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l’“agonia” de les
Basses d’Alpicat
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Un grup de lleidatans posa 
en marxa una campanya de            
recollida de signatures amb 
l’objectiu de recuperar aquest 
espai històric i la Paeria anuncia 
un pla d’actuacions de millora a 
curt i llarg termini que deixa de 
banda els Barrufets 
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Carles
Feixa

catedràtic de la
Universitat de Lleida

 El catedràtic d’Antropo-
logia Social de la UdL rebrà 
un ajut de 2,2 milions d’eu-
ros de la Unió Europea per 
desenvolupar un projecte 
de recerca sobre mediació 
amb grups juvenils del car-
rer al sud d’Europa, el nord 
d’Àfrica i Amèrica durant 

els propers cinc anys. Serà 
gràcies a la concessió d’un 
Advanced Grant de l’Euro-
pean Research Council, un 
programa per donar suport 
a investigadors principals 
excel·lents que realitzen 
recerques en la frontera 
del coneixement. 

Roberto
Fernández

rector de la
Universitat de Lleida

 L’acte inaugural de la Set-
mana de la Comunicació es 
va veure interromput quan 
les assemblees d’estudi-
ants de la UdL van desple-
gar una pancarta reclamant 
la dimissió del rector. Els 
joves l’acusen de “mani-
pulador” en relació amb la 

tancada d’estudiants al seu 
despatx ara fa uns mesos, 
de permetre fer classes a 
la subdelegada de l’Estat, 
Inma Manso, de votar a 
favor del Consorci Sanitari 
de Lleida i de convidar un 
exmembre de la División 
Azul, entre d’altres. 

Productora
audiovisual 
de 7accents
 Llegeix amb el teu dis-

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

director

De fons, imatges de Lleida a 
càmera ràpida. Al bell mig, 
en contrast amb la celeritat 
de la vida lleidatana que ens 
mostra la pantalla, un alcalde 
a càmera lenta, un paer que 
veu com el món l’avança per 
l’esquerra sense poder-ho evi-
tar, un Ros amb una ombra 
que es perllonga més enllà de 
la seva silueta. “Substituir les 
paraules per piulades esdevé 
un retrocés lingüístic i soci-

al”, deia l’alcalde de Lleida 
en el marc de la conferència 
anual que organitza el Col-
legi de Periodistes. Potser el 
paer oblida que els seus re-
gidors i alguns membres del 
seu equip han fet ús de les 
piulades i no de les paraules 
per insultar periodistes públi-
cament o, �ns i tot, per ame-
naçar-los privadament. El seu 
propi gendre i cap de gabinet 
n’ha emprat per burlar-se dels 
seus companys de partit. Tan-
mateix, donar l’esquena a les 
noves tecnologies en un acte 
que s’està retransmetent en 
directe via Internet tampoc no 
convenç. De totes maneres, 
no es tractava d’un esdeve-
niment per convèncer ningú, 
sobretot quan qui l’organitza 
és una entitat de i per a pe-
riodistes que, en comptes de 
posar-se al costat dels com-

panys de professió insultats i 
amenaçats, dóna la paraula a 
qui dilata en el temps donar-la 
a determinats mitjans mentre 
no dubta a vendre-la mensu-
alment a la premsa “amiga”. I, 
de nou, la rapidesa dels nous 
temps enfront de la lentitud 
d’antany: Àngel Ros s’oposa a 
la nova política. Ho diu ell, que 
ha pactat amb un dels dos re-
presentants d’aquesta “nova 
política”, Ciutadans. Incongru-
ències de l’alcalde que posa 
en alça el seu passat de lluita 
antifranquista alhora que resta 
valor al present de lluita anti-
franquista dels seus ciutadans. 
Les Basses d’Alpicat brollen 
previsiblement en el seu dis-
curs com un vestigi del passat 
que demana la paraula sense 
esperar res a canvi. Ja no. Tal 
vegada, que les deixin descan-
sar en pau. Finalment, amics, 

coneguts i saludats de l’actual 
paer reben amb fredor la seva 
intenció de presentar-se a les 
eleccions municipals de 2019. 
La mateixa fredor d’una Llotja 
sense espectadors i amb un 
escenari ple a vessar. Com en 
els grans espectacles que s’hi 
representen. Com en una tra-
gicomèdia, obra dramàtica on 
es barregen elements tràgics 
i còmics. Amb la platea com-
pletament buida, la seva re-
presentació resulta d’allò més 
representativa d’un món que 
gira tan de pressa que polítics 
com Àngel Ros i entitats com 
el Col·legi de Periodistes ja no 
el poden representar. No no-
més perquè girin massa poc a 
poc. També perquè ho fan en 
sentit contrari. Fins que coinci-
diran en un mateix punt. Però 
no per trobar-se. Sinó per xo-
car.

La gran col·lisió
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La venjança d’en Gargamel
Molt lluny d’aquí, a l’altra ban-
da del món, és on viuen contents 
els lleidatans.  La nostra ciutat és 
el país on tot es pot fer, si tu bar-
rufes, jo també.  Però alerta, aneu 
amb compte, molt a prop hi ha qui 
us vigila, ai si us agafa en Gargamel!
Les similituds entre � cció i realitat 
esdevenen sorprenents.  Els lleida-
tans, tal com els Barrufets, vivim feli-
ços i contents sense adonar-nos dels 
perills, les corrupteles i els monopo-
lis que ens envolten. Barrufés o no 
barrufés la idea, Àngel Ros necessi-
tava fer un gran anunci abans de les 
eleccions municipals de 2019, a les 
qual concorrerà. I l’alcalde ha acon-
seguit el que volia: estar en boca de 
tothom. Que � nalment es construei-
xin dues torres d’habitatges al solar 

annex a la Llotja de Lleida també hi 
ha ajudat. Però per damunt de tota 
la resta destaca que la Paeria posi en 
marxa un pla de xoc per digni� car les 
Basses i recuperar l’espai com a parc 
públic. D’aquesta manera, es limita-
rà l’accés de vehicles amb l’habilita-
ció de dos aparcaments i es millora-
rà la seguretat, els banys i la zona de 
barbacoes, entre d’altres actuacions. 
O almenys aquest és el propòsit...
El número 9 del setmanari 7accents, 
publicat el ja llunyà 25 de desembre 
de 2014, dedicava la seva portada al 
futur parc dels Barrufets que hauri-
en d’acollir les Basses d’Alpicat. En 
el seu interior, un extens reportatge 
sobre el tema i una exhaustiva en-
trevista amb Joan Ramon Zaballos, 
aleshores cap de l’oposició i prin-

cipal valedor del parc. Avui volem 
recordar les últimes línies d’aquell 
article que signava el director de 7ac-
cents, el periodista Gerard Martínez: 
“Per completar el reportatge, truco 
el regidor Rafel Peris, cap visible del 
projecte pel bàndol de l’Ajuntament. 
Li faig una pregunta senzilla: ‘El parc 
s’acabarà fent?’. La resposta és enig-
màtica: ‘Tu em pots assegurar que 
quan surtis al carrer no ensopegaràs 
i cauràs?’. Quan camino ja m’afanyo 
a mirar el terra per no entreban-
car-me amb res. Com feia el malè� c 
Gargamel quan perseguia els Barru-
fets. I malgrat que no ensopegava, 
mai no els va arribar a atrapar. Que 
en prenguin nota”. Finalment, la 
venjança d’en Gargamel s’ha forjat 
a Lleida amb l’èxode dels Barrufets 

a Moscou. I no és que ens fes es-
pecial il·lusió que aquests dibuixos 
animats  s’instal·lessin a les Basses 
d’Alpicat, però encara ens agrada 
menys que les Basses continuïn des-
habitades i, sobretot, abandonades.
En aquest sentit, un grup de ciuta-
dans de Lleida posava en marxa ara 
fa uns dies una campanya de reco-
llida de signatures a favor de recu-
perar les Basses d’Alpicat a través 
del web www.salvemlesbasses.org. 
Per � , sembla que Ros hagi escol-
tat els crits unànimes de “Salvem 
les Basses!”. O tal vegada es trac-
ti d’una estratègia electoral. Heroi 
o vilà? Pare Barrufet o Gargamel? 
Ens barru�  o no, haurem d’esperar 
per conèixer la resposta. Aproxima-
dament, al 2019.

SE7PEUSALGAT

Jornada de petons en 
rebuig a l’agressió

homòfoba de Berga
 L’agressió homòfoba que patia el 

diumenge 12 de març una parella a 
Berga (Berguedà) després de fer-se 
un petó va generar una campanya 
de solidaritat per part de Catalunya 
Ràdio amb el hashtag #matídepe-
tons que va omplir les xarxes socials 
de petons entre persones del mateix 
sexe. Alguns periodistes de l’emisso-
ra pública es van petonejar als llavis 
per mostrar el seu rebuig a l’agressió, 
una iniciativa a la qual també es van 
apuntar diversos lleidatans com ara 
els regidors d’ERC i la CUP a l’Ajun-
tament de Lleida, Carles Vega i Pau 
Juvillà respectivament, amb aquest 
càlid petó de cine. 

#DownLleida

@Montxin12
Gràcies Fissure 

per fer sortir 
Lleida a les no-
tícies de tota 
Espanya.
Tanqueu.
Si aneu al 

Fissure sereu 
còmplices.

@TuCuloLaLia
Qui marxaria d’un local per-
què hi ha gent amb discapa-

citat? Només la gent que no 
mereix la pena que hi esti-
gui. Fastic de societat.

@jpp902s2
Doncs que es fotin les seves 
meganits peel putu cul... 
que vigilin quina mena de 
“polvos” circulen... 

#TorresLlotja

@magielapelos
Encara estic paint que al 
meu barri es vulgui fer una 
aberració com la que pretén 

ajuntament+banc. Mentres-
tant, millor agafar-ho amb 
humor.

@amicsdelalletja
L’oferta i demanda quan 
de #pelotazos es tracta no 
computa. Per fer-se la foto 
tampoc. Ai innocentó ;) 
#Lleida #TorresLlotja

@comudelleida
Ens anem acostumant al fum 
#TorresLlotja #ParcBarrufets 
#CentredediaMercatSanta-
Teresa #MercatdelPla...

#LesBasses

@alba_mbt
Nens que suggereixen fer 
un parc aquàtic a #LesBas-
ses #Lleida, ciutat pobre en 
oci infantil i familiar, rica en 
ciment.

#CarmeChacon

@Yo_Soy_Asin
Abrir una cuenta “en memo-
ria” a Carme Chacón con un 
per� l claramente de apoyo 
a @susanadiaz es lo más re-

pugnante que he visto...

@JosanAlcaraz
Cuando tanta gente siente 
la muerte y habla bien de la 
� gura de #CarmeChacón es 
por algo. Los buenos siem-
pre se van antes. DEP.

@Akrainsurrecto
#nadaquellorar. #Carme-
Chacón trabajaba para las 
empresas de la guerra, en 
su época de ministra, como 
todos los anteriores y poste-
riores...

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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Àngel Ros Camí a la reelecció

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, ha anunciat que tornarà 
a encapçalar la llista del PSC 
a la capital del Segrià en les 
eleccions municipals de 2019, 
si compta amb el vistiplau de 
la seva formació, en el marc 
de la conferència anual del 
paer en cap que organitza el 
Col·legi de Periodistes a Llei-
da. “Crec en la política amb 
majúscules, en la confrontació 
d’idees i de projectes i no en 
la confrontació de persones, 
i imagino la ciutat com a es-
pai per al progrés social on 
desenvolupar les polítiques 
progressistes, base de la so-
cialdemocràcia que asseguri 
l’estat del benestar i la inte-
gració social”; així és com 
Ros justi�cava la seva decisió, 
tot llençant un missatge crític 
cap a la manera de fer políti-
ca d’alguns grups de l’oposi-
ció municipal, ja que “no puc 
permetre que la ciutat en surti 
perjudicada”, sentenciava.
Pel que fa a la polèmica sobre 
la presència de simbologia 
franquista, l’alcalde de Llei-
da va reivindicar el seu pas-
sat antifranquista, alhora que 
a�rmava que quan va veure 
“l’alarma social” que es va 
crear, sobretot a través de les 
xarxes socials, “és quan vaig 
dir ‘no passa res, agafem l’es-
cala i el tornavís i resolt’, va 
ser un dia i mig de feina”, en 
relació amb la retirada que va 
dur a terme la Paeria de més 

La mà guanyadora de Ros
de 200 plaques d’edi�cis de 
l’antic Ministerio de Vivienda. 
Tot i això, Ros considera “cu-
riós” que ara la Generalitat 
doni un any als propietaris per 
retirar aquests símbols i que, 
“quan n’hi ha entre 5.000 i 
6.000 a Catalunya, es posés 
el focus en els 300 de Lleida”.
Però quina és la mà guanya-
dora de Ros en aquesta in-
teressant partida de pòquer 
que es jugarà el 2019? D’una 
banda, el paer en cap ha ex-
plicat que el Parc Cientí�c de 
Lleida superarà els 2.000 tre-
balladors l’any 2018 amb les 
tres ampliacions empresarials 
previstes per als pròxims me-
sos i la instal·lació de l’Asso-
ciació d’Empreses de Tecno-
logies de la Informació (AETI). 
També s’ha mostrat orgullós 
perquè tres projectes comer-
cials apostin per la ciutat. Al-
trament, ha anunciat que al 
maig s’inaugurarà el Museu 
de la Ciència i el Clima, amb 

el llegat Joan Oró, i es licita-
ran les obres del nou Museu 
Morera. L’alcalde també esta-
ria treballant perquè les pira-
gües poguessin navegar pel 
tram urbà del Segre.
A més, Ros ha explicat que ja 
s’han contractat els treballs de 
redacció de l’ordenació gene-
ral i la �xació de les diferents 
fases del conjunt del parc de 
les Basses d’Alpicat i del pla 
especial per al càmping i la 
restauració. En aquest sentit, 
ha anunciat el pla d’actuaci-
ons immediates de millora en 
l’espai públic de les Basses 
per adequar-lo i per organit-
zar els seus accessos, aparca-
ments i mobilitat.
Per acabar-ho d’adobar, el 
BBVA, propietari del solar an-
nex a la Llotja de Lleida, ha 
sol·licitat a l’Ajuntament de 
Lleida la llicència d’obres per 
poder aixecar en aquest espai 
les dues torres d’habitatges 
previstes inicialment, la cons-
trucció de les quals comença-
ria a �nals de 2018.
Àngel Ros dóna així el tret de 
sortida a la carrera electoral 
amb vistes a l’any 2019. Amb 
el temps sabrem de quines 
cartes disposarà cada forma-
ció. De moment, però, ja co-
neixem la baralla -i la mà- gua-
nyadora de l’actual alcalde. 

La conferència anual de 
Ros es va celebrar a la 

Llotja, on l’alcalde i Rafa 
Gimena, president del Col-

legi de Periodistes a Llei-
da, van compartir escenari 

amb el públic.

fotos · Imma González

Àngel Ros 
anuncia que 
tornarà a ser 
candidat del 
PSC a l’alcal-
dia de Lleida 

el 2019 si el 
partit així ho 

considera
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Les dues torres

L’oposició critica
que no s’hagi 

compartit abans 
amb la resta

de grups

Construirà dues torres d’habitatges al solar annex a la Llotja
 A. CABALLÉ/G. MARTÍNEZ
 LLEIDA

El BBVA, propietari del solar 
annex a la Llotja de Lleida, ha 
sol·licitat a l’Ajuntament de 
Lleida la llicència d’obres per 
poder aixecar en aquest espai 
dues torres d’habitatges. Els 
dos edi�cis tindran una alçada 
de 20 plantes –més la planta 
baixa– i acolliran entre 120 i 
200 pisos. El projecte reque-
reix una inversió d’uns 20 M€ 
i la previsió és que les dues 
torres es comencin a construir 
cap a �nals de 2018.
El mateix equip d’arquitectu-
ra que va resultar guanyador 
ara fa deu anys del concurs 
per a la construcció de les 
dues torres al solar annex a la 
Llotja és el mateix que signa 

El BBVA culminarà l’obra més
faraònica d’Àngel Ros

Recreació virtual de les dues torres que es construiran 
al solar annex a la Llotja de Lleida.

font · Ajuntament de Lleida

ara el nou projecte, que man-
té la con�guració de l’anterior 
però introdueix algunes mo-
di�cacions, com el canvi d’ori-
entació d’un d’ells.

