’editorial Fonoll de Juneda 
Lo diccionari lleidatà, un ter-
cer llibre en què amplien la 
seva obra debut  afegint-hi 
400 paraules noves. 

‘Ndéu, són lo Ferran Montardit, lo Robert Masip i 
lo David Prenafeta! (Foto: La Vanguardia)

foto · La Vanguardia

Música
Compte enrere per al retorn

del Doctor Music

 REDACCIÓ
 LONDRES

El Doctor Music ha reunit 
a Londres representants i 
premsa internacional per 
promocionar entre la indús-
tria musical britànica el seu 
anunciat retorn. Una “reen-
carnació” de l’històric esde-
veniment que se celebrarà a 

Escalarre els dies 12, 13 i 14 
de juliol amb un nou accent 
sostenible segons ha anunci-
at el seu director, Neo Sala.
El festival, encara sense ar-
tistes con�rmats, vol créixer 
�ns els 50.000 espectadors 
diaris però amb una petjada 
ecològica mesurada al terri-
tori. 
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AGE
NDA

Conferència 
“I+D, la força 
del coneixe-
ment en el 
cas de la sida”
DIA: 7 de MARÇ
LLOC: Aula Magna de l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs, Lleida
A càrrec de Bonaventura Clo-
tet, doctor en Medicina, cap 
de la Unitat de VIH de l’Hos-
pital Universitari Germans Tri-
as i Pujol de Badalona i direc-
tor de l’Institut de Recerca de 
la sida IrsiCaixa.

Exposició
“REºTR”AT’S” 
de Jordi Bre-
solí
DIA: del 8 de MARÇ al 16 
d’ABRIL
LLOC: Cafè del Teatre, Lleida
L’acceptació de l’inevitable, la 
imperfecció, la mutabilitat, el 
commovedor en els defectes 
està en el rerefons del kintsu-
gi. El kintsugi o kintsukuroi és 
una tècnica japonesa originà-
ria del segle XV que consistia 
en restaurar una ceràmica 
trencada usant una laca es-
pecial i pols d’or. Utilitzant 
aquesta � loso� a oriental com 
a base es presenta aquest 
projecte. Una sèrie de retrats 
desfragmentats i, alhora, 
units per un � l d’or on cada 
un dels protagonistes porta 
les coordenades de sis llocs 
on han pogut sentir i adoptar 
una veritable mutació en les 
seves vides. Al mateix temps, 
en cada un d’ells s’incorpora 
una gota de la seva sang, no 
només ja per humanitzar el 
retrat, sinó per sostenir, alho-
ra, la idea que “ningú és una 
illa completa en si mateix” i 
que tot i les esquerdes i la di-

reccionalitat de cada un, tots 
nosaltres posseïm i avancem 
sobre el mateix � ux. 

Exposició

“Quan l’Art 

diu prou”
DIA: del  8 de març al 21  
d’abril
LLOC: Sala de Cultura, Lleida
HORA: de 09.00 a 14.00 h
Exposició contra la violència 
de gènere en commemoració 
del Dia de la Dona.

Exposició

“Connexions”
DIA: del 9 de MARÇ a l’1 
d’OCTUBRE
LLOC: Museu d’Art Jaume 
Morera, Lleida
El Museu d’Art Jaume More-
ra, a la capital del Segrià pre-
senta l’exposició “Connexi-
ons”, un projecte que pretén, 
sobre la base del diàleg que 
es pot establir entre algunes 
de les seves millors obres i 
aquelles altres procedents 
de les principals col·leccions 
artístiques del país, posar de 
manifest la rellevància de la 
seva col·lecció. Els respon-
sables de la tria de les obres 

han estat alguns dels millors 
historiadors i crítics d’art del 
país, col·laboradors del Mu-
seu Morera en diferents mo-
ments, que hi han aportat el 
seu punt de vista particular 
a través de les connexions 
que han proposat entre una 
peça del Museu d’Art Jaume 
Morera i una altra procedent 
de les col·leccions catalanes. 
Francesc Fontbona, Mariona 
Seguranyes, Eliseu Trenc, Jo-
sep Casamartina, David San-
taulària, Joan M. Minguet, 
Vicenç Altaió, Pilar Bonet, 
Àlex Mitrani, Sílvia Muñoz, 
Manuel Guerrero, Pilar Par-
cerisas, Frederic Montornés, 
Teresa Blanch, Oriol Fontde-
vila i Cèlia del Diego han 
cercat connexions directes, 
reveladores, emotives i, � ns 
i tot, d’allò més imprevistes, 
les quals abasten cronològi-
cament la totalitat de la col-
lecció del Morera en el marc 
de la celebració del seu cen-
tenari.

Espectacle 

‘Ragazzo’
DIA: 10 de MARÇ
LLOC: Teatre de Foment de 
Juneda
HORA: 21.00 h
L’espectacle Ragazzo reviu la 
� gura del gran Carlo Giuliani, 
assassinat a Gènova el 20 de 
juliol de 2001. Aquell estiu Eu-
ropa viu la restricció de drets 
socials més gran des de la Se-
gona Guerra Mundial: a la ciu-
tat del Ragazzo, les fronteres 
estan tancades, se suspèn el 
tractat de Schengen, es pro-
hibeixen les manifestacions i 
es prohibeix estendre la roba 
als balcons, entre d’altres. 
Detencions. Identi� cacions. 
Més de 30.000 policies patru-
llen els carrers de Gènova i no 
permeten l’entrada a la Zona 
Rossa, on els líders mundials 
del G8 celebren una cimera.

13a Fira del 

Trumfo i la 

Tòfona a Sol-

sona
DIA: de l’11 al 12 de MARÇ
LLOC: Plaça del Camp de Sol-
sona
HORA: 11.00 h
El nucli antic de Solsona es 
converteix durant un cap de 
setmana en l’epicentre de la 
comercialització de dos del 
productes més preuats del 
Solsonès, el trumfo i la tòfona, 
que es poden trobar en dife-
rents varietats. El propòsit és 
potenciar el trumfo i la tòfona 
posant en contacte directe el 
productor amb el consumidor 
a partir de tallers, degustaci-
ons i exposicions. Així mateix, 
a la plaça Major de Solsona, 
hi tindrà lloc la 2a Festa del 
Vi, en què un celler de cada 
denominació d’origen realit-
zarà unes cates transversals 
per poder conèixer els trets 
característics de cadascuna.

