
www.7accents.cat

JUNY/JULIOL/AGOST 2017

MENSUAL

Número 19

GRATUÏT

SE7
Millor Nova Publicació
NIT DE LES REVISTES

I LA PREMSA EN CATALÀ
PREMIS 2016

4 de maig de 2016

8

SOCIETAT Lleida

La Paeria i la Universitat de 
Lleida donen l’esquena al

referèndum de l’1-O

Presó per al cunyat de
l’home trobat mort en un 

maleter a Barcelona
5 10

Fent sortir els
colors a Ponent
Les declaracions del bisbe de 
Solsona, els comentaris d’un 

professor del Gili i Gaya i 
l’atac a dues noies per fer-se

 un petó posen en estat 
d’alerta el col·lectiu LGTBI 

Plaça Sant Joan, 17 4rt 4a
AURA LLEIDA

www.auralleida.es
636101546

Lleida té ORGULL

f

Rambla Ferran, 26  

25007 Lleida

T. 973 241 672
cromm@live.com

tenim un espai 
pensat per a tu



JUNY/JULIOL/AGOST 2017  2

Joan
Margarit

poeta

 El poeta segarrenc Joan 
Margarit (Sanaüja, 1938) 
ha estat distingit amb el 
Premi Pablo Neruda 2017, 
un guardó referent entre 
els premis literaris iberoa-
mericans que des de 2004 
atorga anualment el Con-
sell Nacional de la Cultura 
i les Arts de Xile. El jurat 

del premi ha reconegut “la 
qualitat de la seva poesia i 
la força lírica de la llengua 
catalana”, així com la ca-
pacitat per unir “la bellesa 
formal i l’emoció” i el seu 
diàleg “amb la memò-
ria i la dimensió ètica del 
compromís amb la vida i la 
mort”. 

Roberto 
Fernández

rector de la
Universitat de Lleida

 Els alumnes de la Uni-
versitat de Lleida han estat 
víctimes d’una nova agres-
sió a la llibertat d’expressió 
per part d’un rector que 
recorda a règims anteriors 
(o massa actuals) arres-
tant-los i coartant les seves 
llibertats. Com les de tots 
els catalans quan dona l’es-

quena a un referèndum per 
tal que puguem decidir el 
nostres futur democràtica-
ment. La UdL es desmar-
ca així d’altres universitats 
que sí que s’han sumat al 
Pacte Nacional pel Refe-
rèndum, com ara la Politèc-
nica, la Pompeu Fabra i la 
Rovira i Virgili. 

Productora
audiovisual 
de 7accents
 Llegeix amb el teu dis-

positiu mòbil el codi QR 
corresponent al vídeo 
de 7accents que t’inte-
ressi i visiona’l a l’ordi-
nador, l’smartphone o 
la tablet. La neteja de 
platges després de Sant 
Joan. la felicitació de 
Nadal de Lavola, el vide-
oclip de Roger Argemí i 
les  colònies de l’AECC 
protagonitzen els nos-
tres últims vídeos. 
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Ser o no ser? Ser independent 
o no ser dependent? L’absèn-
cia de dilema converteix la 
qüestió en un mer tràmit. Hi 
haurà referèndum, pactat o 
no, perquè del contrari la de-
mocràcia �niria afusellada pel 
mateix escamot d’execució 
que practica el tir al plat amb 
Mariano Rajoy però substitu-
int la vaixella per les neurones 
del susdit. I això que no sóc 

independentista ni de bon 
tros...
Els casos 4-F, Bagó, 3%, Pujol, 
Hotel del Palau, Innova, Mer-
curi, Millet, Pallerols o Petrò-
ria, entre d’altres, esdevenen 
proves fefaents que no som 
pas millors que els nostres ve-
ïns. Parlem del canal Segarra-
Garrigues? Havia de ser la 
gran obra de Catalunya, una 
infraestructura hidràulica que 
generaria milers d’hectàrees 
de regadiu a les comarques 
lleidatanes. Quinze anys des-
prés, les portes giratòries, els 
clientelismes, les corrupteles 
i les pí�es vàries marquen el 
recorregut d’un canal que 
ha regat les butxaques d’uns 
pocs en comptes de les terres 