L’oposició, fora de joc
L’anunci de la Paeria ha dei-
xat l’oposició fora de joc. La 

Crida considera que “només 
el BBVA –com a propietari i 
promotor– es bene�ciarà de 
la construcció de les torres 
de la Llotja. D’altra banda, el 
president del grup municipal 
d’ERC-Avancem, Carles Vega, 
ha lamentat que “l’anunci 
l’hagi fet l’alcalde Ros i no el 
conseller delegat del Centre 
de Negocis i Convencions” i 
que “l’hagin conegut abans 
els mitjans de comunicació 
que els consellers”. Final-
ment, el president del PDE-
Cat i Unió, Toni Postius, ha 
demanat informació sobre la 
inversió i el capital que execu-
taria l’obra i ha defensat la ne-
cessitat d’analitzar “si el nou 
projecte s’ajusta a les condi-
cions del contracte signat”. 
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Ribes assegura que els veïns presenten 
i elegeixen quines propostes volen

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’enèsim pacte entre el Partit 
Socialista de Catalunya i Ciu-
tadans a l’Ajuntament de Llei-
da pretén assegurar la partici-
pació de tots els ciutadans en 
el destí de les inversions que 
tindran lloc a la capital del Se-
grià al llarg d’aquest any.
“Per primera vegada, els ve-
ïns de Lleida podran decidir 
part del pressupost d’inversi-
ons del consistori”, ha expli-
cat la portaveu de Ciutadans 
Lleida, Ángeles Ribes, durant 
la roda de premsa que ha tin-
gut lloc per donar a conèixer 
el projecte. “És un projecte 
apassionant i molt important 
per a la ciutadania, que Ciuta-
dans va idear i va aconseguir 
incloure en els pressupostos 

Ciutadans i PSC posen 
el destí de la ciutat a les 

mans dels lleidatans

Procés participatiu

Les cares visibles de l’equip de govern de la Paeria 
han presentat el projecte.

foto · Ajuntament de Lleida

de l’any 2017”, ha assegurat 
la portaveu.
D’altra banda, el paer en cap, 
Àngel Ros, ha estat escu-
dat per la seva mà dreta en 
la presentació d’un projecte 
que “convida els lleidatans a 
superar el localisme dels bar-
ris i a presentar projectes de 
ciutat”.
El calendari del procés va co-
mençar el 30 de març amb la 
fase d’informació als barris i 
�nalitzarà el 15 de setembre, 
quan culminin les votacions, 
que podran ser presencials i 
telemàtiques.
Els veïns majors de 16 anys 
emetran dos sufragis, un per a 
projectes de menys de 50.000 
euros i l’altre per a iniciatives 
de quantia superior a aquesta 
xifra..

La Crida vol que el xalet dels 
Camps Elisis sigui d’ús “pú-
bic” i orientat a la cultura 
“de carrer”
En un altre ordre de coses, 
la Crida per Lleida–CUP ha 
presentat la seva proposta 
d’usos per al procés participa-
tiu sobre el xalet dels Camps 

Elisis fruit d’un diàleg amb les 
demandes dels veïns i les ve-
ïnes durant el mes d’octubre. 
La Crida vol que l’equipament 
sigui d’ús “públic” i orientat a 
la cultura “de carrer”: a l’hi-
vern, vermuts culturals els 
caps de setmana i a l’estiu, 
concerts i espectacles popu-
lars al voltant de l’edi�ci i la 
glorieta. En el seu conjunt, 
la Crida proposa que el xalet 
sigui un equipament “d’ús i 
accés públic, veïnal i associa-
tiu”.
“La ubicació del xalet, enmig 

dels Camps Elisis, espai verd 
i sense trànsit de vehicles, li 
dóna a aquest espai una con-
dició privilegiada per passar 
una bona estona de lleure i 
desconnexió, amb la família i 
els amics, al centre de Lleida”, 
expliquen els seus membres.
La formació s’inspira en ex-
periències com la música als 
parcs de la ciutat de Barcelo-
na o la Casa Elizalde del barri 
de Sarrià com a espai cultural 
en si mateix, a més del pro-
grama de circs a les places 
d’Olot. 

La Crida vol 
que el xalet dels 

Camps Elisis
sigui d’ús públic

i  cultural

Ajuntament de Lleida

El Consorci del Turó de la Seu Vella aprova
 un pressupost de 773.200 € per al 2017

El Consorci del Turó de la Seu 
Vella ha aprovat un pressu-
post de 773.200 euros per al 
2017, xifra que suposa un in-
crement del 5,35% respecte 
de l’exercici anterior. L’alcal-
de de Lleida i president del 
Consorci, Àngel Ros, explica 
que s’ha aprovat la liquidació 
del pressupost del 2016, que 
s’ha tancat amb un superàvit 
de 55.137 euros. La Seu Ve-
lla ha registrat un augment 
de les visites del 3,95%, arri-
bant aquest 2016 als 86.830 
visitants. És la dinàmica que 
s’està tenint els últims anys 
pel que fa a les visites i els 
usuaris d’activitats culturals 

foto · Ajuntament de Lleida

al turó, amb una línia ascen-
dent continuada.
Els eixos de treball per a l’any 
2017 passen, d’una banda, 
per la redacció de la memò-

ria de la candidatura de la 
Seu Vella com a Patrimoni 
Mundial de la Unesco. El turó 
com a experiència cultural és 
un altre dels camins a po-
tenciar, focalitzant el conjunt 
d’activitats culturals que s’hi 
desenvoluparan per als dife-
rents públics i d’àmbits vari-
ats, com el musical, l’escènic 
o el patrimonial. En aquest 
sentit, l’alcalde ha recordat 
que la Seu Vella acollirà el 
nou Festival de Música d’Es-
tiu, que recull l’herència del 
cicle Concòrdia, amb la pro-
gramació de cinc concerts 
per als caps de setmana del 
mes de juliol.

Líder en centres oberts i escoles bressol
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha inaugurat les noves 
instal·lacions del centre educatiu obert Ginjol, al carrer 
Cerdanya, un cop acabades les obres que l’havien obligat 
a traslladar-se al Centre Cívic de Balà�a i a l’escola Països 
Catalans. Aquest fet referma el lideratge de Lleida en el 
rànquing de centres educatius del país en comptar amb 
dinou escoles bressol i onze centres educatius oberts.

foto · Hermínia Sirvent
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Cas Tracjusa

Davant de la negativa de l’Ajuntament de les Borges
 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

Ipcena ha sol·licitat la inter-
venció al Síndic de Greuges 
per tal que l’equip de govern 
de l’Ajuntament de les Bor-
ges Blanques doni a conèixer 
l’informe sobre la qualitat de 
l’aire encarregat pel consis-
tori ara fa dos anys. Després 
d’haver-lo demanat �ns a tres 
vegades, l’entitat ecologista 
se suma així al grup municipal 
d’ERC a l’Ajuntament de les 
Borges, que també ha acudit 
al Síndic –de la mateixa ma-
nera que ho ha fet a la Comis-
sió de Garantia del Dret d’Ac-
cés a la Informació Pública 
(GAIP)–  arran de la negativa 
de l’equip de govern munici-
pal del PDECat a fer públic els 

Recorren al Síndic perquè es 
faci públic l’estudi de l’aire

Les dades sobre la qualitat de l’aire servirien per valo-
rar la idoneïtat de la instal·lació de Tracjusa.

foto · Arxiu

resultats d’aquest estudi.
En concret, Ipcena demana al 
Síndic que defensi davant de 
l’Ajuntament de les Borges 

Blanques “el dret legítim” de 
l’entitat d’obtenir aquest in-
forme “en base a l’aplicació 
de la llei i directiva d’accés a 

la informació ambiental”.
D’altra banda, des d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
defensen que les dades sobre 
la qualitat de l’aire “són vitals 
per valorar la idoneïtat de la 
instal·lació de noves indústri-
es contaminants, com seria el 
cas de la incineradora de re-
sidus de Tracjusa” al municipi 
veí de Juneda.
Per últim, l’alcalde, Enric Mir, 
justi�ca que el consistori no 
publiqui l’informe perquè 
“està directament relacionat” 
amb la querella criminal pre-
sentada contra Mir per Gene-
ral d’Olis i Derivats, SL, que 
“encara està pendent de re-
soldre el recurs contra el seu 
arxivament provisional, inter-
posat per l’empresa”. 

Eleccions
L’alcalde de 

Solsona anuncia 
que no es
tornarà a
presentar

 REDACCIÓ
 SOLSONA

L‘alcalde de Solsona, Da-
vid Rodríguez, ha anun-
ciat que no es tornarà a 
presentar a les eleccions 
municipals de 2019. Ro-
dríguez ho ha anunciat 
visiblement emocionat 
en un dinar amb els mit-
jans de comunicació on 
ha deixat clar que, un 
cop s’acabi la legislatura, 
també deixarà el seu escó 
com a diputat al Parla-
ment. El batlle creu que 
és hora de la renovació i, 
tot i que ha fet una valo-
ració molt positiva dels 
seus nou anys i mig com a 
alcalde, ha assegurat que 
el cos li demana “repòs”. 
Rodríguez creu que ara 
serà el moment perquè 
ERC “comenci a plantejar 
com s’ha de buscar el meu 
substitut”. 

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

Salvar les Basses d’Alpicat
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 A mitjans d’abril un grup de 
ciutadans de Lleida posava en 
marxa una campanya de reco-
llida de signatures a favor de 
recuperar les Basses d’Alpicat 
a través del web www.salvem-
lesbasses.org. Els seus pro-
motors asseguraven que de 
moment seria una campanya 
on line, encara que no descar-
taven recollir signatures a peu 
de carrer més endavant.
Salvem les Basses, doncs, és 
una iniciativa d’un grup de 
lleidatans cansats de veure 
com aquest parc municipal i el 
seu entorn es deteriora sense 
que la Paeria prengui mesures 
ni aporti solucions reals al res-
pecte d’això. Una de les últi-
mes ventades, per exemple, 
va fer caure un arbre que va 
trencar una coberta de l’apar-
cament (veure portada). Per 
això, els membres de Salvem 
les Basses reclamen una ma-
jor seguretat en els accessos 
al parc, una major sensibilitat 
per part de l’Ajuntament de 
Lleida a l’hora de recuperar 
aquest pulmó de la capital del 

A les Basses hi treballen les brigades municipals, el cen-
tre especial de treball de l’IMO i l’empresa B. Biosca.

fotos · Toni Ibars

què en pensa...

El futur de les Basses

Després de més de quatre 
anys treballant per cercar 
una solució a les Basses, al 
�nal acaben sent com de la 
família. M’estimo aquest es-
pai de la ciutat. I el que vull 
pel futur d’aquest espai és 
que es transformi totalment. 
Que passi de ser un proble-
ma a ser un actiu de la ciu-
tat. Que torni a ser el que va 
ser: un orgull de la gent de 

Lleida i una referència per a 
la gent de fora de Lleida. Les 
Basses no haurien de ser un  
parc més de la ciutat. El parc 
de les Basses hauria de tenir 
una identitat pròpia i ben di-
ferenciada. I això no és fàcil 
d’aconseguir i segurament 
no farem mai res que agradi 
al cent per cent de la gent. 
Però el que sí s’hauria de 
fer és explicar els projectes 

–sense apriorismes– i analit-
zant bé la viabilitat i sosteni-
bilitat del projecte. El futur 
de les Basses ha de passar 
pel més ampli consens i di-
àleg possible a l’hora d’ana-
litzar els projectes i deixar la 
baralla política i ideològica a 
banda. 
De les futures Basses n’han 
de gaudir la gent de tots els 
colors polítics!

Joan Ramon Zaballos
Excap de l’oposició a l’Ajuntament de Lleida

Segrià i un seguit de mesures 
per acostar aquest espai his-
tòric a tots els lleidatans.

Les Basses ja no barrufen
Pocs dies després el digital 
7accents.cat avançava que el 
contracte entre l’Ajuntament 
de Lleida i l’empresa que 
gestiona la marca dels Barru-
fets havia caducat. Per tant, 
cansats d’esperar els perso-
natges blavosos de Pierre 

Culliford fan les maletes per 
abandonar de�nitivament les 
Basses d’Alpicat i viatjar cap 
a Moscou, on el que serà el 
parc temàtic més gran d’Euro-
pa, Dream Island, es prepara 
per acollir-los amb els braços 
oberts. Verónique Culliford, la 
�lla del dibuixant belga dels 
Barrufets, ha estat a Moscou 
per tancar l’acord després del 
fracàs que va suposar el seu 
pas per Lleida. e.

Pla de xoc
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, que hauria cedit a les 
pressions de la ciutadania, 
presentava el dia 7 d’abril 
les obres de rehabilitació del 
parc de les Basses d’Alpicat. 
L’objectiu de les obres, que 
s’iniciaven aquell mateix dia 
i formen part del pla d’acció 
immediata, que es comple-
mentarà a partir de maig amb 
el pla d’usos del parc, és dig-

ni�car l’espai públic, fent que 
les Basses sigui una opció ad-
dicional a la Mitjana perquè 
els lleidatans i les lleidatanes 
puguin anar a caminar o en 
bicicleta i gaudir de l’espai 
públic.
Les obres, que estan sent 
executades per les brigades 
municipals, el centre especial 
de treball de l’IMO i l’empre-
sa B. Biosca, cobreixen cinc 
grans apartats d’actuació: el 
control d’accés de vehicles, la 
millora de la seguretat viària, 
l’ordenació dels aparcaments, 
la reestructuració de l’àmbit 
de les barbacoes, la rehabili-
tació dels elements malmesos 
del parc i la millora dels ser-
veis sanitaris. Aquesta actua-
ció dóna resposta a moció del 
grup municipal del Partit Po-
pular aprovada en el Ple del 
mes de febrer. 
Per �, doncs, sembla que Ros 
hagi escoltat els crits unàni-
mes de “Salvem les Basses!”. 
O tal vegada es tracti d’una 
estratègia electoral. Heroi o 
vilà? Pare Barrufet o Garga-
mel? Ens barru� o no, haurem 
d’esperar per conèixer la res-
posta. Aproximadament, al 
2019. 



El local veta l’entrada a un grup de joves amb
síndrome de Down per “decisió empresarial”

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Associació Down Lleida ha 
denunciat a la Fiscalia els pro-
pietaris del Pub Fissure, situat 
al carrer Alfred Perenya de 
Lleida, perquè en dues ocasi-
ons, la nit del divendres 31 de 
març i la matinada del dissab-
te 8 d’abril, es va vetar l’accés 
al local a un grup de joves amb 
síndrome de Down i d’altres 
discapacitats intel·lectuals 
de l’Associació. També s’ha 
presentat la denúncia davant 
del departament de Benestar 
Social i l’Agència Catalana de 
Consum. La Fiscalia de Lleida 
ha obert diligències i s’inves-
tigarà si els responsables del 
local han comès un delicte de 
discriminació.
Segons l’Associació, el local 
va prendre la decisió de vetar 
els joves de Down Lleida de 
forma “conscient i premedita-
da”, ja que en les seves prime-

Down Lleida denuncia el Fissure 

res explicacions als mitjans de 
comunicació va argumentar 
que la seva presència reper-
cutia negativament en la seva 
facturació. El dia 31 els va ne-
gar l’accés amb l’argument 
que hi havia una festa privada 
i el dia 8, abans de tornar-ho 

a provar, un monitor de l’enti-
tat es va avançar al grup per 
assegurar-se que no hi hagu-
és cap esdeveniment privat. 
No hi era, va poder entrar 
sense problemes, però quan 
després ho va intentar amb el 
grup els van seguir vetant.

L’enrenou ocasionat l’endemà 
dels fets va fer que des del 
local s’enviés un correu elec-
trònic a l’Associació dema-
nant disculpes i a� rmant que 
l’apreciació sobre la baixada 
de la facturació havia estat 
errònia. A primera hora del 

dilluns al matí el propietari es 
va personar a l’Associació per 
demanar disculpes i oferir-se 
a reparar el greuge com fos. 
Malgrat tot, Down Lleida ha 
decidit presentar la denún-
cia per “coherència”, ja que 
considera que “ens trobem 
davant d’un cas � agrant de 
vulneració dels drets de les 
persones amb discapacitat”.
“No volem que els tanquin el 
local ni que els imposin cap 
multa, només que això no 
torni a passar i que els pro-
pietaris del local es disculpin, 
no davant nostre, sinó davant 
dels joves als quals no van 
deixar entrar”, ha declarat 
Pilar Sanjuán, presidenta de 
Down Lleida i de Down Cata-
lunya. 

La presidenta de Down 
Lleida, Pilar Sanjuán, i 
dos dels afectats.

foto · Down Lleida

Discriminació
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Violència
Tensió a la Mariola entre un veí i 

un assistent social
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Episodi de tensió al barri 
de la Mariola entre mem-
bres del col·lectiu Mariola 
en Moviment i els assistents 
socials. Segons fonts de la 
Paeria, un treballador social 
hauria estat increpat per una 

persona de l’entitat a qui no 
van deixar entrar en la tro-
bada tot i acompanyar-lo 
una persona afectada per 
un desnonament. A continu-
ació, l’home hauria increpat 
els treballadors i hauria pro-
tagonitzat una picabaralla 
amb el conserge. 