Concert 
d’Esteban 
Faro

MUD ‘17
DIA: del 9 al 12 de MARÇ
LLOC: Cafè del Teatre de l’Escorxador, Lleida
Festival pioner de neofolk a l’Estat espanyol guar-
donat amb el premi Altaveu 2016. El festival està 
organitzat per Guerssen i l’Ajuntament de Lleida. 
Un festival de format petit-mitjà, que se sent cò-
mode en aquest lloc, lluny de les pirotècnies de 
mercat, buscant l’essència, la proximitat i, sobre-
tot, l’autenticitat, sent reconegut com un dels fes-
tivals més particulars del circuit.
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DIA: 11 de MARÇ 
LLOC: Bar Antares, Lleida
HORA: 22.30 h
El cantautor Esteban Faro, 
acompanyat pel guitarrista 
Jordi Armengol, presentarà el 
seu nou CD En la otra cara de 
la luna. Entrada gratuïta.

Projecció  

‘Midnight 

Cowboy’ en 

VOSE
DIA: 13 de MARÇ
LLOC: CaixaForum Lleida
Dos marginats que viuen a 
Nova York es donen suport 
per poder suportar els seus 
desenganys.

Dimecres  de 

swing
DIA: 15 de MARÇ
LLOC: Carrer Alfons II, 14, 
Lleida
HORA: 22.30 h
T’agrada el swing? No pots 
parar de moure l’esquelet 
quan sents la música sonar? 
Doncs anota: el dimecres 15 
de març, com cada dimecres, 
l’Associació Lleida Swing or-
ganitza una trobada per ballar 
aquest estil musical. La cita 
començarà a les 22.30 hores 
i tindrà lloc a la seva seu, al 
carrer Alfons II, 14, 3 (barri de 
Cappont).

Projecció del 

documental 

‘Bigas x Bi-

gas’

DIA: 17 de MARÇ
LLOC: Cinemes Majèstic de 
Tàrrega
HORA: 10.15 h
El director de cinema Bi-
gas Luna (1946-2013) era 
un narrador d’imatges, tant 
cinematogrà� ques com pic-
tòriques. Aquest voyeurisme 
tan intrínsec en ell va fer que 
� lmés sense guió un vídeo-
diari personal. Més de 500 
cintes, vídeos, textos i arxius 
d’àudio pels quals des� len 
escenes familiars, re� exions 
íntimes i xerrades còmplices 
amb actors i amics. El resul-
tat és aquest documental que 
mostra el personatge en tota 
la seva puresa. Un viatge a 
través de les seves vivències 
i re� exions en el qual Bigas 
desgrana el seu jo més íntim i 
personal com a artista i ésser 
humà.

Concert ‘Lux 

Aeterna’ 
DIA: 18 de MARÇ
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados, Lleida
HORA: 20.00 h
Lux Aeterna és una coproduc-
ció del Cor de l’Orfeó Lleidatà 
i la Fundació Victòria dels Àn-

Saló del Turisme i els 
Esports de Muntanya 
(STM)
DIA: del 25 al 26 de MARÇ
LLOC: Pavelló 3 de Fira de Lleida
Un any més, tenim una cita amb l’esport i el tu-
risme a Lleida. Podrem gaudir de conferències, 
tallers i activitats a l’aire lliure que permetin al vi-
sitant interactuar i que aportin dinamisme al cer-
tamen. No us ho perdeu!

gels, amb una original posada 
en escena que transportarà 
els assistents a un món senso-
rial de llums i d’ombres. Sota 
la direcció de Pedro Pardo i 
amb música d’autors com Ca-
mile Saint Saëns i Enric Gra-
nados i la interpretació del 
Rèquiem de Gabriel Fauré.

Projecció 
‘Beauty and 
the Beast’ en 
VOSE
DIA: 23 i 30 de març
LLOC: Cinemes JCA d’Alpicat
HORA: 20.30 h
El cinemes JCA d’Alpicat con-
tinuen oferint-nos la possibili-
at de veure les estrenes més 
esperades en versió original 
subtitulada. Aquest cop, po-
drem gaudir del remake pro-

tagontizat per Emma Watson 
i Dan Stevens. Podeu veure 
la programació completa i 
la resta de pel·lícules que es 
projectaran en VOSE en la 
seva pàgina web.

Concert 7 

Notas 7

Colores
DIA: 25 de MARÇ
LLOC: Sala La Boite de Lleida
HORA: 22.00 h
7 Notas 7 Colores es histò-
ria del rap. El líder de la for-
mación, Mucho Muchacho, 
va crear el grup el 1993 ro-
dejant-se de peces que van 
donar vida al projecte com 
Dive Dibosso, DJ Neas, Eddy 
la Sombra o DJ Vadim. Amb 
el seu primer disc, Hecho 

Es Simple (Yo Gano, 1997), 
Mucho Muchacho va escriu-
re i compondre himnes com 
“Buah”, “Muchos Cabrones” 
o “Con esos ojitos”, cançons 
que deixen empremta per les 
seves lletres i la seva musicali-
tat. El retorn de 7 Notas 7 Co-
lores ha revolucionat el pano-
rama musical; les portes del 
Olimp del hip-hop español 
s’obren de nou per donar ca-
buda a Mucho secundat per 
una generació marcada per 
les seves lletres i rimes.

Teatre ‘La 

Passió’
DIA: 26 de MARÇ
LLOC: Gran Teatre de la Pas-
sió de Cervera
HORA: 10.00 h
La Passió es representa a Cer-
vera des de fa més de 500 
anys perquè, si bé canvien 
els costums, l’essència de les 
relacions humanes continua 
sent la mateixa tant a l’època 
medieval com el segle XXI: 
la violència, la corrupció del 
poder, el suïcidi, la lapidació i 
la condemna a mort d’un reu 
innocent. A més, aquestes 
esceni� cacions ens permeten 
entendre en part alguns fets 
culturals i el signi� cat de mol-
tes obres d’art dels nostres 
museus i esglésies.