d’alguns més. I els responsa-
bles catalans de l’obra, també 
els lleidatans, en són els prin-
cipals responsables.
Tots aquells que han robat a 
petita escala, és a dir, a ciuta-
dans d’una nació sense estat, 
ara pretenen fer-ho a gran es-
cala, a ciutadans d’un estat a 
ple dret. A nosaltres ens con-
tinuaran robant, però almenys 
els diners es quedaran a casa. 
O, com a molt lluny, a Andor-
ra.
Per sort, els convergents re-
convertits en demòcrates eu-
ropeus catalans desapareixe-
ran del mapa en favor d’una 
Esquerra Republicana de 
Catalunya liderada per Oriol 
Junqueras, un home que no 

dubtarà a anteposar els inte-
ressos de país als seus pro-
pis... Paradoxalment, qui ha 
estat desaparegut del mapa al 
llarg dels darrers dos anys és 
aquest pseudomessies català, 
que ha prioritzat mantenir les 
seves opcions a erigir-se en el 
primer president de la nova 
república catalana a donar la 
cara i arriscar-se a una imputa-
ció que el deixés fora de joc.
I d’això es tracta justament, 
d’un joc, una partida en què 
qui guanya no és sempre per 
mèrits propis, sinó també per 
desmèrits del contrari. I jo vo-
taré que sí a la independència, 
perquè els altres han jugat tan 
malament aquest partit que 
ens han fet bons a nosaltres.

Ser (independent) o
no ser (dependent)
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Ara o mai
Com els magazins televisius, com els 
matinals radiofònics, com les sèries 
nordamericanes... Tanquem el men-
sual per vacances! Tancament a mit-
ges, però, ja que la informació conti-
nua en el diari digital; la productora 
audiovisual i l’agència de comunica-
ció romanen obertes, i apro� tarem 
aquests dos mesos de vacances per 
preparar una nova publicació que 
veurà la llum al mes de setembre a 
la Fira de Sant Miquel, on celebra-
rem la seva posada de llarg amb pe-
riodistes de la talla d’Antoni Bassas i 
Esther Vera, entre d’altres.
Per tant, no són pas unes vacances 
de funcionari, sinó un punt i seguit 

del SE7, un producte que hem mi-
mat � ns a l’extenuació amb l’objec-
tiu de transmetre als lectors l’afecte 
que sentim per la llibertat d’expres-
sió i la pluralitat informativa. Ho de-
mostra el premi a la millor nova pu-
blicació de Catalunya de l’any 2015 
que ens va atorgar la Federació 
d’Associacions d’Editors de Premsa, 
Revistes i Mitjans Digitals en Català 
davant d’uns 300 professionals del 
sector que s’aplegaven a l’Espai En-
desa de Barcelona. 
El poble català afronta el repte més 
important de la seva història mo-
derna. I els mitjans de comunicació 
hem d’estar preparats davant dels 

canvis que s’albiren. Per això, cal 
buscar aliats que sàpiguen veure-hi 
més enllà de la seva pròpia idiosin-
cràsia. I que la millor publicació de 
Lleida i el millor diari de Catalunya 
s’hagin trobat a la meitat del camí 
per recórrer plegats el que queda 
del mateix esdevé una garantia per 
a tots aquells lleidatans que encara 
con� en que Lleida estarà a l’alçada 
de les circumstàncies. És ara o mai. 
I nosaltres apostem fermament per 
l’ARA.
Així, doncs, de la mateixa manera 
que a ningú no li estranya que una 
sèrie de televisió funcioni per tem-
porades i, consegüentment, la ma-

joria pari durant l’època estival, nos-
altres hem optat pel mateix sistema, 
la qual cosa donaria com a resultat 
dues temporades de dinou números 
amb un � nal obert a l’espera de la 
publicació de la tercera tanda de pe-
riòdics, prevista per al setembre. De 
fet, Lleida atura bona part de la seva 
activitat durant els mesos de juliol i 
agost, ideal per agafar aire i retornar 
amb idees fresques i renovades. Us 
recomanem que obriu les � nestres 
per tal que corri l’aire, massa carre-
gat de rèmores per al progrés.
Per ara, res més. Bon estiu i bones 
vacances de part de tot l’equip del 
SE7!