Incompliment
L’escola Alba demana que es compleixi
 l’acord de manteniment del pàrquing
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’AMPA de l’escola Alba de 
Lleida demana a la Paeria 
que compleixi el compromís 
de manteniment del pàr-
quing habilitat en un terreny 
adjacent al centre. L’AMPA 
assegura que, després de 

dos anys, no hi ha hagut 
cap adequació de l’espai, 
una zona que es va destinar 
a aparcament de vehicles 
“amb la intenció de facilitar 
i solucionar parcialment el 
problema d’inseguretat que 
patien per accedir al recinte 
escolar”. foto · Mariola en Moviment

Ben aviat més de 2000m2 dedicats a tu!
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Bellvís
condemna amb 

un minut de
silenci la mort 

de la dona 

Se l’acusa dels delictes d’homicidi consumat,
temptativa d’homicidi i lesions

 REDACCIÓ
 BALAGUER/BELLVÍS

El Jutjat d’instrucció núme-
ro 1 de Balaguer en funcions 
de guàrdia ha ordenat pre-
só provisional comunicada 
i sense fiança per al jove de 
22 anys detingut per apunya-
lar mortalment al coll la seva 
mare, de 49 anys, i ferir el seu 
germà, de 16 anys. Se l’acusa 
dels delictes d’homicidi con-
sumat, temptativa d’homicidi 
i lesions segons ha informat el 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya i tal com dema-
nava la Fiscalia. Fonts pròxi-
mes al cas han explicat que el 
jove s’ha negat a declarar. 
Els Mossos d’Esquadra han 
traslladat el noi als jutjats de 
Balaguer després d’haver 
passat un reconeixement mè-
dic a Lleida. Una hora abans 
que arribés el detingut als 
jutjats ho han fet caminant el 

Presó pel jove detingut per
apunyalar la seva mare a Bellvís

Prevenció
CCOO denuncia manca de mesures 

en els assassinats dels forestals
 REDACCIÓ
 ASPA

L’Agrupació d’Agents Fores-
tals de Comissions Obreres 
ha denunciat davant de la 
Inspecció de Treball la man-
ca de mesures preventives 
en els assassinats dels dos 
agents rurals a Aspa el 21 de 

gener. Ho ha fet registrant  
un informe de 48 fulls que 
detalla els riscos que corri-
en els efectius d’aquest cos. 
Segons CCOO, ja s’havia 
avaluat el 2014 “la possibili-
tat de la mort d’un agent en 
una inspecció de caça per 
arma de foc”. 

Pla Iglú
S’atenen 668 persones a Lleida 

durant aquest hivern
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Pla Iglú ha allotjat aquest 
hivern 668 persones en els 
145 dies que el projecte 
ha estat actiu (12 dies més 
que l’any passat). Des del 
7 de novembre i fins al 31 
de març, en què ha estat en 

funcionament, el Pla Iglú ha 
registrat 9.677 pernoctaci-
ons, majoritàriament d’ho-
mes. De fet, les dones ate-
ses s’han reduït a la meitat 
amb la cerca de recursos 
d’allotjament alternatius en 
els casos d’urgència que han 
arribat a l’àrea. 

germà de l’acusat, amb sig-
nes visibles de les ferides a la 
cara, i el seu pare.
Els fets van tenir lloc cap a les 
nou de la nit del divendres 7 
d’abril al domicili familiar, a 

Bellvís, sembla ser que per 
una discussió. En el moment 
dels fets no hi havia el pare. 

Minut de silenci
L’endemà dels fets centenars 

Indemnització

Recullen signatures perquè la mort 
d’Abel Martínez sigui indemnitzada
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Sindicat de Professors de 
Secundària ha endegat una 
recollida de signatures per tal 
de demanar que la mort del 
professor lleidatà Abel Mar-
tínez a mans d’un alumne en 
un institut de Barcelona el 20 
d’abril de 2015 sigui recone-
guda com un accident laboral 
i la seva família rebi la recla-
mació d’1 milió d’euros que 
ha demanat a la Generalitat 
com a indemnització.
La campanya s’ha iniciat a 
través de la plataforma Chan-
ge.org després que es fessin 
públiques les conclusions de 
l’informe de la Generalitat 
en el qual s’indicava que no 
s’apreciava cap negligència 
de l’administració en l’assassi-

El professor Abel Martínez va morir a mans d’un alum-
ne en un institut de Barcelona el 20 d’abril de 2015.

font · Change.org

nat del professor, de manera 
que quedava descartada la 
possibilitat de considerar els 
fets com un accident laboral 
malgrat que l’atac es va pro-

duir en horari lectiu.
Poques hores després de l’ini-
ci de la campanya ja s’havien 
aconseguit les 1.500 firmes a 
favor de la petició. 

de veïns de Bellvís van con-
demnar la mort de la veïna 
mans del seu fill gran diven-
dres al vespre després d’una 
discussió.
El germà petit, que va ser 

donat d’alta dissabte al matí 
després d’ingressar per una 
punyalada, va fer acte de pre-
sència al minut de silenci i va 
dirigir unes paraules d’agraï-
ment als seus veïns. 

El cotxe de Mossos que 
duia l’acusat de matar la 
seva mare.

font · CCMA

Crònica negra



Carles Feixa ha estat distingit amb l’Advanced Grant, un 
programa europeu de suport a investigadors 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El catedràtic d’Antropologia 
Social de la Universitat de Llei-
da (UdL), Carles Feixa, rebrà 
un ajut de 2,2 milions d’eu-
ros de la Unió Europea per 
desenvolupar un projecte de 
recerca sobre mediació amb 
grups juvenils del carrer al 
sud d’Europa, el nord d’Àfri-
ca i Amèrica durant els pro-
pers cinc anys. Serà gràcies a 
la concessió d’un Advanced 
Grant de l’European Research 
Council (ERC), un programa 
dissenyat per donar suport a 
investigadors principals excel-
lents que desenvolupen pro-
jectes de recerca en la fron-
tera del coneixement. És el 
segon Advanced Grant que 
es concedeix a un professor 
de la UdL des de la creació 
d’aquestes subvencions, l’any 
2008. El primer va ser per a 
Paul Christou, de l’Escola Tèc-

2,2 M€ per investigar grups juvenils

nica Superior d’Enginyeria 
Agrària (ETSEA).
Carles Feixa, professor a la 
UdL des de l’any 1988, diri-
geix el Centre d’Estudis so-
bre Joventut i Societat. Com 
a investigador és un referent 

internacional en bandes juve-
nils. En els darrers anys ha es-
tat investigador principal de 
quatre projectes R+D+I del 
Ministeri, d’una xarxa d’excel-
lència, vuit projectes euro-
peus, un projecte RecerCaixa, 

i un grup emergent � nançat 
per l’Agaur. Els seus projectes 
de recerca més recents tenen 
a veure amb els moviments 
indignats, l’emigració dels 
joves catalans a Londres, el 
jovent del nord d’Àfrica des-

prés de la primavera àrab o 
les narratives de la crisi.

Distingit amb l’ICREA
D’altra banda, la Generali-
tat ha distingit Carles Feixa 
amb uns dels premis ICREA 
Acadèmia 2016, un reconei-
xement a l’excel·lència en la 
recerca i la capacitat de lide-
ratge. Aquesta distinció, amb 
una dotació de 200.000 eu-
ros repartits en 40.000 euros 
anuals durant cinc anys, per-
met intensi� car la recerca del 
professorat de les universitats 
públiques catalanes que es 
troba en una fase totalment 
activa i expansiva de la seva 
carrera investigadora reduint 
les seves tasques docents i 
aportant suport econòmic. 

El catedràtic de la UdL 
Carles Feixa, amb mem-
bres del seu equip.

foto · Universitat de Lleida

Investigació
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Maternitat
L’Hospital Arnau de Vilanova
promou la lactància materna

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida ha as-
solit la segona de les quatre 
fases de la iniciativa per a la 
humanització de l’assistèn-
cia al naixement (IHAN) i la 
lactància, un projecte im-

pulsat per l’OMS i UNICEF 
amb l’objectiu d’animar els 
hospitals, centres de salut i 
sales de maternitat a adop-
tar les pràctiques que pro-
tegeixin, promoguin i donin 
suport a la lactància mater-
na exclusiva des del naixe-
ment. 

Salut mental
Entra en funcionament el primer 

hospital de salut mental de Lleida
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Centre de Salut Mental 
Infantil i Juvenil i de l’Hos-
pital de Dia Infanto-Juvenil 
a l’Hospital Sant Joan de 
Déu ha començat l’activitat 
a l’avinguda La Canadien-
se És el primer equipament 

d’aquest tipus que es posa 
en marxa a Lleida � nançat 
majoritàriament per l’orde 
de Sant Joan de Déu. Amb 
una superfície de 12.019,50 
m2, ofereix serveis en l’àrea 
infanto-juvenil amb 30 pla-
ces de dia i 130 més en l’àrea 
d’hospitalització d’adults. foto · Hospital Arnau

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)
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Secrets de Ponent
 aposta per les

tendències
‘foodies’ més

novedoses

Tastem una 
combinació de 
productes de 

proximitat amb 
un ingredient 
molt especial: 
insectes aptes 
per al consum 
humà. Marta 

Quintana,
advocada es-

pecialitzada en 
dret alimentari, 
defensa aques-
tes pràctiques

 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Entre riures nerviosos i tre-
molor de cames, uns pocs 
valents hem deixat de banda 
les pors per descobrir un nou 
món de sabors. Pocs, però 
bons.
I és que, amb motiu de la 
celebració del seu 2n aniver-
sari, l’establiment Secrets de 
Ponent ofereix una sèrie de 
xerrades i tasts per promoure 
les bones pràctiques dels pro-
ductors lleidatans i divulgar 
hàbits alimentaris encara molt 
desconeguts a les nostres ter-
res sota el nom de Bacanal 
d’Strudel. El primer d’aquests 
tasts, en petit comitè, doncs 
l’o�cial tindrà lloc el pròxim 
dia 28 d’abril a les 20.30 ho-

La cuina que trenca barreres

res, ha estat una combinació 
de productes de proximitat 
amb un ingredient molt espe-
cial: insectes aptes per al con-
sum humà. Francesos, això sí, 
ja que ara per ara la cria en 
granges i la venda d’insectes 
per a aquesta �nalitat està 
totalment prohibida a l’Estat 
espanyol.
Marta Quintana, advocada 
especialitzada en dret ali-
mentari, defensa encarida-
ment aquestes pràctiques i 
remarca que el que prete-
nen amb aquestes sessions 
de degustació va molt més 
enllà de simplement tastar 
productes “exòtics”. En de�-
nitiva, es tracta d’informar la 
gent (tant consumidors com 
possibles nous productors) 
sobre les propietats nutritives 
d’aquests aliments i la seva 

situació en el marc regula-
dor actual, ja que existeixen 
milers de noves possibilitats 
de negoci força interessants 
però d’allò més desconegu-
des per a la major part de la 
ciutadania

Cerveses per acompanyar
La cervesa artesana també té 
cabuda en aquest espai, i és 
per aquest motiu que un altre 
dels tallers del cicle, progra-
mat per al passat 31 de març 
a les 20.30 hores, consistia en 
un tast de Fruit Beers artesa-
nes maridades de la mà del 
cerveser Albert Echevarría 
amb melmelades també arte-
sanes.
Despertar els sentits és tam-
bé un dels seus principals 
objectius, i el títol de l’últim 
taller d’aquest primer trimes-

tre ho deixa ben clar. El dia 26 
de maig a les 20.30 hores el 
taller Posar-se a la cuina ens 
permetrà tastar diversos pro-
ductes afrodisíacs, alhora que 
podrem aprendre totes les 
seves possibilitats i, també, 
propietats.

Toni Alonso
Cap dels tres tallers progra-
mats no hauria estat possible 
sense la mà experta de Toni 
Alonso, cuiner amb més de 
vint anys d’experiència i es-
pecialitzat en la divulgació i 
la difusió de nous productes a 
través d’aquests tastos i ma-
ridatges.
Així, doncs, una oportunitat 
única per perdre pors i enri-
quir el nostre coneixement 
de la forma més plaent. Bon 
pro�t!  
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“No ha aconseguit dinamitzar el barri”
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’outlet multimarca que ha 
ocupat els darrers anys la 
planta principal del Mercat 
del Pla de Lleida ha tancat a 
� nals del mes de març per-
què “la botiga no va bé i no 
ha aconseguit dinamitzar el 
barri” segons assegura Mari-
na Iglesias, una de les sòcies 
de l’empresa JamStores, con-
cessionària de la gestió del 
complex.
L’altre llogater de l’espai, un 
decorador i restaurador de 
mobles que ocupa uns 200 
metres quadrats a la planta 

L’’outlet’ del Mercat del Pla
consuma el seu fracàs

Turisme de Setmana Santa

L’ocupació turística per Setmana 
Santa oscil·la entre el 95 i el 100%
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’ocupació turística per Set-
mana Santa se situa entre 
el 95 i el 100% a les zones 
turístiques de la demarcació 
de Lleida del Dijous Sant � ns 
al Dilluns de Pasqua i entre 

el 40 i el 50% del dissabte 8 
d’abril � ns al dimecres 12. Al 
llarg de tot aquest període 
vacacional s’ha arribat als 
80.000 turistes a les comar-
ques lleidatanes i s’han fet 
unes 200.000 pernoctaci-
ons. 

Una barca de ràfting, baixant pel riu Noguera Palla-
resa, entre Llavorsí i Rialb.

foto · Arxiu

Turisme d’hivern
Més de 18.300 passatgers passen 
per l’aeroport de Lleida-Alguaire
 REDACCIÓ
 ALGUAIRE

Un total de 18.329 passat-
gers han passat durant la 
temporada d’hivern per l’ae-
roport de Lleida-Alguaire. 
D’aquests, 14.180 ho han 
fet a través del tour opera-
dor britànic Neilson Thomas 

Cook, 1.697 amb l’israelià 
Arkia i 2.452 corresponen al 
vol setmanal d’AirNostrum a 
Palma. Ian Archer, de Neil-
son, ha quali� cat ‘’d’èxit’’ la 
temporada i ha tret impor-
tància a les quatre jornades 
de boira que van obligar a 
desviar els vols a Reus. 

semisoterrada sí que continuà 
la seva activitat.
Iglesias ha explicat que ja 
estan negociant amb altres 
promotors per poder reobrir 
“aviat”, però de moment no 
ha concretat si la nova activi-
tat continuarà vinculada a la 
moda o podrien canviar cap 
a la gastronomia o un altre 
tipus de sector. L’objectiu de 
la concessionària és trobar un 
projecte que “sigui realment 
un actiu i un motor que doni 
vida al Centre Històric”, que 
és on s’ubica l’edi� ci moder-
nista recuperat fa gairebé tres 
anys.

Per la seva banda, el grup 
municipal del Partit Popular 
ha emès un comunicat on ins-
ta la Paeria a fer-se càrrec de 
la gestió del Mercat del Pla 
“després del fracàs que ha 
representat l’outlet i la gestió 
de JamStores”. 

foto · Arxiu

Tancament al Centre Històric

Endinsa’t al món del vi a Cellers Torres
Cellers Torres, situat a només 40 minuts de Barcelona, et convida 
a descobrir la vocació, el compromís i l’amor per la terra de 
5 generacions dedicades al món del vi. Et proposem sentir 
l’energia revitalitzant de la terra amb el “Passeig entre vinyes”, 
un recorregut a peu per descobrir els mètodes de viticultura 
ecològica que s’utilitzen al celler. Culmina l’experiència amb un 
tast de vins i un aperitiu amb l’horitzó del Penedès com a teló 
de fons. Tastos, maridatges, visites exclusives i un gran ventall d’activitats originals són les 
que t’endinsaran en aquest entorn únic, rodejat de vinyes i naturalesa. 
Més info: www.clubtorres.com/es/visitas-talleres-catas

Gaudeix de la natura des del complex rural “El Xalet de Prades”

El Xalet de Prades és un complex rural format per un conjunt 
de cases de fusta ecològiques situades al centre del parc 
natural de les muntanyes de Prades. Tenim diferents tipus 
d’allotjaments: escapada romàntica a una cabana de l’arbre 
amb jacuzzi, o a una suit amb jacuzzi o una estada en casa 
completa de fusta per tota la família i la mascota. Hi ha una 
petita granja amb gallines, conills, ovelles i quadres amb cavall 
i ponis, zona de jocs i esportiva, piscina, spa.
Més info: www.xaletdeprades.com

Explora la Vall d’Aran com tu vulguis
Viure una aventura grupal inoblidable a la muntanya amb motos 
de neu, esquí, trineus o qualsevol altra activitat de neu. Explorar 
durant dos dies el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant 
Maurici amb raquetes. Descobrir la cultura de la Vall d’Aran amb 
bicicleta. Fer una ruta de senderisme o en BTT per la naturalesa. 
Tot això i més és el que ofereix Exciting events & Pyrenees, 
activitats per a tothom que s’adapten a les teves preferències i 
disponibilitat perquè gaudeixis al màxim d’aquesta aventura. 
Més info: www.excitingevents.es

Cellers Torres

Cabana a l’arbre 

Parc Natural d’Aigüestortes

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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Aquesta tècnica
permet tractar 

tatuatges de tots 
colors i lesions 

pigmentades 

En incorporar la longitud d’ona de 1064 
nanòmetres en el làser de picosegons

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Amb l’objectiu de seguir la 
seva línia de situar-se com un 
referent tecnològic en l’àrea 
de la dermoestètica, Clínica 
Nexus ha estat la primera de 
l’Estat espanyol i la tercera 
de tot Europa a incorporar la 
longitud d’ona de 1.064 na-
nòmetres en el làser de pico-
segons PicoSure. Així, doncs, 
aquesta clínica lleidatana  
disposa de tot el ventall te-
rapèutic que ofereix aquest 
incomparable làser, conside-
rat unànimement la �ta tec-
nològica més important dels 
darrers vint anys en el camp 
de la fototeràpia.
D’aquesta manera, la nova 
longitud d’ona, indicada per 
al tractament de tatuatges 
foscos i lesions pigmentades 
dèrmiques i epidèrmiques 
en pacients amb fototipus 
alts, s’uneix a la de 755 nm, 
inigualable per tractar tatu-

Clínica Nexus, primera de 
l’Estat i tercera d’Europa

Aparcament 
Tàrrega suprimirà 
l’estacionament 
de vehicles de 

motor a la plaça 
Major

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega 
prohibirà l’estacionament 
de vehicles a la plaça Ma-
jor de la ciutat. Tot i que el 
trànsit rodat hi podrà con-
tinuar circulant, l’emble-
màtic indret del nucli antic 
tindrà ús majoritàriament 
per a vianants i els vehi-
cles no hi podran aparcar 
a excepció dels de càrre-
ga i descàrrega comercial 
i d’altres usos puntuals. 
La mesura comportarà la 
supressió dels onze llocs 
existents d’estacionament 
de zona blava, així com 
de les tres places munici-
pals reservades davant del 
consistori.
Les noves mesures de mo-
bilitat es començaran a 
aplicar tan bon punt �na-
litzi la reforma del carrer 
Urgell. 