23a Mostra de 

Cinema Llati-

noamericà
DIA: del 30 de MARÇ al 2 
d’ABRIL
LLOC: Lleida
La secció o� cial de documen-
tals serà la protagonista del 27 
al 30 de març. Per tercer any, 
la Universitat de Lleida, amb 
el suport de la Glòria Jové i el 
seu equip docent, acollirà la 
secció o� cial de documentals 
i les sessions especials. Així, 
encara obtindrà més relle-
vància aquest gènere, que ja 
forma part del programa de la 
UdL, on també es realitzaran 
workshops de la mà de repu-
tats documentalistes.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Fàtima Banda

 I. GONZÁLEZ/T. IBARS
 LLEIDA

www.7accents.cat

IMMA GONZÁLEZ
Hi ha alguna època de l’any 
que tingueu més puntes de 
feina a part de Nadal i les 
dates més típiques?

FÀTIMA BANDA
Les comunions, que comen-
cen a l’abril i acaben al juny, 
encara que per Nadal els glo-
bus no tenen massa sortida, 
però les joguines si.

I. G.
Quin tipus de joguines te-
niu? Alternatives?

F. B.
Tenim joguines educatives, 
no la joguina típica que sem-
pre surt per televisió orienta-
da cap al que és Disney, sinó 
marques que potser no són 
tan conegudes com les que 
s’hi anuncien. Són de fusta, 
més orientades al treball ma-
nual, sense ser videojocs ni 
consoles de jocs, però sí per 
pensar amb el cap i per tre-
ballar amb les mans. També 
disposem de disfresses, que 
tenen molta sortida.

I. G.
I �ns a quina edat abraça 
aquest tipus de joguina?

F. B.
Des dels 0 mesos �ns als 7 o 8 
anys. Aleshores entrem en els 
jocs de taula, que abracen �ns 
als 12 o 13 anys.

I. G.
Hi ha alguna joguina que 
ara mateix estigui molt de 
moda?

I el món és un globus on visc jo... De records infantils n’està poblada la nostra memòria. I d’inesborrables cançons com la d’“Un globus, dos 
globus, tres globus…”. No sabem quin tipus de globus està en la memòria de cadascú, però la Fàtima, propietària de la botiga de joguines 
+ Q globus il·lusions, sap que algun globus se’ns haurà escapat al llarg de la vida. I veure’l allunyar-se �ns convertir-se en un petit punt al cel 
era com veure allunyar-se nostres il·lusions. Aquest petit establiment situat al carrer Magdalena, número 25, de Lleida, en ple l’Eix Comercial, 
esdevindrà el lloc ideal per recuperar els globus perduts de la nostra infància i, sobretot, les il·lusions perdudes amb el pas del anys.

+ Q globus
il·lusions

“Ens agradaria 
apostar per

alguna marca 
lleidatana, però 
no n’existeixen”

F. B.
El que es ven molt ara és un 
joc de cartes que es diu Piu 
piu de la marca Djeco.

I. G.
En què consisteix?

F. B.
En pondre ous, i has d’acon-

seguir pondre tres pollets. 
Cada jugador té quatre cartes 
a la mà i disposa d’unes tres 
o quatre opcions diferents, 
les quals es fan amb vàries 
combinacions de cartes. La 
primera combinació és si tens 
el gall, la gallina i el niu, ales-
hores pots obtenir un ou per 
pondre un pollet en el torn 
següent d’haver aconseguit 
l’ou, la qual cosa només pots 
fer si tens dos gallines. També 
tenim la carta de la guineu, 
amb la qual pots robar els 
ous que no hagin nascut en 
camp contrari, encara que si 
l’adversari té dos galls es pot 
defensar de l’atac. Així �ns 
aconseguir tres ous del centre 
de la taula.

I. G.
I què feu amb els globus re-
alment?

F. B.
Globus amb heli normals i 
corrents per a nuvis, per a 
decoració, etcètera. A banda 
d’això, amb aquests també 
fem �guretes com, per exem-
ple, nines de comunió, núme-
ros, etcètera. Els globus no 
només són per a nens, sinó 
que estan encarats a gent de 
totes les edats.

I. G.
Els nens poden provar les 
joguines a la botiga?

F. B.
No està permès que els nens 
provin les joguines a la boti-
ga, tot i que l’any passat vam 
fer jocs al carrer per a nens de 
2 a 8 anys on ensenyàvem els 
jocs de la tenda i, per exem-
ple, introduíem els nens més 
petits en els jocs de taula i els 

fèiem treballar els diferents 
colors.

I. G.
Existeix alguna joguina que 
agradi especialment als llei-
datans?

F. B.
Va haver-hi una joguina dels 
castellers, que, encara que va 
ser un fracàs, es tractava d’un 
joc de construcció de fusta 
amb el qual creaves castells 
com els dels castellers. Tenim 
marques franceses, alema-
nyes, americanes, etcètera, i 
una espanyola, però lleidata-
na cap, encara que estaríem 
disposats a apostar per ella si 
n’hi hagués.

I. G.
Alguna cosa més a afegir, o 
algun globus més a in�ar?

F. B.
Que la gent s’animi a fer fes-
tes amb globus, que donen 
molta alegria, tant als petits 
com als grans, als quals pot-
ser els agrada més que als 
mateixos menuts! I, sobretot, 
que tothom gaudeixi de la 
festa!

“Els globus no només són per a nens. De fet, 
als adults ens agraden més que als menuts”

“La majoria de 
les  nostres

joguines són de 
fusta, orientades 

al treball manual”



L’Ajuntament de 
Lleida reconeix 
7accents com a 
Empresa 
Solidària 2017 
a proposta 
d’Aspid
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I amb ells va arri-
bar... el diàleg!