SE7PEUSALGAT
Lleida, amb la

selecció espanyola
 Per primera vegada en molts anys 

una ciutat catalana demanarà formal-
ment a la RFEF acollir un partit o� cial 
de la selecció espanyola absoluta. Tal 
“honor” recau en Lleida, i és que a pro-
posta de Ciutadans, i amb el suport 
de PSC i PP, s’ha aconseguit la majoria 
absoluta en el Ple de l’Ajuntament de 
Lleida. El poder que exerceix la por-
taveu de C’s, Ángeles Ribes, damunt 
de l’alcalde de Lleida ha fet possible 
el “miracle”. De fet, Ros s’està con-
vertint en un ídol per als sectors espa-
nyolistes més retrògrads. Els últims a 
lloar-lo han estat els tertulians del pro-
grama esportiu de més baix per� l de 
la televisió estatal, El Chiringuito, que 
no han dubtat a presentar-lo com un 
heroi per haver-se enfrontat al “pro-
jecte separatista català”. 

#LGTB

@Pepm_Sanz
Alumnes alliço-

nant el seu pro-
fessor sobre el 
respecte i la 
llibertat. No 
anem tan ma-
lament! #Llei-

da #LGTB

@skmarla_
Avui recordem la @kar-

me_gili i el professor homò-
fob que les joves estimem 

i FOLLEM com volem, que 
trenquem la norma.

@magielapelos
Com a exalumna del Gili em 
sento orgullosa q els actu-
als alumnes s’hagin rebel-
lat contra aquest professor. 
Cosa que no vam saber de 
nosaltres. 

#Leridanismo

@PostureigLleida
Nou himne de #Lleida: SOM 
DE L’OEST DE CATALUNYA 

LA TERRA ON ES PON EL 
SOL... CON LA CAMISA 
NUEVA QUE TÚ BORDAS-
TE EN ROJO AYER #Lerida-
nismo

@yellowseahawk
Ni #Lleidatanament ni #Le-
ridanismo, és #pocavergo-
nyisme al màxim exponent.

@ecogrup21
A #lleida el vintage d la polí-
tica passa pel retorn del #le-
ridanismo?

#larojalerida

@oriol_lleida
Existeix una “Operació Léri-
da” per part de C’s i SCC? 
Bilingüisme, La Roja, no 
AMI, articles ABC, Razón, + 
relació amb Aragón... sem-
pre Lérida...

@correoderobert
Te gustaría que la roja jugara 
en Lérida? Vota. Vale la pena 
sólo ver la cara a los separa-
tistas.

#mocioncensura

@lolaq20
En una semana, el #nuevoP-
SOE se abstuvo en la #mo-
cioncensura, vetó ser repu-
blicano, busca volver con Cs 
y con su abstención apoyará 
el #CETA?

@republisiado
El � scal general del estado 
se jacta de ser un capo de 
la ma� a fascista NO TIENE 
VERGÜENZA Y @PSOE me-
nos x apoyarlos.

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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Ajuntament de Lleida Multes prescrites

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 El Comú de Lleida ha pre-
sentat a la Fiscalia Anticorrup-
ció, a Madrid, una denúncia 
amb tota la informació que 
el grup municipal té sobre les 
multes de trànsit i zona blava 
que suposadament la Paeria 
va deixar prescriure des de 
2005. La formació considera 
que compleixen d’aquesta 
forma amb el seu dret i deure 

El Comú de 
Lleida porta a 
la Fiscalia An-
ticorrupció su-
posades mul-
tes prescrites 
de la Paeria, 
que reitera que 
el procés de 
tramitació de 
les mateixes 
és impecable i 
transparent

de posar en coneixement de 
l’autoritat qualsevol indici de 
delicte i assenyalen que ho 
fan ‘’respectant en tot mo-
ment el principi de presump-
ció d’innocència de totes les 
persones que inclou la de-
núncia’’. Des de l’Ajuntament 
de Lleida, la tinent d’alcalde 
Montse Mínguez ja va voler 
deixar clar al seu dia que a 
la Paeria tothom pagava les 
multes, inclosos els regidors 
de tots els partits polítics.
Les denúncies afecten 60 ex-
pedients de persones físiques 
i jurídiques diferents que su-
men 665 documents en total. 
La informació de què disposa 
el Comú es divideix en qua-
tre blocs: 15 càrrecs electes; 
12 funcionaris; 9 empresaris, i 
16 altres (familiars de polítics, 
regidors, funcionaris muni-