Recentment, Nexus ha ampliat les seves instal·lacions, 
de més de 2.000 metres quadrats.

foto · Nexus

atges de tots els colors i, a 
més, lesions pigmentades 
en fototipus més baixos, i a 
la de 532 nm, ideal per es-
borrar els tatuatges de co-
lors vermell, taronja i, també, 
groc.
Amb aquest “triangle tecno-
lògic”, no només es cobreix 
tot l’espectre de colors per 

l’eliminació de tatuatges, 
sinó que s’assoleix la màxi-
ma e�càcia en el tractament 
de lesions pigmentades en 
qualsevol fototipus, perme-
tent així en aquest àmbit una 
versatilitat clínica sense cap 
mena de límit.
Amb aquesta sonada incor-
poració, que coincideix amb 

la seva recent ampliació 
d’instal·lacions, actualment 
de més de 2.000 metres qua-
drats, la Clínica Nexus, amb 
seu principal a la capital del 
Segrià, rea�rma el seu lide-
ratge en el sector i es con-
solida com un dels màxims 
exponents nacionals i inter-
nacionals en l’àmbit de la 
medicina estètica i la teràpia 
amb làser. 

Obra pública 
La variant de la 

C-14 i l’ampliació 
del CAP Tàrrega, 
en el projecte de 
llei de pressupost
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

El projecte de llei de pres-
supostos de la Generalitat 
per a l’any 2017 estableix 
en les disposicions ad-
dicionals l’habilitació de 
partides destinades a la 
construcció de la variant 
de la C-14 i l’ampliació del 
CAP de Tàrrega. Així ho va 
comunicar l’alcaldessa de 
Tàrrega, Rosa Maria Pere-
lló, als membres de l’arc 
consistorial en el decurs 
de la sessió del darrer Ple 
a preguntes del grup mu-
nicipal d’ERC. La primera 
edil va afegir que, dins de 
les disponibilitats pressu-
postàries del Govern, tam-
bé es preveu construir la 
pista d’atletisme del parc 
esportiu i completar la via 
verda �ns al Talladell. Les 
disposicions addicionals, 
no �xen calendari d’exe-
cució ni pressupost. 

Pressupostos generals

La inversió de l’Estat a Lleida per a 
2017 cau �ns als 44,7 M€

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El projecte de pressupostos 
generals de l’Estat (PGE) per 
a 2017 preveu invertir 44,75 
milions d’euros a les comar-
ques de Lleida, respecte dels 
78,5 milions de 2016. Les 
principals partides són per a 
l’A-14, amb 8,19 milions d’eu-
ros per a l’enllaç del tram Llei-
da-Rosselló amb l’A-2 i 1 milió 
per al tram Almenar-límit amb 
la província d’Osca. Pel que 
fa a l’N-240, els pressupos-
tos inclouen una partida de 2 
milions d’euros per a la dupli-
cació del tram Lleida- Borges 
Blanques, una altra de 2,5 mi-

L’A-14 s’emporta
 les principals 
partides, amb 

quasi 8,2 M€ per 
l’enllaç amb l’A-2

lions per a la millora de les in-
terseccions i reordenació dels 
accessos a Margalef i 910.000 
euros per a la construcció de 
rotondes a Juneda. El Segar-

ra-Garrigues rebrà 3,78 mili-
ons; el tram de l’N-230 entre 
Sopeira i la boca sud del túnel 
de Vielha, 1,41 milions, i la 
millora de la travessia de l’N-
260 a Gerri de la Sal, 870.000 
euros. Altrament, els pres-
supostos preveuen destinar 
7,44 milions a actuacions de 
conservació i explotació de 
carreteres, 2,09 milions per 
actuacions de seguretat vial 
a la demarcació i entre Adif i 
Renfe invertiran a Lleida 6,87 
milions d’euros. A més, els 
comptes incorporen una par-
tida de 2 milions d’euros per a 
la decoració i equipament del 
parador de Lleida. 

Trànsit 
Escepticisme amb 

la promesa de 
Rajoy de millorar 

l’N-240

 REDACCIÓ
 LES BORGES BLANQUES

Els alcaldes del PDECat 
de les Borges Blanques i 
Juneda, Enric Mir i Antoni 
Villas respectivament, han 
expressat la seva “incre-
dulitat” davant del com-
promís expressat pel pre-
sident espanyol, Mariano 
Rajoy, de millorar l’N-240 
entre Lleida i les Borges 
Blanques durant l’actual 
legislatura. Villas, ha recla-
mat “fets i no paraules”, 
tot recordant que “hi ha 
massa acords incomplerts 
sobre l’N-24, que continua 
amb la mateixa realitat”. 

Innovació
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Neix una nova botiga de llibres al carrer Lluís Besa
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Malgrat que el nom del co-
merç pot dur a equívocs, La sa-
bateria és una botiga de llibres 
de segona mà que neix també 
amb la voluntat d’acollir actes 
culturals. El negoci comença 
amb una història particular, una 
vivència personal. La mateixa 
propietària, l’Estefania Reñé, 
ens explica l’origen de La sa-
bateria, que esdevé un home-
natge a una història inacabada. 
La història d’un comerç ubicat 
al carrer la Palma. La història 
d’una sabateria artesana. Un 
lloc petit amb gran quantitat 
de pots de betum a l’aparador 
que va captivar l’Estefania.
“Durant anys cada matí coin-
cidia amb el senyor que obria 
la sabateria artesana. Fins que 
un dia les portes van roman-

Sabater, a les teves sabates...
i als teus llibres!

dre tancades. Tampoc no van 
obrir l’endemà, ni l’altre... Ni 
mai més. Els pots de betum 
de la sabateria del carrer la 
Palma van desaparèixer. Tam-
bé l’aparador i la porta, que 
va quedar tapada amb ciment. 
El petit comerç que va donar 
vida al barri va desaparèixer”, 
ens narra la seva propietària. 
Però gràcies a aquell senyor i 
el seu negoci neix enguany La 
sabateria, un nou comerç al 
Centre Històric. “Crec que ha 
tingut èpoques més fosques 
i que ara comença a veure la 
llum”, ens assenyala l’Estefania 
en referència a la ubicació, la 
qual cosidera totalment idò-
nia: “Una llibreria com la nos-
tra no tindria cabuda enmig 
d’un centre comercial”.
Per la seva banda, el tinent 
d’alcalde Fèlix Larrosa ha re-

cordat l’aposta de la Paeria pel 
Centre Històric i ha explicat 
que actualment hi ha trenta 
actuacions en marxa al barri, 
entre les quals destaquen di-
verses accions d’embelliment 
dels espais urbans, la recupe-

foto · 7accents

Obertura al Centre Històric

Detall d’uns llapissos a La sabateria.

ració del patrimoni amb els jar-
dins del call jueu i l’antic con-
vent del Roser, la millora de la 
mobilitat, la participació activa 
dels agents del barri en ta-
llers i activitats, la rehabilitació 
d’edi� cis i nous emprenedors 

i comerços i la creació d’àrees 
d’innovació social.
Però quin tipus d’establiment 
és La sabateria? Segons l’Este-
fania Reñé, és una llibreria que 
no per ser petita en dimensions 
ho ha de ser també en contin-
guts. “Els llibres són gairebé 
tots de segona mà, fet que 
permet llegir i adquirir un llibre 
a un preu molt bo”, apunta. I 
això ens duu a preguntar-nos 
a quin tipus de lector s’adreça. 
L’Estefania ho té clar: “Busco 
un client curiós, sense preju-
dicis i que vulgui regalar-se un 
moment de tranquil·litat”.
“Ens fas una recomanació li-
terària?”, li demanem. “Els lli-
bres són com els perfums, ca-
dascú ha de trobar el seu”, ens 
respon, això sí, amb una nota 
a peu de pàgina: “Reconec la 
meva debilitat pels autors ja-
ponesos, destil·len sensibiltat 
en cada paraula. Però Mont-
serrat Roig és sempre un pla-
er...  Veniu i en parlem”. Nosal-
tres ja ho hem fet, ara us toca a 
vosaltres calçar-vos les millors 
sabates que tingueu per anar 
a provar el llibre que millor us 
escau. Bona caminada... i bona 
lectura! 

Retirada de fruita
UP reclama més mesures davant

del veto rus
 REDACCIÓ
 LLEIDA

UP ha demanat a la CE que 
l’increment dels preus de 
retirada de fruita dolça per 
fer front a la crisi generada 
pel veto rus incorpori els 
imports previstos al juny del 
nou reglament de l’OCM de 
productes agraris, que mo-
di� ca les mesures de retirada 
per la fruita i les hortalisses. I 

és que el preu màxim previst 
pel nou reglament de l’OCM 
per a la retirada de poma és 
de 24,16 euros per 100 qui-
los mentre per a nectarines 
és de 37,82 i per a préssec, 
de 37,32. En canvi, el preu 
de retirada previst per la CE 
per fer front al veto rus és 
de 16,98 per a pomes, 26,90 
per a nectarines i 26,90 per 
a préssecs. 

Exportació de fruita
Missió comercial a Canadà per

potenciar les exportacions de fruita
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Afrucat i  ACCIÓ han orga-
nitzat una missió comercial 
a Canadà amb l’objectiu de 
potenciar les exportacions 
de fruita fresca catalana cap 
a aquell país. La destinació 
s’ha seleccionat tenint en 
compte el canvi en la rela-
ció comercial que el país pot 
tenir amb els Estats Units –

principal proveïdor de fruita 
dolça del Canadà– a partir 
d’ara com a conseqüència 
de la nova política “recen-
tralitzadora” de Donald 
Trump. En aquest sentit, sis 
empreses associades a Afru-
cat participen en aquesta 
missió presentant fruita dol-
ça (pomes, peres, préssec, 
nectarina, préssec pla i pru-
nes), cítrics, raïm i caquis. foto · Arxiu

65a edició
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Les noies de Lleida 
fan HISTÒRIA

FUTBOL AEM Lleida

 TONI IBARS
 LLEIDA

www.7accents.cat

 El passat dia 1 d’abril 
l’equip infantil femení de fut-
bol de l’AEM Lleida es pro-
clamava campió de la Segona 
Divisió infantil masculina a 
quatre jornades d’acabar la 
temporada, sent així el primer 
equip femení de Catalunya 
en emportar-se a casa el títol 
d’una lliga masculina.
“Encara no són conscients del 
que han aconseguit. Han fet 
un primer pas per a totes les 
que vénen darrere, han tren-
cat una barrera”, comentava 
molt orgullós Dani Rodrigo, el 
seu entrenador.
Per les noies de l’AEM no va 

ser fàcil aconseguir aquesta 
�ta. Fa tres anys que es va 
decidir muntar un equip for-
mat íntegrament per noies, 
amb l’objectiu d’enfrontar-se 
a equips formats completa-
ment per nois. Dani Rodrigo 
ens recorda com la primera 
temporada van perdre gaire-
bé tots els partits que van dis-
putar. La segona temporada 
van arribar a quedar en tercer 
lloc i aquesta tercera, amb 
perseverança, esforç i, sobre-
tot, sense perdre la fe en elles 
mateixes, han aconseguit 
proclamar-se campiones de la 
Segona Divisió infantil de Ca-
talunya. Repte superat... Tot i 
que això no acaba aquí!
Després d’aquest èxit, la re-
percussió ha estat tan gran 

Fa tres anys naixia l’AEM Lleida com un equip íntegra-
ment femení per enfrontar-se a equip formats comple-
tament per nois.

fotos · Paeria i AEM

que una gran quantitat de 
mitjans de comunicació s’han 
llençat al seu damunt, ja siguin 
diaris o televisions d’aquí com 
TV3 o Lleida TV i  d’allà com 
La Sexta, Cuatro o Antena3. 
Fins i tot han rebut trucades 
de mitjans de Buenos Aires.
“Que passés tot això no esta-
va previst, elles només volien  
competir tan bé com pogues-
sin, doncs jugar en una lliga 
en què et sents superat en 
velocitat i en físic cada par-
tit és dur”, ens explica el seu 
entrenador. Però això no les 
va frenar, ja que treballant la 
seva tècnica van poder arri-
bar a trencar un tòpic com és 
(o era) que un equip femení 
no pot guanyar tota una lliga 
d’equips masculins.  



FUTBOL
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L’equip blau enllaça la novena jornada invicte al Camp 
d’Esports i retalla un punt respecte dels llocs de promoció

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Lleida Esportiu ha empa-
tat contra el CF Gavà (0-0) 
en un partit on l’equip blau 
ha en-llaçat la novena jorna-
da invicte al Camp d’Esports 
i ha retallat un punt respec-
te dels llocs de promoció. 
L’equip de la Terra Ferma ha 
protagonitzat un encontre 
amb poques ocasions en què 
el conjunt blau no ha trobat 
la continuïtat necessària en 
la distribució davant d’un 
adversari seriós i estructu-
rat que ha tancat els espais i 
contra qui els homes dirigits 
per Gustavo Siviero també 
s’han mostrat expeditius al 
darrere.
Amb quatre jugadors sor-
gits del planter d’inici, els 
del Segrià s’han trobat amb 
un bloc gavanenc estirat als 
primers minuts, fet que ha 

El Lleida empata amb el Gavà

provocat que Álvaro Cam-
pos intervingués per desviar 
amb la mà a córner una re-
matada a l’àrea de Gabi. Per 

la seva banda, a l’altre cantó 
el davanter Nierga disposa-
ria de la millor oportunitat 
local del període, però la 

seva pilota pentinada en una 
falta sortiria fregant el pal 
en uns minuts de molt des-
gast i lluita a la zona ampla.

A la segona meitat, una re-
matada de cap de Valiente, 
de nou en la sortida d’un lliu-
re penjat a l’àrea, marxaria 
desviat i, al seu torn, el por-
ter dels lleidatans tornaria a 
desfer una arribada visitant 
davant del xut a la petita de 
Nico Cata.
Amb els del Baix Llobregat 
amb dues línies ordenades, 
els de Ponent han trepitjat 
amb més insistència l’àrea 
rival, però Casares no ha ar-
ribat per poc a una centrada 
d’Òscar Rubio i un tir des de 
la frontal de Cristian Alfonso, 
ja a les acaballes, es perdria 
per molt poc a fora. 

El Lleida Esportiu ha em-
patat davant del Gavà al 
Camp d’Esports.

foto · Santi Iglesias

Camp d’Esports
Desencallen el deute amb

l’empresa que va canviar la gespa
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Royal Verd, l’empresa que va 
canviar la gespa del Camp 
d’Esports el mes de setem-
bre, cobrarà en poques set-
manes els 600.000 euros que 
van costar les obres. Més de 

mig any després del canvi 
de gespa, el Lleida Esportiu 
i la Paeria han desencallat la 
situació gràcies a l’accepta-
ció d’un crèdit per part de la 
Caixa que demanaran l’enti-
tat i l’empresa amb l’aval de 
la Paeria. 

Lleida Esportiu B
El Lleida B s’exhibeix i guanya el 

Suburense
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Lleida Esportiu B ha gua-
nyat amb solvència el CF 
Suburense a Gardeny (3-0) 
en un partit on el � lial blau 
ha desplegat una exhibició 
de joc per aconseguir la se-

gona victòria consecutiva 
a casa. Els jugadors dirigits 
per Ismael Mariani han sig-
nat una actuació molt com-
pleta en totes les facetes, 
dominant el rival amb la pi-
lota i mostrant contundència 
al davant. foto · Arxiu

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.