 Us sona? Títol de pel·lícula, 
però aquesta nova és de riure, 
una comèdia, una sitcom! De 
cop i volta han decidit agafar 
el diccionari i a l’atzar han triat 
una pàgina, i sense mirar posen 
el dit i pam, el dit assenyala la 
parauleta en qüestió: diàleg. 
Operació diàleg. I �ns ara què 
feien, doncs? Som en una de-
mocràcia i no sabien que exis-
tia? Ara, això sí, és un diàleg a 
la seua manera: podem parlar 
del que vulgueu, però no sor-
tiu de la línia que us marco jo, 
la Constitució. I un es pregunta, 
què és la Constitució? Podríem 
dir que és un pacte, un acord, 
entre persones, que en un mo-
ment donat va servir per passar 
d’un model de vida a un altre. 
I si ara ja no vull formar part 
d’aquest pacte? No, no, és obli-
gatori. Caram, que democràtic! 
És a dir, que no podem decidir 
si volem formar part d’aquesta 
Constitució o no? Visca la de-
mocràcia! A veure, perquè ho 
entengui, com a Europa, quan 
un país vol marxar de la Unió 
Europea, consulta tots els altres 
a veure si el deixen, no? Ja ho 
hem vist amb el Regne Unit... 
Portem-ho a un terreny més 
quotidià. A veure si aconseguim 
entendre-ho. Si dos socis creen 
una empresa de mutu acord, si 
en un moment donat, pel que 
sigui, un dels socis decideix que 
ja no li interessa formar part 
d’aquesta empresa, què passa, 
que sempre n’haurà de formar 
part? No té ni solta ni volta. 
Aquest és el “sentit comú” 
que demanen, expressió que 
fan anar molt sovint i que han 
aconseguit que no tingui sentit, 
valgui la redundància. Ho han 
portat al límit de l’estupidesa. 
És com omplir-se la boca par-
lant de llibertat, mentre cons-
trueixes un mur ben alt.
I el capitost encara els va renyar, 
què feu bojos, parlar amb la 
gent? Es veu que la seua om-
bra és molt allargada i encara 
vol remenar les cireres, ell que 
al seu moment va parlar amb 
terroristes, s’esfereeix perquè 
ara volen parlar... Tranquil, 
home, que el marge de diàleg 
és molt petit, tan petit que no 
existeix. 

JOSEP MARIA BOLADERAS 

 

Hartos del sepa-
ratismo

 Es lamentable la tensión per-
manente introducida por el sece-
sionismo catalán en la vida política 
desde hace varios años y que nos 
hace perder enormes energías 
de todo tipo en diatribas internas 
en lugar de afrontar los grandes 
retos de un mundo globalizado. 
Personalmente creo que bajo una 
in�amada retórica de bonitas y 
grandes palabras como libertad y 
democracia los secesionistas pre-
tenden crear un pequeño estado 
donde lo controlen todo: policía, 
jueces, funcionarios y donde el 
3% quede impune. Más que nun-
ca vale la pena defender valores 
positivos como la convivencia y 
unidad de todos los españoles 
frente a quienes quieren levantar 
fronteras y separarnos entre no-
sotros. Quizá sea hora de actuar 
de forma clara frente a unos po-
líticos que producen cansancio, 
obsesionados por quedarse con 
todo el poder en Cataluña y con-
vertirla en su cortijo privado.  

MARÍA PALACIOS

Respecte a les de-
cisions judicials?

 Es parla de la separació de po-
ders des dels temps de Montes-
quieu i de la igualtat de tothom 
davant la llei, però aquest prin-
cipi lloable pervertit pel capita-
lisme salvatge fa que uns siguin 
més iguals que d’altres. Veiem 
la impunitat de grans defrauda-
dors a Hisenda consentida pels 
governs de torn (sense complir 
penes de presó i ni tan sols re-
tornar els molts diners robats, 
motiu, recordem-ho sempre, 
del dè�cit actual que patim), vist 
un exemple en la previsible po-
sada en llibertat i sense �ança a 
Iñaki Urdangarín així, o la impu-
nitat en l’aplicació arbitrària de 
mesures intimidatòries disfres-
sades de “democràcia” contra 
gent per tan sols reclamar uns 
drets socials arrabassats (sense 
cops de porra, excepte si hi ha 
“perill” a la vista). Des dels mi-
lions robats per alts càrrecs de 
partits polítics �ns a la reober-
tura judicial contra els manifes-
tants que suposadament volien 
“ocupar” “el Parlament” l’any 

2011 i que la justícia ja havia ar-
xivat, l’“establishment” sempre 
“respecta” les decisions dels 
tribunals quan les sentències els 
són favorables (gairebé sempre 
amb la gent de “dalt”). En can-
vi, quan les sentències els són 
desfavorables, mostrant el seu 
típic malperdre, acusen amb 
tota mala fe de “politització” de 
la justícia, de connivència amb 
el “terrorisme” i d’altres quali�-
catius (igual que fan en guanyar 
o perdre en unes eleccions). Si 
certs polítics i polítiques prego-
nen la igualtat davant la llei per 
tothom, o la “feina” realitzada 
pels parlamentaris ‘escollits del 
poble’, a la pràctica la justícia en 
general és més “igual” per uns 
que per altres segons el seu po-
der adquisitiu i com moltes ve-
gades la feina parlamentària és 
en favor de minories adinerades. 
Si durant els manifestacions da-
vant el Parlament català el 2011 
o davant el Congrés espanyol el 
2012 s’acusava de “totalitària” 
la gent que es manifestava, les 
reaccions són totalment dife-
rents des de certs sectors oligàr-
quics i els seus mitjans quan les 
manifestacions són a Veneçuela 

o Rússia, parlant llavors de “de-
mandes democràtiques i de 
llibertats” davant governs “dic-
tatorials” i “terroristes” que, tot 
i els seus errors, tenen ampli su-
port populars. O sigui, senyors i 
senyores escollits/des pel poble 
i que teniu el poder de dirigir el 
país, ja ho saben: respectin les 
decisions judicials i els resultats 
electorals siguin quins siguin. 
Tots i no sols els que us convin-
guin. O demostraran ser falsos i 
buits de contingut els cants que 
fan alguns/es a la “llibertat, de-
mocràcia i la igualtat davant la 
llei”? 

TONI YUS

 

Municipalitzem 
les centrals, nacio-
nalitzem l’energia

 Privatitzar és l’acció de trans-
ferir al sector privat allò que és 
públic, és a dir, fer de pocs el 
que és de tots. Això és el que va 
iniciar Felipe González i va �na-
litzar Aznar durant les dècades 
dels noranta i principis d’aquest 
segle. No és casual que aquests 
dos senyors estiguin ara cobrant 
centenars de milers d’euros 
anuals com assessors del sec-
tor elèctric, l’un a Gas Natural 
Fenosa i l’altre a Endesa, junta-
ment amb quaranta exministres 
com Josep Borrell, Elena Salga-
do, Pedro Solbes, expresidents 
com Leopoldo Calvo-Sotelo, 
expresidents autonòmics i pa-
res de la constitució com Roca 
i Junyent.
Juntament amb el sector banca-
ri (amb quinze exministres i alts 
càrrecs), l’energètic és el sector 
de l’economia productiva que 
requereix de més polítics per as-
sessorar-se. És també el sector 
que acumula més bene�cis des 
que es va privatitzar, són molt 
llestos els nostres polítics, quan 
estan al govern les empreses 
estatals s’enfonsen i quan les 
venen hi treballen d’assessors i 
tenen bene�cis multimilionaris.
Aquesta situació de portes gi-
ratòries explica perquè a l’Estat 
espanyol es legisla a favor de 
les cinc grans empreses energè-
tiques que controlen el mercat 
(oligopoli), o perquè es penalit-
za la producció d’energia solar 
i es rescaten centrals nuclears 
obsoletes, o perquè a Catalu-

què opina...

Ramon
Pedrós

periodista

Urdangarín, la infanta 
i la justícia

Ja sabeu que a Espanya “l’alta 
justícia” no és independent. I, 
sovint, ni la “baixa”. Espanya 
�gura entre els països desen-
volupats on la justícia està més 
polititzada. Ho sabem ben bé 
a Catalunya, on l’Estat no di-
aloga, sinó que duu les grans 
qüestions polítiques als tribu-
nals que creu controlar. 
Però jo em volia referir avui a 
les sentències del cas Nóos 
(Urdangarín i la infanta), atès 
que han tingut uns efectes 
devastadors per a l’adminis-
tració de justícia espanyola i 
per a l’empobrit estat moral 
i emocional de la ciutadania.  
Unes sentències que superen 

amb escreix el ressò popular 
d’aquella frase de l’alcalde de 
Jerez, Pedro Pacheco, que va 
provocar aleshores tanta co-
nyeta: “La justicia es un cac-
hondeo”.
Molta gent s’ha sentit insulta-
da, enganyada i maltractada 
per unes sentències que pro-
dueixen un sentiment general 
d’impotència, ràbia i vergo-
nya, propi de països del Tercer 
Món, incapaços d’entendre, 
revoltar-se o reaccionar davant 
de decisions que se situen fora 
del seu abast, és a dir, fora del 
marc d’un autèntic estat de 
dret.  La nova demostració que 
la justícia (o les sentències) no 
és igual per a tots, prova que 
aquí tothom menteix, des del 
rei emèrit (potser la mentida 
seria el pecat més lleu del mo-
narca del 23-F) �ns al president 
del Govern, que distingeix en-
tre la corrupció pròpia, la que li 
convé i la dels adversaris.
Penseu que el fet d’exonerar 
Urdangarín de la presó es pro-
dueix com a culminació d’un 

procés esquitxat d’escàndols, 
entre els quals �gura desauto-
ritzar tota una junta de �scals 
de Catalunya i forçar la dimis-
sió del �scal en cap, mentre 
d’altra banda es converteix el 
�scal de Palma de Mallorca en 
un ferm defensor de la infan-
ta. Cal recordar, a més, que 
en aquest embrutament de la 
imatge de la justícia espanyola 
s’hi afegeix el relleu forçat del 
�scal de Murcia per evitar el 
procediment contra el presi-
dent popular d’aquella comu-
nitat.
Difícil de pair, tot això, en un 
estat de dret. La corrupció és 
tan profunda en el si de les 
altes institucions de l’Estat, i 
de la seva cort partisana, que 
ha anestesiat el nervi moral 
de  la societat espanyola i cor-
romput ara per ara, com diu 
l’amic Miquel Àngel Estradé, 
qualsevol alternativa a curt i a 
mig termini per regenerar-la. 
La conclusió, en conseqüència, 
podria dictaminar-la el mateix 
Groucho Marx.
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nya es va exemptar les hidroe-
lèctriques de passar tràmits de 
llicència ambiental. Això explica 
també perquè cada ciutadà de 
l’Estat deu més de 600 euros a 
les elèctriques i els hi paguem 
amb interessos, amb el que a la 
nostra factura de la llum s’espe-
ci�ca com a dè�cit tarifari. Una 
bossa de 30.000 milions d’euros 
que les elèctriques diuen que 
van deixar de guanyar durant 
uns anys per una part de la ta-
rifa elèctrica que està regulada 
per l’Estat i que el senyor Soria 
(el dels papers de Panamà i el 
rescat del Castor que l’Estat va 
voler col·locar al Banc Mundial) 
va reconèixer com a deute de 
tots nosaltres quan era ministre 
d’Indústria.
Després que la factura de la llum 
ha augmentat més d’un 50% 
durant els anys de crisi, aquest 
dè�cit tarifari tan sols s’ha reduït 
en 4.000 milions d’euros, entre 
d’altres coses perquè les sis �-
lials d’Endesa i les més de vint 
d’Iberdrola, domiciliades en pa-
radisos �scals, declaren que no 
tenen bene�cis en aquest país.
Per si el robatori del segle no 
fos prou evident, el sistema 
de facturació de l’energia a 
l’Estat espanyol funciona en 
base a un mercat de subhas-
ta diària d’energia, el que les 
empreses productores (Ende-
sa Generación, Iberdrola, Gas 
Natural, etc.) posen a la venda 
els kilowatts que produeixen 
i les compren societats “co-
mercialitzadores” com Endesa 
Energia, bancs, asseguradores 
i fons d’inversió internacionals, 
controlats per la mà�a siciliana 
(Endesa és de capital 70% ita-
lià), que especulen amb el preu 
de l’energia en funció de la de-
manda que preveuen, obtenint 
rendibilitats per sobre del 20%.  
Per això, quan ve una onada 
de fred puja el preu, no perquè 
pugi la demanda, sinó perquè 
com que preveuen que pujarà 
la demanada fan pujar el preu 
per assegurar-se més bene�cis.
O sigui que amb unes empre-
ses que eren de tots, uns pocs 
privilegiats (expolítics, pirates 
�nancers i gàngsters internaci-
onals) s’estan fent d’or a costa 
nostra i amb els nostres recursos 
naturals.
Municipalitzar és el  procedi-
ment previ per a la gestió di-
recta de serveis de caràcter 
econòmic, mercantil o industrial 
per part dels municipis. Nacio-
nalitzar és posar sota el control 
de l’Estat allò que està controlat 