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

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

El Govern defensa la seva gestió

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

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

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

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

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

foto · Generalitat de Catalunya
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BÀSQUET

Setzena victòria de la temporada per a l’Actel Força Lleida 
en imposar-se per 88-80 a l’Araberri Basket

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Força Lleida anotava els 
quatre primers punts del par-
tit, però a continuació els visi-
tants Johnny Berhanemeskel 
i Zaid Christopher Hearst-
Okpalannaka donaven l’únic 
avantatge als d’Àlaba durant el 
partit quan corria el minut 2 de 
joc (4-5). Els de la Terra Ferma 
apro�taven el joc interior per 
aconseguir diverses cistelles 
mitjançant Marc Martí i Ablaye 
Mbaye; per contra, Nikola Cve-
tinovic i l’encert exterior man-
tenien enganxats els visitants 
a l’equador del primer quart 
(12-11). Però llavors Leonar-
do Demetrio i Juampi Sutina 
apareixien per obrir escletxa 
i aconseguir un parcial de 9-0 
que col·locava els lleidatans 
deu punts per sobre al minut 8 
de partit. La línia de tirs lliures 

Guanya el bàsquet lleidatà

deixava la renda en nou punts 
al �nal del primer quart (24-15).
En el segon quart tots dos con-
junts es mostraven precisos en 
els llançaments a cistella i s’ar-

ribava a l’equador del segon 
quart amb la mateixa diferèn-
cia de nou punts favorable als 
locals (34-25). Era llavors quan 
Miquel Feliu apareixia per en-

L’equip de Borja Comenge va obrir una escletxa de deu punts al primer quart.

cadenar dos triples consecu-
tius i mantenir el coixí de punts 
lleidatà, que marxaven al des-
cans nou punts per sobre (49-
40).

A la represa els lleidatans sor-
tien amb la mateixa concentra-
ció, la qual cosa els permetia 
ampliar la renda a tretze punts 
després d’una gran esmaixada 
de Marc Martí. L’Actel disposa-
va d’un avantatge de catorze 
punts quan restaven tres mi-
nuts per �nalitzar el tercer perí-
ode, però l’Araberri no tirava la 
tovallola i, apro�tant el joc in-
terior de Cvetinovica i el bonus 
lleidatà, aconseguia retallar el 
marge en vuit punts (69-61).
Garrett Nevels era el protago-
nista a l’inici de l’últim període 
anotant un triple a taulell i dos 
tirs lliures que servien als locals 
per obrir escletxa (74-61). Tot 
i això, l’Araberri feia un últim 
esforç i deixava un marcador 
de 88-80 que certi�cava la set-
zena victòria de l’Actel Força 
Lleida i que li permet seguir 
somiant en el play-off.  

foto · Força Lleida

Asociación Española  
Contra el Cáncer - Lleida

18ª Edición.
Del 16 al 23 de julio de 2017. 
Salardú, Val d’Aran - Lleida. 
Destinadas a niños/as y jóvenes de toda España que hayan padecido enfermedad oncológica
y que tengan entre 7 y 15 años.

Organiza: AECC-Catalunya Contra el Càncer. Junta Provincial de Lleida.

Objetivo:
. Normalizar la situación de los jóvenes realizando todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre.
. Conocer a otros jóvenes en la misma situación, fuera del ambiente hospitalario.
. Compartir experiencias y vivencias relacionadas con la enfermedad, difíciles de compartir con otros.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Priorizando a aquellos que no han disfrutado de colonias en ninguna edición.
Fecha límite recepción de dosieres: 15 de Mayo de 2017.

Inscripciones:
Junta Provincial de Lleida
C/Pallars, 25. 25004 Lleida 
Tel: 973 238 148
Lleida@aecc.es

Subvencionado por:

 COLONIAS 
GRATUITAS DE VERANO

Asociación Española  
Contra el Cáncer - Lleida

18ª Edición.
Del 16 al 23 de julio de 2017. 
Salardú, Val d’Aran - Lleida. 
Destinadas a niños/as y jóvenes de toda España que hayan padecido enfermedad oncológica
y que tengan entre 7 y 15 años.

Organiza: AECC-Catalunya Contra el Càncer. Junta Provincial de Lleida.

Objetivo:
. Normalizar la situación de los jóvenes realizando todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre.
. Conocer a otros jóvenes en la misma situación, fuera del ambiente hospitalario.
. Compartir experiencias y vivencias relacionadas con la enfermedad, difíciles de compartir con otros.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Priorizando a aquellos que no han disfrutado de colonias en ninguna edición.
Fecha límite recepción de dosieres: 15 de Mayo de 2017.

Inscripciones:
Junta Provincial de Lleida
C/Pallars, 25. 25004 Lleida 
Tel: 973 238 148
Lleida@aecc.es

Subvencionado por:

 COLONIAS 
GRATUITAS DE VERANO

Asociación Española  
Contra el Cáncer - Lleida

18ª Edición.
Del 16 al 23 de julio de 2017. 
Salardú, Val d’Aran - Lleida. 
Destinadas a niños/as y jóvenes de toda España que hayan padecido enfermedad oncológica
y que tengan entre 7 y 15 años.

Organiza: AECC-Catalunya Contra el Càncer. Junta Provincial de Lleida.

Objetivo:
. Normalizar la situación de los jóvenes realizando todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre.
. Conocer a otros jóvenes en la misma situación, fuera del ambiente hospitalario.
. Compartir experiencias y vivencias relacionadas con la enfermedad, difíciles de compartir con otros.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Priorizando a aquellos que no han disfrutado de colonias en ninguna edición.
Fecha límite recepción de dosieres: 15 de Mayo de 2017.

Inscripciones:
Junta Provincial de Lleida
C/Pallars, 25. 25004 Lleida 
Tel: 973 238 148
Lleida@aecc.es

Subvencionado por:

 COLONIAS 
GRATUITAS DE VERANO

Asociación Española  
Contra el Cáncer - Lleida

18ª Edición.
Del 16 al 23 de julio de 2017. 
Salardú, Val d’Aran - Lleida. 
Destinadas a niños/as y jóvenes de toda España que hayan padecido enfermedad oncológica
y que tengan entre 7 y 15 años.

Organiza: AECC-Catalunya Contra el Càncer. Junta Provincial de Lleida.

Objetivo:
. Normalizar la situación de los jóvenes realizando todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre.
. Conocer a otros jóvenes en la misma situación, fuera del ambiente hospitalario.
. Compartir experiencias y vivencias relacionadas con la enfermedad, difíciles de compartir con otros.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Priorizando a aquellos que no han disfrutado de colonias en ninguna edición.
Fecha límite recepción de dosieres: 15 de Mayo de 2017.

Inscripciones:
Junta Provincial de Lleida
C/Pallars, 25. 25004 Lleida 
Tel: 973 238 148
Lleida@aecc.es

Subvencionado por:

 COLONIAS 
GRATUITAS DE VERANO

Asociación Española  
Contra el Cáncer - Lleida

18ª Edición.
Del 16 al 23 de julio de 2017. 
Salardú, Val d’Aran - Lleida. 
Destinadas a niños/as y jóvenes de toda España que hayan padecido enfermedad oncológica
y que tengan entre 7 y 15 años.

Organiza: AECC-Catalunya Contra el Càncer. Junta Provincial de Lleida.

Objetivo:
. Normalizar la situación de los jóvenes realizando todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre.
. Conocer a otros jóvenes en la misma situación, fuera del ambiente hospitalario.
. Compartir experiencias y vivencias relacionadas con la enfermedad, difíciles de compartir con otros.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Priorizando a aquellos que no han disfrutado de colonias en ninguna edición.
Fecha límite recepción de dosieres: 15 de Mayo de 2017.

Inscripciones:
Junta Provincial de Lleida
C/Pallars, 25. 25004 Lleida 
Tel: 973 238 148
Lleida@aecc.es

Subvencionado por:

 COLONIAS 
GRATUITAS DE VERANO

Asociación Española Contra el Cáncer - Lleida · Infocáncer 900 100 036 · www.aecc.es

Asociación Española  
Contra el Cáncer - Lleida

18ª Edición.
Del 16 al 23 de julio de 2017. 
Salardú, Val d’Aran - Lleida. 
Destinadas a niños/as y jóvenes de toda España que hayan padecido enfermedad oncológica
y que tengan entre 7 y 15 años.

Organiza: AECC-Catalunya Contra el Càncer. Junta Provincial de Lleida.

Objetivo:
. Normalizar la situación de los jóvenes realizando todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre.
. Conocer a otros jóvenes en la misma situación, fuera del ambiente hospitalario.
. Compartir experiencias y vivencias relacionadas con la enfermedad, difíciles de compartir con otros.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Priorizando a aquellos que no han disfrutado de colonias en ninguna edición.
Fecha límite recepción de dosieres: 15 de Mayo de 2017.

Inscripciones:
Junta Provincial de Lleida
C/Pallars, 25. 25004 Lleida 
Tel: 973 238 148
Lleida@aecc.es

Subvencionado por:

 COLONIAS 
GRATUITAS DE VERANO

Inscripciones: Junta Provincial de Lleida. C/Pallars,25 · 25004 Lleida · Tel: 973 238 148 · Lleida@aecc.es
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TENNIS

274 persones es van reunir a la Llotja de Lleida per 
celebrar els seus èxits esportius

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El tennis lleidatà va viure EL 
dissabte 8 d’abril la seva nit 
més lluïda amb motiu de la 
25a edició de la seva Gala, 
que va tenir lloc al Palau de 
Congressos de la Llotja de 
Lleida. El popular presenta-
dor del programa El Foraster 
de TV3, Quim Masferrer, va 
ser l’encarregat d’obrir una 
vetllada que va acollir repre-
sentants de tots els àmbits 
del tennis de les terres de 
Lleida.
Aquest any, però, l’esde-
veniment va canviar el seu 
format habitual, deixant en-
rere el concepte de Diada 
per anar un pas més enllà i 
apostar pel de Gala, amb el 
sopar habitual però també 
amb molts regals i sortejos i 
diverses actuacions.
A més de guardonar els i les 
millors tennistes i els millors 
equips de totes les categori-
es de l’any 2016, aquest cop 
la Gala també va incloure un 
reconeixement per a la se-
lecció lleidatana, un projecte 
pioner apadrinat per Albert 
Costa. Durant la vetllada es 
va apro�tar per anunciar on 
es farà la propera d’aquestes 
visites, a Santander del 21 al 
24 de setembre.
Entre les autoritats que hi 

El tennis lleidatà es
vesteix de llarg 

Quim Masferrer va ser l’encarregat de conduïr la vet-
llada.

foto · Agència Itaca

ATLETISME

Cebrián, Carulla, Nunes i Sanfeliu, 
campions de la Lliga Ponent 2016
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Diputació ha acollit el lliu-
rament de premis de la Lli-
ga Ponent 2016 en un acte 
on han entregat els premis 
Enric Burgés i Eduard Aixàs, 
responsables de l’empresa 
Iter5. Pel que fa als guar-
dons, en l’apartat dels 10 
quilòmetres els premiats van 
ser els guanyadors absoluts, 
Francisco Javier Cebrián i 
Rosamari Carulla, 
Quant a la categoria dels 5 

quilòmetres els vencedors 
absoluts van ser Sergi Nunes 
i Mari Sanfeliu. 
En ’apartat de clubs el gua-
nyador va ser el Running 
Blau Peten, format per Jordi 
Zaragoza, Josep Maria Bur-
gués, Gustavo Sánchez i Ma-
nel Campillo. També es va 
lliurar una distinció especial 
a Juan Ramon Tarragó per la 
seva aportació desinteressa-
da a la Lliga Ponent en for-
ma de reportatges fotogrà-
�cs de les curses. 

Tots el premiats de la Lliga Ponent 2016.
foto · Iter5

GOLF
Borja Etchart, campió del
III Torneig PRO-AM Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El bilbaí Borja Etchart ha es-
tat el guanyador del III Tor-
neig PRO-AM Lleida en la 
categoria professional, que 
s’ha disputat aal Raimat Golf 
Club i que ha aplegat 226 
esportistes -26 professionals 
i 200 amateurs- enquadrats 
en equips de cinc. El granadí 
Scott Fernández ha aconse-
guit la segona posició a tres 

cops del campió d’aquest 
any.
D’altra banda, el grup de ju-
gadors format per Fernando 
Uset, Pedro de la Rosa, Jordi 
Pigem i Jorge Miarnau, que 
han fet equip amb el profes-
sional Pep Anglès, ha estat 
el que ha aconseguit fer un 
recorregut del camp amb 
menys cops, enduent-se 
d’aquesta manera el premi 
de guanyador. 

van ser presents cal desta-
car les �gures del secretari 
general de l’Esport, Ge-
rard Figueras, de l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, i del 
president de la Federació 
Catalana de Tennis (FCT), 
Joan Navarro, que van tenir 
com a am�trió Ignasi García, 
president de Representació 
Territorial a Lleida de la FCT, 
entitat organitzadora de la 
Gala del Tennis Lleidatà, an-
terioment Diada. 

Es va reconèixer
la selecció
lleidatana,

apadrinada per 
Albert Costa

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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 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Ni més ni menys que 78 
produccions procedents de 
17 països diferents i 4 dies per 
degustar-les. La Mostra de ci-
nema llatinoamericà tanca la 
seva 23a edició i m’atreveixo 
a dir que no poden estar més 
satisfets. Tot i les dificultats 
econòmiques que tristament 
porten arrossegant durant els 
últims anys, han aconseguit 
que la qualitat no es vegi afec-
tada per aquest factor. La gala 
inaugural del certamen, que va 
tenir lloc al Palau de Congres-
sos de la Llotja, com és habitu-
al, va ser una gala optimista i 
ben clara en un aspecte: tenim 
Mostra per a una bona estona. 
La posada en marxa del pro-
jecte Cinefuturo  (amb seu al 
Magical Lleida) per al foment 
de les coproduccions catalano-
llatines, així com la cessió de la 
marca de la Llotja a favor de 
la Paeria, assegura la celebra-
ció dels propers certàmens a 
les nostres terres. En aquesta 
mateixa gala es van entregar 
els premis Jordi Dauder a la 
creativitat als directors de ci-
nema catalans Jordi Cadena i 
Francesc Betriu, tots dos molt 
orgullosos d’haver estat guar-
donats, encara que el director 
de La plaça del Diamant, entre 
bromes, assegurava que “és 
un premi més aviat a l’antigui-

Sobredosi 
de cinema 
de qualitat

tat”. Tot i la sensació de vellesa 
momentània de Betriu, els di-
rectors es van mostrar emoci-
onats i encoratjats a seguir en-
davant amb aquesta agredolça 
passió que comparteixen. 
El Premi d’Honor d’aquest any 
ha estat dedicat a la carrera 
d’Emilio Gutierrez Caba, que 
als seus 74 anys està a punt 
d’estrenar una nova obra de 
teatre, de publicar un llibre 
sobre la seva família i de co-
mençar a rodar una pel·lícula 
dirigida per un director novell. 
Nieve Negra va ser l’encar-
regada d’obrir el certamen, 
una coproducció espanyola i 
argentina protagonitzada per 
Ricardo Darín, Leonardo Sba-
raglia i Laia Costa que narra 
la història de dos germans en-
frontats per les seves diferènci-
es i l’ombra del passat. 
La secció oficial, amb 9 llarg-
metratges, 8 curtmetratges i 8 
documentals, ha estat tota una 
muntanya russa per a les nos-
tres emocions, fent-nos gaudir 
de l’humor més “coenenc” 
amb Clever o esquinçant-nos 
amb la cruesa de La mujer del 
animal. Ha estat precisament 
aquesta última la gran triomfa-
dora de l’edició, havent rebut 
el premi a millor llargmetratge 
tant pel jurat oficial com per la 
secció del públic. 
Per la part dels documentals, 
el millor pel jurat i, altre cop, 
pel públic ha estat  Los ofendi-
dos de la cubana Marcela Za-

“Hi ha adaptacions que 
són molt difícils i 
‘Mecanoscrit del segon 
origen’ n’és una”

“Siempre tienes que 
estar viviendo en el 
fracaso, no en el 
éxito”

Francesc Betriu va 
ser reconegut amb el 

Premi Jordi Dauder en 
la Mostra de Cinema 

Llatinoamericà de Ca-
talunya 2017. 

Emilio Gutiérrez Caba 
va ser reconegut amb 

el Premi d’Honor en 
la Mostra de Cinema 

Llatinoamericà de 
Catalunya 2017.

“Ara mateix estic
preparant una 
pel·lícula que es
rodarà a Lleida”

Jordi Cadena va ser 
reconegut amb el 

Premi Jordi Dauder en 
la Mostra de Cinema 

Llatinoamericà de 
Catalunya 2017.

mora, un retrat cru d’una èpo-
ca ombrívola, la de la Guerra 
Civil d’El Salvador, explicada 
de primera mà pels seus tes-
timonis, entre els quals es tro-
ben els pares de la directora. 
El curtmetratge El hombre 
eléctrico del xilè Álvaro Muñoz 
va captivar amb la seva nos-
tàlgica màgia a la crítica, em-
portant-se el premi al millor 

curtmetratge. Una visió del 
futur immediat tant fosca com 
real on l’encarregada de por-
tar aquesta desitjada llum allà 
on calgui és una bicicleta, la de 
Gastón, l’home elèctric.
Si encara hi ha algú que no ha 
satisfet del tot la seva set de 
cinema, durant tot aquest mes 
d’abril encara tindrà l’oportu-
nitat de visitar l’exposició que 

la mateixa Mostra va inaugu-
rar el passat 17 de març a l’IEI. 
Sota el títol “Fila 7, cinemes 
amb història”, el fotògraf Juan 
Plasencia ens trasllada a la 
propera però gairebé oblida-
da època en que els cinemes 
destil·laven vida a través de les 
fotografies dels 43 cinemes de 
sala única que queden a tot 
l’Estat. 