per particulars, és a dir, tornar a 
fer de tots el que s’han quedat 
uns pocs.
A les comarques del Pallars, l’Al-
ta Ribagorça i la Val d’Aran més 
de quaranta centrals i minicen-
trals hidroelèctriques apro�ten 
la força de l’aigua dels nostres 
rius per generar electricitat. En 
aquestes quatre comarques hi 
ha una potència instal·lada su-
perior als 1.500 megawatts, la 
mateixa potència que els dos 
reactors nuclears de Vandellós 
junts (quan funcionaven tots 
dos).
El consum elèctric d’aquestes 
comarques tot just arriba al 4% 
de l’electricitat que es produ-
eix, ja que, a banda de la baixa 
densitat de població, el pes de 
la indústria al Pirineu és nul (a 
diferència d’altres zones pro-
ductores d’energia on sí que hi 
ha molta indústria), per la qual 
cosa gairebé tota l’electricitat es 
transporta a les zones de con-
sum de l’àrea metropolitana, a 
través d’un paisatge cosit a líni-
es elèctriques.
Un cas paradigmàtic és el de la 
Vall Fosca, amb 500 MW instal-

lats en cinc centrals hidroelèctri-
ques (com mitja central nuclear) 
i dues línies de molt alta tensió 
(autopistes elèctriques) que 
transporten cadascuna 400.000 
volts a través d’una vall que no 
arriba a 70 metres d’amplada 
en algun punt.  Els veïns i veïnes 
de la Vall Fosca necessitem el 
0,24% de la potència energè-
tica que es produeix al nostre 
municipi. Fora lògic pensar que 
els veïns i veïnes de la Vall Fosca, 
com els de la resta del Pirineu,  
haurien de bene�ciar-se del fet 
que hi hagi empreses multina-
cionals que exploten els seus 
territoris i els seus recursos na-
turals.
Malgrat que l’Alt Pirineu i l’Aran 
fem una aportació cabdal al sis-
tema elèctric, amb una energia 
renovable que apro�ta els nos-
tres recursos naturals, les elèc-
triques no només no retornen ni 
una engruna dels seus bene�cis 
al territori (�ns i tot hem de pa-
gar diners públics perquè allibe-
rin aigua a hores determinades 
per fer apro�taments turístics 
dels rius), sinó que a més no res-
pecten els convenis i contractes 

que tenen alguns municipis on 
es genera l’energia.
Ja és hora que l’aigua dels nos-
tres rius torni al control dels 
municipis i no de la mà�a in-
ternacional, ja és hora que les 
centrals que vam construir amb 
la nostra suor sobre les nostres 
muntanyes retornin als nostres 
municipis. Ja és hora que l’ener-
gia de l’aigua, del sol, del vent, 
del petroli i de l’àtom, que són 
recursos naturals de tota la hu-
manitat, retorni al control de 
la societat i no estigui sota el 
control de polítics corruptes, 
ma�osos i banquers sense es-
crúpols que ens espolien, ens 
empobreixen i ens humilien. Ja 
és hora que els que hem de pa-
gar el rescat del Castor, els que 
�nancem els seus bene�cis, els 
que hem d’acollir magatzems 
de residus nuclears i pagar pel 
desmantellament de les cen-
trals que els han fet d’or, els que 
hem de respirar l’aire enverinat 
i els que hem de veure els nos-
tres rius secs i morts tinguem el 
control de l’energia i dels recur-
sos naturals. Municipalitzem les 
centrals i nacionalitzem l’ener-

gia. Aquesta ha de ser l’energia 
del nou país i no pas la que ara 
ens empobreix. 

 JOSEP PLASENCIA

 

El dit a l’ull
 Fa més de cinc anys de l’in-

cident en el qual l’entrenador 
José Mourinho va posar el dit 
a l’ull a Tito Vilanova, que en 
aquell moment era el segon 
entrenador del Barça. I penses, 
per què? Què hi ha al darrere 
d’aquesta actitud? Quina neces-
sitat hi havia? I el cap se me’n 
va a la notícia del meu germà, 
el Carles. Un pagès de l’Horta, 
un dels homes més honrats i 
nobles que mai he conegut, un 
veí respectat per tota la gent de 
l’Horta i per tot el sector rama-
der de boví, i no per grandeses, 
sinó per la seva humanitat. I 
veus com unes persones sense 
escrúpols i amb interessos li po-
sen el dit a l’ull i marxen corrent. 
I et tornes a preguntar, per què? 
Quina necessitat? La mateixa 
del senyor Mourinho, el � justi-
�ca tots els mitjans i hi ha per-
sones que només tenen el valor 
del poder, dels diners, del bene-
�ci. És realment trist i decebe-
dor, més encara quan el sistema 
tolera aquestes pràctiques.
Vull explicar clar i lleidatà que no 
podran amb nosaltres, no per-
què siguem més forts, no per-
què tinguem ni més ni menys 
diners, no podran perquè ens 
han tocat el més sagrat, la nos-
tra família i el nostre territori, 
l’Horta de Lleida. I aquestes són 
dues motivacions que superen 
els diners, els bene�cis de re-
vendre un �nca o un xalet que 
superen totes les operacions 
judicials i econòmiques. No po-
dran perquè, a més, cada dia 
som més, cada dia desperta 
més gent que s’indigna pel trac-
te que alguns donen a l’Horta i 
als seus pagesos i pageses. No 
han calculat que la nostra ciutat 
estima l’Horta, hi està vinculada 
afectivament i volen el millor 
futur per ella perquè és part es-
sencial de la ciutat i del seu ori-
gen. Per sort, com diu la nostra 
mare, el temps ho posarà tot al 
seu lloc. 