#SetCom
Inauguració amb 
polèmica de la 
Setmana de la 

Comunicació de 
la UdL

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La 14a Setmana de Comu-
nicació de la Universitat de 
Lleida va ser inaugurada el 
dilluns 3 d’abril al matí a la 
la Facultat de Lletres del 
Rectorat de la UdL amb 
el discurs de benvinguda 
impartit pel rector de la 
Universitat, Roberto Fer-
nández, la degana de la 
Facultat, Carme Figuerola, 
el director del Departa-
ment de Filologia Catala-
na i Comunicació, Miquel 
Pueyo, i el coordinador 
del Grau Comunicació i 
Periodisme Audiovisu-
als, Jorge Nieto. Durant 
la intervenció del rector, 
membres de les assemble-
es d’estudiants de la UdL 
van manifestar el rebuig 
de l’alumnat a la polèmica 
�gura de Roberto Fernán-
dez exigint-li la seva dimis-
sió immediata. 
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Hi haurà 15 estrenes, 6 de les quals absolutes
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Fira de Titelles de Lleida 
omplirà els carrers i els espais 
escènics de la ciutat els dies 5, 
6 i 7 de maig amb 28 compa-
nyies que faran 91 actuacions 
i més de 300 professionals.
Els codirectors de la Fira, Eli-
sabet Vallvé i Oriol Ferre, han 
detallat les dades d’aquesta 
28a edició i han remarcat al-
gunes de les novetats, com 
la nova programació OFF, in-
corporacions en les jornades 
tècniques amb l’espai Speed 
Meeting o la �gura de Faci-
litadora Pro o la creació del 
Premi del Jurat Infantil als 
Premis Drac d’Or. En aquests 
tres dies del certamen es pre-
veu que més de 40.000 es-
pectadors, xifra que se va re-

28 companyies, 91 actuacions 
i més de 300 professionals

Imatge de la presentació de la Fira de Titelles.
foto · Ajuntametn de Lleida

gistrar l’any passat, visitin els 
16 espais d’actuació.
Ferre ha explicat que en-
guany s’han presentat 302 
propostes i que n’han visionat 
70. Entre aquestes han fet la 
tria, programant-ne 28, 3 més 
que l’any passat. El que tenen 
en compte principalment, se-
gons ha comentat, és la quali-
tat, la innovació, si és estrena, 
les tècniques de manipulació, 
el públic al qual s’adreça i els 
espais que requereixen.
De les 28 companyies parti-
cipants, 17 són catalanes, 6 
provinents de diverses auto-
nomies espanyoles i 5 estran-
geres. De les catalanes, 5 són 
de Lleida: Zum-Zum Teatre, 
Xip Xap, Tombs Creatius, Ho-
loqué i el propi Centre de Ti-
telles.

Fira de Titelles

FiraTàrrega

Catorze companyies realitzaran
residències creatives a Tàrrega

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

FiraTàrrega ha presentat el 
seu programa Suport a la Cre-
ació 2017, que enguany arri-
ba a la setena edició. La Fira 
rebrà catorze companyies na-
cionals i internacionals (Portu-
gal, Xile i Uruguai) que realit-

zaran residències artístiques a 
Tàrrega per preparar els seus 
projectes escènics i que, pos-
teriorment, es presentaran en 
la 37a edició de FiraTàrrega, 
del 7 al 10 de setembre.
A través d’aquest programa, 
la Fira té la voluntat explícita 
de dinamitzar i acompanyar 

els processos de creació artís-
tica que tinguin un ingredient 
clar de recerca i d’innovació 
en l’àmbit de les arts de car-
rer i la no convencionalitat 
escènica, així com aquells que 
continguin elements de par-
ticipació activa per part de la 
ciutadania. 

Aquelarre
L’Aquelarre de Cervera es prepara 

per a la seva quarantena edició

 REDACCIÓ
 CERVERA

L’Aquelarre de Cervera ja 
comença a preparar la seva 
quarantena edició i, per 
aquest motiu, la Regidoria 
d’Aquelarre ha convocat 
una reunió del consell asses-
sor per posar sobre la taula 
alguns punts i novetats que 

es preparen per aquesta 
edició especial de la festa 
del foc i les bruixes. La no-
vetat principal d’enguany 
serà el retorn de l’eix central 
de la festa a la plaça de Cal 
Racó després que l’any pas-
sat s’hagués traslladar a la 
plaça Pius XII per les obres 
de reforma del nucli antic de 
la ciutat. 

XXXXX 00 del XXXXXXXXXX DE 0000 00

Galeria Espai Cavallers

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

 · www.espaicavallers.com ·

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

Galeria
Espai cavallers

C/Lluís Besa, 3 // 25002 Lleida · lasabaterialleida.com

Pàgines viscudes, llibres per llegir
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Museu d’Art de Lleida

El Govern destina 1 M€ a la posada 
en marxa de la nova seu del Morera
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Govern ha aprovat conce-
dir una subvenció per un im-
port d’1 M€ a l’Ajuntament 
de Lleida per tal de contribuir 
al �nançament del projecte 
d’adequació de l’antic Palau 
de Justícia com a nova seu del 

Museu d’Art de Lleida. Amb 
aquesta subvenció, el Govern 
materialitza l’acord signat el 
desembre de 2016 entre el 
Departament de Cultura i la 
Paeria, que s’han compromès 
a �nançar els 4.767.437 eu-
ros del cost total del projecte 
museístic amb una aportació 

distribuïda en tres anualitats: 
1 M€ per part de Cultura (250 
€ euros el 2017 i 375.000 € el 
2018 i el 2019) i els 3.767.437 
€ restants a càrrec de l’Ajun-
tament de Lleida, a partir de 
fons propis, aportacions d’al-
tres institucions i ajuts que pu-
gui rebre. 

L’escriptor Josep Vallverdú glossa
sobre la vida de la institució cultural

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Més de 150 persones han as-
sisti a la inauguració del 75è 
aniversari de l’IEI, un acte pre-
sidit per Joan Reñé en el qual 
Josep Vallverdú ha fet la glos-
sa i que s’ha vestit de llum i 
de color amb l’espectacle 900 
cultures. 
Així, doncs, Josep Vallverdú 
ha dedicat el seu parlament 
a explicar la seva especial 
relació amb un edi�ci, el de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 

Nou rellançament de 
l’Institut d’Estudis

Ilerdencs

Les principals autoritats brinden amb Josep Vallverdú per l’aniversari de l’IEI. 
foto · Ajuntament de Lleida

L’IEI s’ha vestit
 de llum i de 

color amb 
l’espectacle ‘900 

cultures’

que ja havia conegut “abans 
de la Guerra Civil” i que va 
veure modernitzar-se a partir 
de 1959, precisament l’any en 
què ell va tornar a Lleida des-
prés de setze anys allunyat de 
la seva terra. Per Vallverdú, el 
que queda de l’IEI és “la seva 
missió de sempre, consistent 
en aplegar tot allò que té a 
veure amb la cultura i divul-
gar-ho, així com col·laborar 
amb les entitats que compar-
teixen aquesta mateixa inqui-
etud”.  

75è aniversari de l’IEI22è aniversari dels Castellers

Els Castellers de Lleida fan anys 
amb una diada a la plaça Paeria

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Els Castellers de Lleida han 
iniciat la temporada a la pla-
ça de la Paeria celebrant una 
diada amb motiu del seu 
XXIIè aniversari. En aquesta 
primera actuació a casa, els 
de bordeus han fet amb èxit 

tres castells de set.
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, ha fet pinya amb els 
castellers lleidatans en una 
diada compartida amb els 
Castellers de Cornellà, els 
padrins de la formació llei-
datana, i els Castellers de 
Badalona, altrament anome-
nats Micacos. 

Èxit de la diada castellera amb què la colla bordeus 
estrena temporada a casa.

foto · Ajuntament de Lleida

Llengua

‘Lo diccionari lleidatà’ arriba 
a les llibreries

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Robert Masip, Ferran Mon-
tardit i David Prenafeta se-
gueixen a la seva, que no 
és altra que recuperar i di-
vulgar l’ús de la parla pròpia 
de les terres de Ponent: per 

Sant Jordi publiquen amb 
l’editorial Fonoll de June-
da Lo diccionari lleidatà, un 
tercer llibre en què amplien 
la seva obra debut, Lo nou 
diccionari lleidatà-català, i 
afegeixen 400 paraules no-
ves. 

‘Ndéu, quin trio!
foto · Arxiu

Festival de Pasqua
Cervera descobreix l’església

de Sant Domènec 

 REDACCIÓ
 CERVERA

Més de 300 persones han  
assistit a la descoberta de 
l’església de Sant Domènec 
de Cervera en el marc del 
Festival de Pasqua d’en-
guany, una visita oberta al 
públic després de l’adequa-
ció d’aquest nou espai de 

diversos usos per a la ciutat.
Les autoritats han expressat 
la seva satisfacció de poder 
ampliar el nombre d’espais 
escènics de la ciutat i s’han 
mostrats decidits a conti-
nuar arranjant l’església de 
Sant Domènec per tal que 
pugui acollir diversos esde-
veniments culturals. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espai cedit per:   

FES-TE SOCI I PARTICIPA DE LA CULTURA POPULAR: 
Grup cultural Garrigues, Lleida. 

Carrer acadèmia 44 altell 25002 Lleida (Segrià) 
973275415  606759879 

info@grupculturalgarrigues.com 
www.grupculturalgarrigues.com 
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AGE
NDA

Taller infan-
til De la ima-
ginació a la 
pantalla
DIA: 11 i 12 d’ABRIL
LLOC: CaixaForum, Lleida
La nostra imaginació té idees 
fantàstiques... Però com ho 
hem de fer per passar-les a la 
pantalla? Us proposem un ta-
ller per familiaritzar-nos amb 
el llenguatge i el procés cine-
matogràfic i aprendre a fer un 
senzill curtmetratge fantàstic.
Ens iniciarem amb Georges 
Méliès i després, per mitjà 
d’exercicis pràctics i de ma-
nera senzilla, passarem de 
la idea al guió, del guió a la 
gravació (incloent-hi efectes 
especials molt simples) i final-
ment a l’edició. Acabarem el 
taller amb una peça audiovi-
sual creada o bé preparada 
per continuar-hi treballant.

Dimecres de 
Swing
DIA: 12 d’ABRIL
LLOC: Cafè del Teatre, Lleida
HORA: 22.30 h
Tots els dimecres l’Associació 
Lleida Swing organtiza jams 
sessions al Cafè, on, a part 
d’aprendre aquest divertit 
tipus de ball, podem gaudir 
d’una excel·lent música. 

Visites tea-
tralitzades a 
la Universitat 
de Cervera
DIA: 16 d’ABRIL
LLOC: Plaça de la Universitat, 
Cervera
HORA: 12.00 h
Visites teatralitzades de la 
mà d’alguns personatges de 
l’època, que donen al públic 
el tractament d’estudiants i 

els expliquen la història de 
l’edifici de la Universitat, la 
vida dels estudiants en aque-
lla època i els posteriors usos 
de l’edifici.

Concert
de LÕBISON
DIA: 16 d’ABRIL
LLOC: Cafè del Teatre, Lleida
HORA: 20.30 h
Lõbison comença la gira de 
presentació del seu últim disc 
Solo. El seu directe serà per-
sonal i íntim amb elements 
que van des de la nova chan-
son al postpunk passant per 
l’aroma dels crooners con-
temporanis. El repertori tam-
bé inclourà temes del primer 
disc de Lõbison Gos amor i al-
gunes cançons de Para muc-
has amigas mías de “Falso 
Cabaret”, anterior projecte 
d’Estroso.

Projecció de 
‘Gran Torino’
DIA: 19 d’ABRIL
LLOC: Biblioteca pública de 
Lleida
HORA: 17.30 h
En el marc del cicle de ci-
nema Món en moviment, 
el tema central del qual és 
l’adaptació de les persones 
en un territori nou, però tam-

bé la visió que hi ha des de 
l’altra banda, és a dir, l’adap-
tació dels autòctons a la gent 
nouvinguda.

Exposició 
“#víctordimi-
nutmon” de 
Víctor Polo
DIA: 19 d’ABRIL
LLOC: Cafè del Teatre, Llei-
da 
“#victordiminutmon” és el 
nom de món que l’artista mul-
tidisciplinar Víctor Polo ens 
presenta a través d’aquesta 
exposició. Polo és comedi-
ant, titellaire, actor i observa-
dor amb mirada juganera del 
món que ens envolta. Jugar 
amb aquestes petites figures 
i crear realitats paral·leles és 
l’objectiu de “#victordiminut-

mon”.

Fira de 
Formació  
i Treball
DIA: del 20 al 22 d’ABRIL
LLOC: Pavelló 4 de Fira de 
Lleida
Fira amb l’objectiu d’ajudar 
els joves a encarar el seu futur 
acadèmic i professional.

Concert ‘En-
ric Grana-
dos, l’últim 
romàntic’
DIA: 20 d’ABRIL 
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados, Lleida

HORA: 20.30 h
La mezzosoprano Marta Infan-
te i el pianista Jorge Robaina 
realitzen un sentit homenatge 
al compositor lleidatà Enric 
Granados. L’artista de la capi-
tal del Segrià va compondre 
moltes obres dedicades a la 
veu i en aquest recital el pú-
blic podrà gaudir d’algunes 
de les més conegudes can-
çons i cicles del repertori de 
l’autor, així com de cançons 
d’alguns autors com Robert 
Schumann, Frederic Chopin i 
César Franck.

Espectacle 
‘HITS’ del 
Tricicle
DIA: del 21 al 30 d’ABRIL
LLOC: La Llotja, Lleida
L’espectacle més llarg en la 
dilatada trajectòria del Trici-
cle conté el bo i millor de la 
companyia teatral catalana. 
Són cent minuts de gags 
que tothom té al cap en el 
que podria ser el seu últim 
espectacle… o no. 
Divertit, intel·ligent, trepi-
dant i sorprenent, com sem-
pre. 
Agradarà als fidels i sorpren-
drà els nous fans del trio de 
teatre gestual, als quals, de 
ben segur, arrencarà més 
d’una sonora riallada.

Exposició “Formes”
DIA: de l’1 al 29 d’ABRIL
LLOC: Espai Cavallers, Lleida
El pintor i escultor Víctor Pedra presenta aques-
ta exposició en què la dona n’és la protagonista. 
Aquestes dones, quasi sempre plasmades amb un 
cos volumètric, ostenten una identitat iconogràfi-
ca. Sovint ocupen gran part de l’obra i es mostren 
gegantines en comparació amb altres elements re-
presentats habitualment en la seva obra: ocells-sa-
geta, gossos, palmeres, síndries i magranes, fruits 
rodons i sucosos com a símbols de la sexualitat 
femenina i també com a al·legories de la fertilitat.
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Concert  
‘Contra la 
mort’
DIA: 21 d’ABRIL
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados, Lleida
HORA: 20.30 h
Contra la mort és el títol del 
darrer llibre de poemes de 
l’escriptor català Pere Rovira i 
és també el nom d’un projec-
te interdisciplinar únic que vol 
combinar música, poesia i arts 
visuals. L’autor recitarà una 
sel·lecció de poemes del llibre 
acompanyat pel piano i la veu 
de la seva filla, la compositora 
Emília Rovira Alegre, que ha 
creat totes les peces de l’es-
pectacle expressament per als 
poemes que l’acompanyen en 
el mateix.

Presentació 
d’El que et 
diré quan et 
torni a veure’ 
d’Albert Espi-
nosa
DIA: 21 d’ABRIL
LLOC: Auditori del Centre de 
Cultures de Cappont, Lleida
HORA: 17.30 h
Presentació i signatura de del 
nou llibre d’Albert Espinosa, 
autor d’El món groc, obra en 
què es basa la coneguda sèrie 
televisiva Polseres vermelles.

Concert ‘La 
novena de 
Beethoven’
DIA: 23 d’ABRIL
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados, Lleida
HORA: 19.00 h

Per què la Novena continua 
sacsejant-nos? Potser per-
què encara no hem assolit 
el que demana? El director 
més celebrat de l’Estat, Víc-
tor Pablo Pérez, t’ajudarà a 
trobar-hi una resposta orde-
nant el testament simfònic de 
Beethoven. Perquè sempre 
tinguis present que no hi ha 
fraternitat possible sense una 
abraçada.

Teatre 
‘“Fono” Carta 
d’una desco-
neguda’
DIA: 23 d’ABRIL
LLOC: Teatre de l’Escorxador, 
Lleida
HORA: 18.00 h
Una dona obsessivament ena-
morada escriu la seva darrera 
carta. La companyia  encarre-
gada de la representació va 
ser creada l’any 2009.