 JOAN PIFARRÉ.
#SALVEMRAMADERIA

 

què opina...

Assegurançatòrix o la 
llibertat d’excreció

El darrer 22 de febrer el Tri-
bunal Suprem espanyol con-
demnava el cantant de rap 
mallorquí Josep Miquel Are-
nas Valtonyc a tres anys i mig 
de presó per considerar que 
les seves lletres enaltien el 
terrorisme d’ETA i proferien 
insults a la corona borbòni-
ca. A Lleida, el fenomen ens 
resulta familiar; Pau Rivadulla 
Pablo Hásel acumula diverses 
condemnes de la mateixa ín-
dole, per enaltiment terroris-
ta i discurs de l’odi. També va 
ser sonat el cas dels titellaires 
Alfonso Lázaro i Raúl García, 
condemnats per incitació a 
l’odi i enaltiment del terroris-
me després de realitzar una 

representació en els actes del 
Carnaval de Madrid.
La mateixa setmana que el 
Tribunal Suprem ha sentenci-
at Valtonyc per la seva lírica, 
la justícia espanyola ha dei-
xat lliure i sense càrrecs a la 
infanta Cristina, ha rebaixat 
les penes de presó d’Iñaki 
Urdangarín (al qual no se li 
exigeix ni presó provisional, 
ni �ança ni se li retira el passa-
port sent un delinqüent con-
fés!), ha jutjat Francesc Homs 
per organitzar una consulta 
demandada per una majo-
ritària expressió popular, ha 
excarcerat, a instàncies de 
la Fiscalia, Laureano Oubiña, 
un capo del narcotrà�c ga-
llec, s’ha rebutjat una petició 
del jutge Garzón que prete-
nia reconvertir el Valle de los 
Caídos perquè deixés de ser 
un temple del feixisme i, per 
últim, no s’ha considerat que 
Rodrigo Rato ni Miguel Blesa 
hagin de complir presó pro-
visional després d’haver-los 

sentenciat per l’expoli de 
12,5 milions d’euros només 
amb les targetes black.
Se’n recorden del bard que 
vivia al poblat de l’Astèrix i 
l’Obèlix, el cantant que no-
més amb l’ajuda d’una arpa 
era capaç de sublevar mig 
poble quan desa�nava cada 
nota que sortia dels seus lla-
vis? Assegurançatòrix era 
el seu nom i acostumava a 
veure els fastuosos banquets 
populars lligat al capdamunt 
d’un arbre, ben emmordassat 
i sense cap possibilitat d’ex-
pressar-se. 
Recordeu-vos d’ell cada ve-
gada que us cagueu en tot. 
Recordeu que anireu abans a 
la presó per compondre una 
cançó que per robar un milió, 
recordeu que sereu emmor-
dassats per l’status quo si la 
vostra discrepància és prou 
molesta, recordeu que deveu 
obediència i respecte a un 
rei… De veritat, SÓN BOJOS 
AQUESTS ROMANS!

Abel
Pujol

periodista
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Dificultat: Extrema

SUDOKU per AMIC

MOTS ENCREUATS per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Polèmica amb arguments a favor i en contra del vers / 
2. Arbre usat en ebenisteria. Remeni remeni i es quedarà sense armes / 3. 
Fronteres del Nepal. Tan llargs que es fan interminables. Del morir són el mo-
rir/ 4. Cosí de la baldufa de moviments demoníacs. Paper de mudar / 5. Va 
contra tot, � ns i tot contra el sentit comú. Menja rates per sopar a ritme de 
ram pataplam / 6. Capciró del dit. Embolcalla l’ametlla amb sa forma de cò� a. 
Enemics de Cada Amic / 7. Deixa anar per un pessic de pa. En� li’l al ring, que 
ha de combatre / 8. Unitat de mesura d’en Tintín. O és un de casta baixa o 
és que té un complex /9. Carregar-se la cadena de producció del sabó. El 
napolità / 10. No li toquis la dona que et tocarà el rebre. Notícia falsa sobre 
la matèria primera del paté / 11. Símptomes d’urticària. Aigua per rebaixar el 
colorant, perquè és com pura. Preposició a lloc / 12. És al sinus com a la pena 
el penal. Instrument de vent fet de butà / 13. Percentatge exclamatiu. Floríem, 
marcíem.
VERTICALS: 1. No es presenta perquè el coneguem sinó perquè el deixem 
manar. I quan ens presentem nosaltres ho fem amb aquest / 2. Allò que hi cau 
no es recupera. Els italians la troben porca però a natros ens fa companyia / 3. 
Quadre de baix pressupost. Múscul del colze. Parella de neutrons / 4. Deure 
escolar sobre la suplantació de la feina. Crescut de boca / 5. Rosego com 
un ex ministre de dretes. Regalimosos com cossos bronzejant-se / 6. Altre 
cop el napolità. Quan agafa la bicicleta és digne de ser cantat. És impossible 
buidar-lo en silenci / 7. Afecció molt corrent a l’ordinador. El més valuós de la 
patata / 8. Quin nen més mogut! Esquivar el temporal a cop de capot. El nunci 
la repeteix / 9. Rebot gràcies als mitjans de comunicació. Tractant-se d’urani 
són derivats / 10. Senyor d’allò més concentrat. Votarà aquell que es presen-
tava. Ai, uix! / 11. Habilitat gestual i vocal per vendre rellotges falsos. Féu 
com l’estora, però molt i molt bé / 12. Línia volàtil envers Montserrat. Ametlla 
italiana que prové del sud.