Taula rodo-
na “Cultura 

RUMM festival 
gastronòmic
DIA: del 21 al 23 d’ABRIL
LLOC: Camps Elisis, Lleida
La quarta edició del festival dels food trucks tor-
na a Lleida! Food trucks procedents de diferents 
indrets i amb tot tipus de formes i colors es des-
placen un any més als Camps Elisis de Lleida per 
donar la benvinguda al bon temps. Una fira per 
estimular els nostres sentits tant de manera visual 
com gustativa. Bon profit!

lleidatana del 
segle XXI”
DIA: 25 d’ABRIL
LLOC: Bar Antares, Lleida
HORA: 20.00 h
Des del CECS, amb la col-
laboració de la Marta Guiu, 
s’han organitzat una sèrie de 
trobades per reflexionar so-
bre el que està passant amb la 
cultura a les terres lleidatanes 
durant el segle XXI. 

Projecció 
en VOSE de 
‘John Wick 2’
DIA: 27 d’ABRIL
LLOC: Cinemes JCA d’Alpicat

HORA: 20.30 h
Els cinemes JCA d’Alpicat 
continuen oferint-nos la pos-
sibilitat de veure les estrenes 
en versió original subtitulada 
en espanyol. Segona pel·lícula 
de la saga protagonitzada per 
Keanu Reeves. 

Festa dels 
Tres Tombs i 
Fira Medieval 
d’Anglesola
DIA: del 28 al 30 d’ABRIL
LLOC: Anglesola 
Els Tres Tombs combinaran un 
any més festa, tradició i cultu-
ra en aquesta festivitat en ho-
nor a Sant Antoni Abat, patró 
dels animals domèstics i de 

feina, que coincideix de nou 
amb la Fira Medieval d’Angle-
sola.

Portes ober-
tes a la Casa 
Romana de 
l’Auditori En-
ric Granados
DIA: 30 d’ABRIL
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados, Lleida
HORA: 10.30 h
Sota l’Auditori Municipal En-
ric Granados de Lleida es con-
serven les restes d’una domus 
romana construïda al segle II 
dC.Entre els anys 1983 i 1987 
es va dur a terme l’excavació 
arqueològica de l’indret on 
s’havia de construir l’Audito-
ri Enric Granados. En els més 
de 2.000 m2 que es van exca-
var es van poder documentar 
estructures des del segle I dC 
fins al 1707, quan es va aban-
donar la zona. Finalment  es 
va conservar sota actual edifi-
ci de l’Auditori part d’un gran 
casa d’època romana. Cal ins-
cripció prèvia trucant als telè-
fons 973222641 o al 616 962 
112.

Fira de Teatre 
de Titelles
DIA: del 5 al 7 de maig
LLOC: Lleida
Un cop més el fantàstic món 
de les titelles inundarà els 
carrers, places i teatres de la 
ciutat. La Fira congrega una 
mitjana de 20 companyies 
i més de 300 professionals 
acreditats que participen en 
les jornades tècniques, ac-
tuacions programades i ac-
tivitats paral·leles. Lleida es 
converteix durant un cap de 
setmana en punt de trobada 
de companyies, programa-
dors i productors. També es 
programen una sèrie d’acti-
vitats complementàries que 
amplien l’oferta cultural i aju-
den a que la Fira esdevingui 
un referent en l’àmbit de les 
arts escèniques.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Brigitte Bobet
 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA
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IMMA GONZÁLEZ
Explica’ns de què tractava la 
xerrada.

BRIGITTE BOBET
De com aconseguir l’èxit i ser 
tu mateix. Sona bé, oi?! El 
punt de partida de la xerrada 
motivacional és fer re�exionar 
el públic sobre què és real-
ment tenir èxit i que s’aturin a 
pensar si són realment feliços, 
tant en la vida personal com 
en la feina. Després explico 
la meva fórmula de l’èxit, que 
no és altra cosa que saber pri-
mer qui ets per saber després 
què vols, en aquest ordre. I 
per saber qui ets has de sa-
ber com sona veritablement 
la teva veu, i el que faig com 
a coach de veu és això: en-
senyar a parlar correctament 
i que cada persona tregui fora 
la seva vertadera veu interior. 

I. G.
Quan i com va ser el mo-
ment en què vas decidir que 
et dedicaries a això?

B. B.
Quan em vaig quedar sense 
feina, i vist amb el temps ha 
estat una de les millors coses 
que m’han passat. Vaig deci-
dir emprendre i els primers 
clients que vaig tenir eren po-
lítics en actiu, de tots els co-
lors, a qui escric discursos i els 
ajudo a interpretar-los amb la 
�nalitat que convencin, per-
suadeixin i sedueixin les seves 
audiències. No és què dius, 
sinó com ho dius, els dic. En-
tre els alumnes que tinc tam-
bé hi ha empresaris, persones 
amb por a parlar per timidesa 
o un alumne que simplement 
vol tenir una veu amb perso-
nalitat.

El passat dilluns 3 d’abril la periodista i cofundadora de l’empresa Raw Press omplia de positivitat la Cambra de Comerç amb una xerrada en 
què motivava tots els assistents a aconseguir tot allò que es proposessin. La Brigitte, lleidatana de naixement però totalment enamorada de 
la ciutat on resideix, Eivissa, assegura que la clau per aconseguir tot allò que ens proposem es troba ni més ni menys que en la nostra veu.

periodista
i ‘coach’

Animo les 
empreses a

preocupar-se 
per la felicitat 

dels treballadors

I. G.
Ara ho ensenyes, però com 
vas aprendre-ho tu?

B. B.
Quan estudiava Periodisme 
vaig aprendre la tècnica de la 
percepció vocal del logopeda 
nord-americà Arthur Samuel 
Joseph, i ha estat la que he 
emprat per fer ràdio i tele-
visió i com a  comunicadora. 
Disset anys després, i amb 
molt interès i estudi sobre la 
veu humana, he desenvolupat 
el meu propi mètode i ajudo 
qui ho necessita a trobar la 

seva vertadera veu interior i a 
produir-la correctament amb 
la �nalitat que tothom pugui 
ser qui és en realitat.

I. G.
La Cambra de Comerç es-
tava plena de gom a gom. 
Sent a Lleida ja és tota una 
�ta. Com et sents?

B. B.
Em sento molt satisfeta i feliç, 
no només per omplir la sala, 
sinó per la reacció posterior 
de les persones que hi van as-
sistir, perquè algunes ja s’han 
posat en contacte amb mi 
per poder treballar plegats. A 
més, he quedat amb Pimec i 
Cambra que poden incloure 
els meus cursos de veu en els 
seus programes de formació 
per a empreses.

I. G.
Hi ha un assumpte, però, 
encara més important: arri-
bar a la gent. Creus que has 
aconseguit el que et propo-
saves? 

B. B.
Crec que sí, o així ho sento jo. 
La prova n’és l’interès gene-
rat amb posterioritat a la po-
nència. En aquest sentit, tant 
si ho faig jo com si ho fa un 
altre, animo les empreses i a 
les institucions a que es preo-
cupin per la felicitat dels seus 
treballadors, perquè un em-
pleat motivat destina el 65% 
més d’energia que el que no 
ho està  i la seva vinculació a 
l’empresa és més gran. L’em-
presa hi guanya i el treballa-
dor també, i tots contents!

I. G.
I de la sorpresa �nal, queè-
me’n dius?

B. B.
Cantar, oi?! Vaig cantar acom-
panyada del pianista Pancho 
Marrodán i el públic també es 
va engrescar a cantar el “We 
Are The Champions’. Va ser 
molt divertit, n’era l’objectiu, 
i tothom se’n va anar amb un 
somriure i amb moltes ganes 
de viure. Es tracta d’això, ni 

més ni menys.

I. G.
Ara es hora de tornar a casa. 
Explica’ns a què et dediques 
a Eivissa.

B. B.
Tinc l’agència i consultoria 
de comunicació Raw Press i 
el lema per a tots els nostres 
clients és “Que parlin de tu 
i bé”. En els propers mesos 
faré un curs per a la Conse-
lleria d’Igualtat del Consell 
d’Eivissa titulat “Parlar sense 
por”, destinat a col·lectius 
vulnerables. N’organitzaré un 
altre obert a tothom per en-
senyar a “Parlar amb la teva 
vertadera veu”. I estem fent 
coaching empresarial i as-
sessorament d’imatge a una 
nova empresa que tindrà seu 
a Eivissa dedicada a l’ofer-
ta turística complementària i 
relacionada amb el teatre i la 
música. Molt divertit!

I. G.
Per cert, d’on ve el teu nom?

B. B.
Feia temps que ningú no 
m’ho preguntava! (riu) Per-
què als meus pares els agra-
dava molt aquest nom i que 
les meves inicials fossin B. B. 
com l’actriu Brigitte Bardot. 
Jo també sóc B. B.

“La meva fórmula de l’èxit és saber primer 
qui ets per saber després què vols”

Quan estudiava 
Periodisme vaig 

aprendre la 
tècnica de la 

percepció vocal



us podeu posar en contacte amb nosaltres als ‘mails’ 
comunicacio@7accents.cat o comercial@7accents.cat

ANUNCIA’T
fes visible el teu negoci

explica’ns què necessites 
i junts ho farem realitat
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L’Alcalde va nu
 El passat 18 de març gai-

rebé 500 persones van sortir 
al carrer per demanar que a 
Lleida la Paeria sostregui les 
plaques que commemoren 
exalcaldes i d’altres càrrecs 
que van governar o tenir rela-
ció estreta amb el franquisme 
durant l’època de la dictadu-
ra. Aquesta demanda no és 
un caprici ni una voluntat de 
buscar les pessigolles al go-
vern de la Paeria perquè sí, 
és la voluntat d’acomplir amb 
una Llei de memòria històrica 
que els mateixos diputats del 
PSC i PSOE van impulsar al 
Congrés.
El debat i la votació d’una 
qüestió com aquesta havia 
de recaure en el Ple de la Pa-
eria,  que és qui té les com-
petències per decidir sobre 
el nomenclàtor de la ciutat, 
però la majoria del Ple, inclo-
sa CiU, no va voler “conver-
tir-ho en una qüestió política, 
sinó cientí�ca”. És per aquest 
motiu que l’executiu d’Àngel 
Ros con�ava que la comissió 
d’experts creada per estudiar 
el nomenclàtor resolgués el 
problema indicant els noms 
de carrers que havien de 
ser eliminats, però el consell 
d’historiadors, encapçalat 
per l’historiador Manel Lla-
donosa, va decidir, com era 
de preveure, que no era una 
qüestió només acadèmica 
purament, sinó que la decisió 
era política, per la qual cosa 
la pilota li va ser retornada 
novament al govern munici-
pal.
La dignitat de la família Can-
tano, representada per Rosa 
Peña�el, néta de l’històric 
militant i exregidor del PSUC 
Antonio Cantano, és el mo-
tor de la Plataforma Lleida 
Lliure de Franquisme. Estem 
davant d’una mobilització 
ciutadana sense precedents 
que de ben segur guanyarà 
els seus propòsits, perquè és 
de sentit comú. Ramon Areny 
Batlle va ser alcalde de Llei-
da de 1939 a 1941 i durant 
el seu mandat a Lleida van 
existir, a banda de la presó, 
tres camps de concentració, 
i 558 persones van ser afuse-
llades a Lleida (148 sense ju-
dici) i 169 persones van anar 
a la presó. Per si això fos poc, 
359 persones van ser expe-
dientades pel Tribunal de 
Responsabilitats Polítiques. 

No podem permetre de cap 
manera que un personatge 
d’aquestes característiques 
tingui un carrer tan important 
front del nostre riu mentre a 
Cantano se li reserva un car-
rer en una zona no urbanit-
zada. És un insult i una falta 
de respecte que el govern 
de la Paeria ha gestionat 
maldestrament des que ICV 
va començar a reclamar el 
canvi de placa de l’Alcalde 
Areny per la d’Antonio Can-
tano el 2013, any de la seva 
mort. Puc arribar a entendre 
la intencionalitat de l’Alcalde 
quan diu que l’exercici de la 
política ha de ser reconegut, 
però això no pot voler dir en 
cap cas que qualsevol perso-
na que hagi exercit la política 
mereixi un reconeixement, 
especialment si es demos-
tra que ha fet mèrits durant 
una dictadura feixista o si es 
tracta d’un personatge de-

mostradament corrupte. L’Al-
calde Areny tenia totes dues 
“virtuts”.
Recordo el debat l’any 2007 
que es va obrir al Congrés 
arran d’aquesta Llei, calia un 
acord i es va fer un gran es-
forç a pesar que hagués po-
gut ser una Llei més contun-
dent en les seves condemnes 
al franquisme i la il·legitimitat 
o la nul·litat dels judicis fran-
quistes, però calia ser prag-
màtic, era aquesta Llei o cap, 
i va poder prosperar amb els 
vots favorables de tots els 
partits excepte ERC i el PP. 
Si bé la Llei era escassa en el 
cas del nomenclàtor de Llei-
da, sí resulta molt clara en el 
seu article 15 sobre “símbols 
i monuments públics”. Con-
cretament, l’article diu que 
les “administracions públi-
ques, en l’exercici de les se-
ves competències, prendran 
les mesures oportunes per a 

la retirada d’escuts, insígnies, 
plaques i d’altres objectes o 
mencions commemoratives 
d’exaltació, personal o col-
lectiva, de la revolta militar, 
de la Guerra Civil i de la re-
pressió de la dictadura...”.
A pesar de la supèrbia de 
l’actual equip de govern, en-
capçalada per les polèmiques 
declaracions del seu Alcalde, 
Àngel Ros, el consistori ja ha 
hagut de cedir en la retirada 
a corre-cuita de 340 plaques 
del Ministerio de Vivienda 
que contenien els jous i les 
�etxes falangistes. Si això és 
així és gràcies a la pressió 
feta per la mobilització i per 
les 1.300 adhesions al Mani-
fest Lleida Lliure de Franquis-
me, de les quals 56 són col-
lectives, i perquè el govern 
sabia que el dia 20 de març 
dotze col·lectius presentarien 
una demanda judicial un cop 
esgotada la via administrativa 

i desatès el requeriment.
Davant de la gran quantitat 
de contradiccions �agrants 
en les quals s’ha endinsat 
l’actual equip de govern de la 
Paeria, només es poden pen-
sar dues coses: o bé l’Alcalde 
va nu i tothom s’ha adonat 
menys ell que incompleix la 
Llei de la memòria històrica 
i la voluntat d’un poble en 
moviment que està deixant 
molt clara la seva voluntat 
(dins i fora de Lleida), o bé el 
govern de la Paeria va venut 
pels seus acords amb Ciuta-
dans. O totes dues coses.
Sigui com sigui, el resultat 
fa que encara ens haguem 
d’avergonyir de l’enaltiment 
de vuit alcaldes i càrrecs els 
noms dels quals llueixen ru-
tilants a les parets dels edi�-
cis lleidatans mentre d’altres 
persones que van patir tortu-
res i van ser afusellades per 
lluitar pels nostres drets, ho-
mes i dones, resten en l’oblit. 
La memòria dels anònims és 
la memòria d’una majoria so-
cial, i amb el temps la gua-
nyarem. 

SARA VILÀ
SENADORA D’EN COMÚ 

PODEM

 

La pagesia de la 
Vall d’Aran, desa-
tesa

 A la nostra vall, i en general 
a les comarques de munta-
nya, les visites dels polítics no 
són gaire freqüents. Per això, 
quan algun alt càrrec pren la 
decisió d’acostar-s’hi, com 
va passar fa poques setma-
nes, tenint en compte que hi 
ha sectors com l’agrari, que 
passa per una situació molt 
difícil, se’ns fa estrany que no 
se’ns convoqui ni tan sols per 
mantenir un canvi d’impressi-
ons.
En defensa de l’agricultura 
i la ramaderia de muntanya 
ens hem mobilitzat i hem 
demanat solucions urgents 
reiteradament. Tenim greus 
problemes pels danys d’es-
pècies reintroduïdes com l’ós 
i de la fauna cinegètica, que 
afecten els nostres ramats, 
mentre que cérvols i senglars 
ens arrasen les zones de pas-

què opina...

Ramon
Pedrós

periodista

Lleida: el joc de les 
quatre cantonades?

Cada cop que l’escriptor 
de la Franja Francesc Serés 
agafa la ploma per escriu-
re un article sobre Lleida 
tremolen les lloses de la 
Paeria i de la Diputació. Fa 
mesos va provocar certa 
urticària institucional amb 
un retrat de la ciutat en el 
qual, bàsicament, denunci-
ava el panorama mediàtic 
“monopolístic” de Lleida i 
el paper acomodatici dels 
partits polítics que, des 
d’unes  institucions con-
trolades amb mà de ferro 
i borsa de vellut, aspiren a 
sobreviure tot repartint-se 
l’administració del “mono-
poli de la calma”.
Ja sé que l’escriptor de 
Saidí parla sovint en metà-
fores i que, si s’ho mira de 
lluny, no sempre l’encerta. I 

sé també, i ho sé molt bé, 
perquè ho he patit en prò-
pia carn, que Lleida no té 
la culpa de ser una ciutat 
petita. 
Però cal agrair els articles 
de l’amic Serés, per molt 
“incòmodes” que resultin, 
com una bufada d’aire fresc 
en meitat de la llarga xa-
fogor institucional que ens 
afecta. I jo els agraeixo, pri-
mer, perquè m’hi vaig �car 
�ns al coll en la lluita con-
tra el monopoli informatiu 
a Lleida i, segon, perquè 
en una democràcia de qua-
litat no hi sobren veus ni 
crítiques, sinó hipocresies i 
menfotisme.
Doncs ara en Serés ha pu-
blicat un altre article, tam-
bé a El País, titulat “Más 
allá de Lleida”, per tal de 
denunciar la “paràlisi” po-
lítica i cultural d’una ciutat 
que quali�ca “de monopo-
lios y ententes cordiales de 
grupos mediáticos y políti-
cos que pretenden ir tiran-
do”, interessats a que no es 
mogui res, com Lampedu-
sa, és a dir, a que tot canviï 
perquè tot quedi igual.