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Pots trobar-te endreçant el teu es-
pai, vols posar ordre a la teva vida. 
Els afectes t’importen molt ara. 
A la feina no vols perdre temps i 
seràs molt clar amb els superiors.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots mostrar preocupació per 
un assumpte familiar que afecta 
l’economia. L’amor de parella et 
pot tenir una mica decebut. Les 
coses són més complexes en 
l’edat adulta.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Després de moltes deliberacions 
ja toca passar a l’acció. El temps 
corre i cal moure � txa. Interès a mi-
llorar la imatge. Plani� ca l’agenda 
del mes, pot estar ben plena.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Quelcom amb què no comptaves 
pot haver regirat una mica el teu 
món. Sents una sensació ambiva-
lent, d’una banda t’agrada però 
creus que has deixat el teu camí 
veritable.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
No has de � ngir ser una altra per-
sona, ets com ets i no sempre t’ac-
ceptaran. El més important serà 
conèixer-te, millorar i acceptar-te. 
Notícies d’un amic en la distància.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Pots esperar un regal o una nova 
entrada d’ingressos però també 
es pot produir una despesa en 
maquinària o tecnologia. Dies de 
molta creativitat, ganes de men-
jar-te el món.



PASSATEMPS

by Jordi BalaschLlotja multiusos

by Lupe RibotTots som iguals

MARÇ 2017 317+1

TELÈFONS D’INTERÈS

7 2 4 8 9
8 9 3

6 1
8 4

3 9
5 2

4 7
5 8 1

9 8 2 4 5

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

Dificultat: Extrema

SOLUCIONS

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si en els darrers dos anys has estat 
valent i has afrontat les teves pors, 
pots estar gaudint d’una etapa 
força satisfactòria, especialment en 
qüestions sentimentals.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Potser et sents preparat per 
cercar el tipus de gent de la qual 
vols envoltar-te. Saps millor el 
que desitges i quin tipus de vida 
prefereixes. Esdevenen canvis en 
l’alimentació.

Bessons (Del 21/5 al 21/6)
No pots estar a tot arreu encara 
que siguis molt veloç. Pots notar-te 
un xic fràgil davant condicions la-
borals. Con� a en tu i que tot forma 
part del camí d’aprenentatge.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Deixa de patir pel que no depèn 
de tu. Si tens parella, es preve-
uen converses profundes amb 
l’objectiu de millorar. Canvis que 
et poden sorprendre per bé en el 
sector laboral.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
No permetis que l’estrès porti el 
timó. Si no saps com controlar-lo, 
demana ajuda, podries entrar en 
una etapa de tristor o com a mínim 
et mancaria el teu bon humor.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pots trobar-te una mica atrapat en 
el sector econòmic. Demana asses-
sorament si cal abans de prendre 
mesures errònies. La companyia 
d’un animalet pot ser molt recon-
fortant.

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

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

Mollerussa 973 711 164
Tàrrega 973 310 852

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

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

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

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

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

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

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

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

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



Nou Hyundai i30.
Move on.

#MoveOn#MoveOn#MoveOn

ANYS

GARANTÍA
SENSE LÍMIT
DE QUILÒMETRES*

Conformar-se? No és el teu estil, ni el nostre. Evolucionar? Sempre. D’aquesta filosofia 
sorgeix el Nou Hyundai i30. Amb ell ens tornem a superar i superem a la resta.
Perquè el Nou i30, a més de sorprendre amb el seu disseny i sistemes de 
connectivitat, és l’únic que ve amb Hyundai Active Safety Pack. Un sistema total de 
seguretat activa que el fa únic en la seva categoria: frenada autònoma a la ciutat i 
carretera, sistema d’avís de pre-col•lisió, control de creuer i limitador de velocitat, 
sistema actiu de canvi involuntari de carril, detector de fatiga del conductor i sensor 
d’encès automàtic de llums de carretera.

I perquè a més, et sentis també tranquil fora del cotxe, com sempre tens:
• 5 anys de garantia sense límit de km.
• 5 anys d’assistència a la carretera.
• I finançant-lo, 5 anys de manteniment.

Apropa’t al teu concessionari Hyundai i troba el finançament a la teva mesura.

A què esperes? Move on.

Evolució. Superació. Emoció.

Gamma Nou Hyundai i30: Emissions CO2 (g/km): 99-125. Consum mixt (l/100km): 3,8-5,5.
PVP recomanat a la Península i les Balears per a i30 PD 1.0 TGDI 88,3 kW/ 120cv KLASS (14.900€). Incl. IVA, transport, imp. matriculació, descompte promocional, aportació de concessionari, oferta de manteniment 
i descompte “Renova el teu Hyundai” aplicable a l’entrega d’un vehicle Hyundai en la compra del nou. Oferta aplicable per a clients particulars que financin amb el producte Cinking Solució Flexible a través de 
Santander Consumer EFC S.A un import mínim d’11.000€ a un termini mínim de 36 mesos i una permanència mínima de 36 mesos. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Oferta vàlida fins 
al 31/03/2017. Model de les imatges: nou i30 Style. Manteniment vinculat al finançament del vehicle. *La garantia comercial Hyundai de 5 anys sense límit de km serà tan sols aplicable a vehicles adquirits a la Xarxa 
Oficial de Concessionaris Hyundai. Consulteu les condicions d’oferta, manteniment i garantia a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es

Nou Hyundai i30 des de 14.900€.

Nombre del concesionario
Dirección. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 
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CONTROL MOTOR SERVEIS AUTOMOBILISTICS, SL
Avda. Les Garrigues, 68 · 25001 Lleida · Tel. 973 200 312
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