Sembla fort, a primera vis-
ta, però l’home de la Franja 
es queda curt. A les “en-
tentes cordiales” que do-
minen la política i el món 
mediàtic, jo hi afegiria les 
“ententes” que resulten 
de les complicitats amb el 
món econòmic i �nancer i 
el d’algun sector de la justí-
cia. Amb això potser sí que 
podríem jugar al joc de les 
quatre cantonades de la 
ciutat.
A Lleida, però, hi ha coses 
que no se li poden dema-
nar. Com, per exemple, que 
no hi faci boira o que sigui 
una ciutat gran, amb Corte 
Inglés i parc internacional 
dels Barrufets, oberta de 
bat a bat a les propostes 
foranes, sense els vicis ni 
prejudicis d’un entorn en-
ganxat a una medul·la pla-
na, ferma, llunyana. Potser 
n’hi ha una altra, de ciutat, 
però a mi, com diu el poe-
ta, “ja no em queda quasi 
cap més consol / que creu-
re i esperar la nova arqui-
tectura / amb què braços 
més lliures puguin ratllar el 
teu sòl”.
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tura i farratge. Aquests últims 
anys també ens han retallat 
injustament els ajuts a la ra-
maderia, les mesures agro-
ambientals del Programa 
de Desenvolupament Rural 
(PDR) i les indemnitzacions 
compensatòries de mun-
tanya. I contra aquestes de-
cisions, algunes de les quals 
s’han redreçat o es troben 
en via de trobar solucions, 
també hem reclamat un canvi 
d’actitud.
En la recent marxa pagesa 
que vam portar arreu de Ca-
talunya fa just tres mesos per 
la dignitat de la pagesia rei-
vindicàvem la importància del 
manteniment de l’agricultura 
i de la ramaderia per l’apor-
tació de béns públics i per 
abastir d’aliments la pobla-
ció. A les zones de muntanya, 
l’agricultura i la ramaderia 
extensiva són importants pel 
paper que tenen les pastures 
i per a l’economia d’aquestes 
comarques.
I encara hi ha d’altres qüesti-
ons cabdals, com ara la nos-
tra preocupació perquè la 
gent jove tingui l’oportunitat 
d’incorporar-se al camp tot 
i les dificultats intrínseques 
d’aquestes comarques.
Per tot això considerem que 
un viatge al territori des del 
despatx oficial bé mereix 
una trobada, encara que si-
gui breu, amb la pagesia per 
conèixer de prop, sense ne-
cessitat de xifres pel mig i de 
viva veu, tot allò que l’amoï-
na. 

SECTORIALS BOVÍ DE CARN 
I OVÍ DE LA VALL D’ARAN 

D’UNIÓ DE PAGESOS

L’assistència sa-
nitària privada a 
Lleida

 Tinc un amic ingressat en 
una clínica de les tradicionals 
de Lleida per una interven-
ció quirúrgica. M’atanso a 
visitar-lo i... oh! Sorpresa, la 
porta d’entrada està tanca-
da. Miro a través del vidre i 
no es veu ningú. Vull trucar al 
timbre i no n’hi ha. Colpejo el 
vidre de la porta i res... Vaig 
per l’entrada d’urgències i 
demano com és que la por-

ta principal està tancada; un 
bidell m’informa que els caps 
de setmana i festius no funci-
ona la recepció (sic!).
Pujo a la segona planta, on 
m’ha dit el meu amic que 
està ingressat, però no sap 
el número d’habitació. Vaig 
al taulell d’infermeria i no hi 
ha ningú. Per sort o per des-
gràcia, veig el quadre de re-
sidents de la planta amb el 
número respectiu d’habitació 
i localitzo la del meu amic 
(segons la Llei de protecció 
de dades, aquest document 
no hauria d’estar a la vista de 
tothom).
Finalment, trobo el meu amic, 
parcialment impedit, ajagut 
al llit. Mentre parlem, la in-
fermera entra i surt de l’habi-
tació fent diferents tasques. 
Una d’elles consisteix en 
buidar la bossa que recull els 
orins al vàter. Posteriorment, 
comprovo que l’ha buidat; sí, 
però no ha tirat l’aigua.
Aprofitant que te la meua 
companyia, el pacient deci-
deix dutxar-se. Però la dutxa 
no té seient (ni una petita llei-
xa per a deixar-hi el sabó) i, 
com que no es pot aguantar 
dret, surto a demanar a la in-

fermera un tamboret i aques-
ta em respon: “Està ocupat”; 
sorprès, li demano si només 
en tenen un i, efectivament, 
em confirma la meua sospita. 
No dono crèdit.
Veient com va tot i la meua 
sorpresa, el meu amic apro-
fita per a comentar d’altres 
detalls del funcionament del 
servei d’assistència personal 
de la clínica. Detalls alguns 
dels quals puc observar per-
sonalment.
O sigui que una clínica pri-
vada, que es manté amb les 
quotes dels mutualistes (quan 
em diu el dineral que paga 
en primes m’escruixo), que 
esperen rebre un servei pri-
vat i de qualitat, la qual cosa, 
teòricament, les diferencia 
de la sanitat pública –diuen 
quan volen convèncer algú 
que subscrigui una pòlissa–, 
resulta que se’ls escatima el 
personal, es tanquen serveis 
els caps de setmana, es re-
dueix el personal al mínim 
els mateixos dies, no tenen 
ni un parell de tamborets per 
planta... I encara m’agradaria 
veure els contractes i requi-
sits del personal de guàrdia. 
Ah! I l’entrada principal no 

disposa d’accés apropiat per 
a persones amb minusvalide-
sa física.
La seguretat social no dispo-
sa d’habitacions individuals ni 
del confort que tenen les de 
les clíniques privades, però 
la sensació de desatenció i 
d’escatiment de recursos –
malgrat les retallades– queda 
lluny del que he pogut com-
provar aquest cap de setma-
na en aquesta clínica situada 
a tocar de la Universitat de 
Lleida. 

UN USUARI SATISFET DE
LA SANITAT PÚBLICA

 

Infraestructures: 
l’esquelet

 El Sr. Rajoy ha vingut a 
Catalunya a anunciar grans 
inversions en infraestructure-
sa. Una bona notícia per ce-
lebrar tenint en compte que 
les infraestructures d’un país 
són l’esquelet de l’economia, 
com l’agricultura és el seu 
cor i els transports, la seva 

circulació sanguínia. Es parla 
d’autovies i de millorar les 
xarxes d’AVE i de rodalies, 
entre d’altres, però tanma-
teix hauria estat positiu que 
així ressuscités la idea de l’Eix 
Transversal Ferroviari de per-
sones i mercaderies (de Llei-
da a Girona, passant per la 
Catalunya Central, Manresa 
i Vic), no obstant això, sense 
caldre grans obres faraòni-
ques i aprofitant i millorant 
les vies ja existents; així com 
la prolongació del tren de la 
Pobla fins a la Seu d’Urgell 
i/o Andorra. Però suposo que 
tot arribarà. Veurem si el Sr. 
Rajoy complirà aquesta vega-
da la seva promesa, sabent 
també que ja no disposa de 
majoria absoluta per fer el 
que vulgui sense escoltar i 
que, segons es diu, durant 
molts anys els governs de 
tots colors de Madrid han rei-
terat fins a la sacietat aquesta 
promesa i fins ara no s’ha vist 
gran cosa. Començant pels 
trens de rodalies, concreta-
ment la línia de Manresa, víc-
tima del vandalisme i de con-
tínues avaries i retards que 
fan que moltes vegades els 
trens (sobretot el de la prime-
ra hora del matí de Cervera 
a Lleida) arribin tard a Lleida. 
Així mateix, també és positiu 
que l’Ajuntament de Lleida i 
el Departament de Territori 
i Sostenibilitat hagin acordat 
la convocatòria del concurs 
per a la nova estació d’auto-
busos de Lleida per substituir 
l’actual, a l’avinguda Blondel 
(té moltes deficiències per 
la seva antiguitat, amb la 
bona idea de reconvertir-la 
en equipament comercial i 
cultural). Una estació que 
estarà a tocar de la de tren, 
model que aposta per facili-
tar els desplaçaments de les 
persones i la multimodalitat 
del transport seguit a d’altres 
ciutats com Cervera, Giro-
na, Figueres i, properament, 
Mollerussa. Esperem que a 
d’altres ciutats com Tàrrega 
també s’aposti per apropar 
les estacions d’autobusos a 
les de trens (és un lloc ade-
quat la gran esplanada que hi 
ha a la falda del parc de Sant 
Eloi, aprofitant la mateixa es-
tació de trens per a la venda 
de bitllets). I és que el món es 
mou... sobre rodes... o sobre 
rails? 

TONI YUS

què opina...

Núria

Si hagués nascut dona 
m’haurien dit Núria. Com 
tu. Però si hagués nascut 
dona no hauria estat ni un 
quart de valenta del que 
has estat. Fes-me cas: ni un 
únic quart d’hora. Si hagués 
nascut dona no hauria estat 
capaç de tenallar un som-
riure capaç de tanta força 
sabent que l’hora m’ame-
naça. Com el somriure únic 
que duies arrapat als llavis 
a cada hora. Per moltes 
tenalles que haguessin in-
tentat incapacitar-lo amb 

tota la força del món. Estic 
segur que aquest somriure 
encara el duus en aquell 
que diuen que és un altre 
món. Que sàpigues que el 
tenim ben present i ens ser-
virà per fer-nos menys durs 
els dies del futur i les esto-
nes del present.
Si hagués nascut dona 
tampoc hauria intentat en-
tendre el valor de tot amb 
tant valor. Si hagués nascut 
dona no hauria estat tan 
intens ni hauria pogut fer 
tants intents trobant-me en 
el teu estat. I ara deus es-
tar en una sala d’estar a la 
que nosaltres també hi vol-
dríem ser com aplegats en 
cor. Fes-me cas: per molt 
lluny, et sabem a prop, a 
dins del nostre cor. No fa 
falta que et digui com tro-
barem la teva falta.
I per molta homonímia i 
joc de paraula que escri-
gui en aquest full sé que ja 

no hi ha volta de full. Tot i 
això, et dono la meva pa-
raula que sens falta seràs 
sempre amb nosaltres en 
el que ens resta de joc. In-
tentarem posar les mires al 
lloc just on hem d’atènyer 
perquè sé que ens mires i 
ens guardes un lloc al teu 
costat.
I t’envejo per cada segon 
que ens has regalat. La vida 
per tu mai ha estat en un 
segon pla. Perquè aques-
ta malaltia amb nom d’ho-
ròscop o de mol·lusc no et 
va fer mai caminar com els 
crancs ni canviar el nom ni 
mica. El teu i una mica el 
meu. T’insisteixo: si hagu-
és nascut dona m’haurien 
dit Núria. Com tu. Però no 
he nascut dona i m’han dit 
Ferran. Però si hagués nas-
cut dona voldria dir-me Nú-
ria i sobretot haver viscut 
com tu ho has fet: fes-me 
cas. Descansa en pau.

Ferran
Grau

periodista i escriptor
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PASSATEMPS

by Miguel MaciasRos tornarà a ser candidat

by Joan CastellàLleida is di� erent

  HORÒSCOP per Dhana Astròloga

4 6 5 9
3 5 6 7

3
7 3

8 7 2 6
5 2

7
2 3 5 1

8 1 4 2

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

Dificultat: Alta

SUDOKU per AMIC

MOTS ENCREUATS per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Neteja de l’embús de trànsit amb gotes o mocador / 2.
Remenant sobres han sortit magistrats espartans. Si mira a l’horitzó veu un
continent / 3. Obrellaunes. Es llanci als peus del cuiner de dolços. Palma per
posar �  al rumor / 4. Els visitants que rep són una colla d’aturats. Cansalada
que és quasi tot crosta. Intranet? / 5. El prostíbul de Torí?: no, encenser. El
rector ni la coneix / 6. Dóna per darrere. Senyal que et deixa la vida però
sobretot la ferida / 7. Dictadora a l’albanesa. Carretera tan dreta que podria 
dur al catre / 8. Estès sense cap ni peus. De la branca aplanada enrere, com
faixada a la italiana / 9. Una se’n fa abrics, l’altra les urpes. Nivell per estrenar /
10. Freni el desordre del taurí. Tal com és no perdrà mai el cap / 11. Rep i no
protesta. Barregi climes � ns que barregi. Dins la masia / 12. Ens ha fet
companyia uns quants dies d’aquest hivern. Con� ança entre el � duciant i el
� duciari / 13. Notes realitzades en vers. Convençut del vehicle torinès.
VERTICALS: 1. Delectats amb delicioses habilitats. Gas contingut en una
argolla / 2. Si no mou muntanyes, en puja. Pel nadó és la manera de
presentar-se en societat. Maten el porc / 3. Segons com posa peròs, un plat
d’aquests. Condensat per síntesi / 4. Resulta més que còmica, degut a
l’element que conté. Quina colla, com han deixat la paret… / 5. A l’interior de 
la bossa. Dels sistemes com ara les vies o els balls de parella. Un quart de vuit /
6. I un terç de nou. Cop de telèfon per denunciar la moto. “Crucigramistes” 
Fent Enemics / 7. Deambulatori, allà on la passa gira sola. Abaixis, acotis / 8.
“Babariotes” de part de l’Elisenda. LSD d’efectes similars al trifàsic / 9. Empre-
sa incapaç d’expandir-se. Polit i lluent, el paviment, de baix a dalt. Va ser ell qui 
ho va dir / 10. Per entrar en aquests parcs calen arguments. No � ca bé, però
vostè, a la seva / 11. Símptomes d’inoperància. Dret que en cas de ser aplicat
et deixa ajagut / 12. O produeix artísticament o és una beina vegetal. Social-
ment assegurat.

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Esperaves notícies relacionades 
amb un projecte i ara pots sa-
ber-ne quelcom. Potser no acaba 
de ser com t’agradaria, però 
abans de dir que no valorau-ho i 
fes una proposta.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots sentir certs efectes pri-
maverals. Si notes que el teu 
estat emocional canvia més del 
normal, omple el temps de coses 
que t’agradin, t’ajudarà a trobar 
l’equilibri.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Segueixes gaudint d’un any amb 
extres i alguns regals. Tot i així, 
alguna cosa que s’estava a punt 
de complir pot endarrerir-se una 
mica. Sembla que encara no és 
el moment.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Cuida les amistats amb alguna 
trucada de tant en tant, rebràs 
bona energia. Et ve de gust 
viatjar per relaxar-te. T’anirà bé 
un lloc de muntanya, els pulmons 
t’ho agrairan.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
L’economia no et deixa del 
tot tranquil. Papers, gestions, 
bancs... t’atabala tanta pape-
rassa, però per poder portar 
endavant el que desitges hauràs 
de fer una inversió.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Mostres interès en una persona 
que ha aparegut en la teva vida 
i sembla que et correspon, però 
sigues sincer, potser no vol el 
mateix que tu. Serà bo cultivar 
l’amistat.



PASSATEMPS

by Jordi BalaschAltre cop el TC

by Lupe RibotSer o no ser
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TELÈFONS D’INTERÈS

4 6 5 9
3 5 6 7

3
7 3

8 7 2 6
5 2

7
2 3 5 1

8 1 4 2

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

Dificultat: Alta

SOLUCIONS

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si vius en família o comparteixes 
casa, t’agradaria poder viure 
sol. Aquest pot ser un dels teus 
objectius, a curt o llarg termini. 
Cuida la gola dels canvis de 
temperatura.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Sembla que la maquinària pot 
donar-te més d’un mal de cap. 
Revisa el que no funcioni prou 
bé. En l’art trobaràs una evasió 
ideal. Si l’artista ets tu, estaràs 
ben creatiu.

Bessons (Del 21/5 al 21/6)
Has tingut unes setmanes per 
dedicar-te a un tema professional 
del teu interès que hauria d’estar 
orientat o resolt. Si treballes per 
un altre, pots arribar a pujar de 
categoria.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Sents el teu instint protector
molt a � or de pell. Si no ets pare 
o mare, podria ser el moment
de pensar-hi. Es presentarà 
l’oportunitat de fer un viatge de 
plaer.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
En els darrers temps el teu cor 
s’ha endurit. Es pot dir que has 
madurat i ja no acceptes segons 
quin tipus de relacions en la teva 
vida. Tindràs alguna ocasió de 
provar-te.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si vas viure una mala experiència 
sentimental, deixes enrere la por 
i estàs obert a enamorar-te de 
nou. Apropa’t al mar, al llac, al 
riu... sent l’energia de l’element 
aigua.

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
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