Les denúncies
afecten 60 persones 

entre regidors,
funcionaris,

familiars...

cipals, col·laboradors, mem-
bres de la societat civil i/o de 
les llistes electorals del PSC).
A més, hi ha diversos exem-
ples que el Comú considera 
especialment rellevants: d’un 
restaurant apareixen més de 
90 multes prescrites; d’una 
persona rellevant de l’àmbit 
jurídic i la seva família pro-
pera, més de 60 multes pres-

crites, i d’un càrrec electe en 
actiu, 22 multes prescrites.
Així, doncs, el Comú de Llei-
da considera que pot con-
� rmar-se una “llista blanca” 
de personatges i empreses 
sobre els que l’Ajuntament 
de Lleida estaria � ltrant les 
multes. “Hem trobat casos en 
els quals prescriuen sancions 
abans de temps, molt després 

del període màxim o, � ns i 
tot, quan es troben en exe-
cució voluntària o executiva”, 
asseguren des de l’agrupació.
L’equip de govern de l’Ajun-
tament de Lleida ha volgut 
sortir al pas de les acusacions 
del Comú reiterant que el 
procés de tramitació de mul-
tes és impecable i transpa-
rent. La regidora de Segure-
tat Ciutadana, Sara Mestres, 
ha remarcat que el procés de 
prescripció de multes és auto-
màtic perquè així ho � xa la llei 
i no hi ha cap intervenció po-
lítica. D’altra banda, el PSC es 
reserva el dret de recórrer a 
la justícia si les dades presen-
tades pel Comú s’han obtin-
gut de manera no lícita i s’han 
utilitzat indegudament dades 
personals d’acord amb la llei 
vigent. 

El Comú posa en conei-
xement d’Anticorrup-
ció, Antifrau i el CGPJ 
els 665 documents que 
ha rebut sobre multes 
prescrites. En aquest 
sentit, Ros fa públiques 
les seves multes i ame-
naça amb querellar-se.

fotos · Comú i Paeria

Qui no paga les 
seves multes?
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1-O

Es recullen 400 
adhesions en 
poques hores 

contra la decisió 
de la UdL

“Un alcalde no és qui deixa o no votar, sinó la llei”, diu Ros
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

El Ple de la Paeria de Lleida 
s’ha pronunciat en contra 
de la cessió d’espais i equi-
paments municipals per a la 
celebració del referèndum 
d’independència previst per 
a l’1 d’octubre després que 
PSC, C’s i PP hagin tombat la 
proposta de resolució presen-
tada per la Crida per Lleida-
CUP, la qual ha rebut el suport 
de la resta de grups. L’alcal-
de, Àngel Ros, ha reiterat que 
“un alcalde no és qui deixa o 
no votar sinó la llei” i “qual-
sevol votació s’ha de dur a 
terme dins dels marcs legals 
establerts”, ha sentenciat.
D’altra banda, el Consell de 
Govern de la Universitat de 

La Paeria i la UdL donen
l’esquena al referèndum de l’1-O

Ros i Fernández s’han aliat contra la celebració del 
referèndum de l’1-O.

foto · Arxiu

Lleida (UdL), encapçalat pel 
seu rector, l’espanyolista Ro-
berto Fernández, ha rebutjat 
adherir-se al Pacte Nacional 
pel Referèndum amb dinou 
vots en contra i nou a favor. 
També s’han recollit vinc vots 
en blanc i un de nul. Dues 
persones han sortit de la sala 

per no haver de votar i es con-
sidera que s’han abstingut se-
gons han informat fonts de la 
UdL. Malgrat que els acords 
del Consell de Govern de la 
UdL se solen votar a mà alça-
da, en aquest cas s’ha habi-
litat una urna per garantir el 
vot secret a petició de l’equip 
rectoral.
En aquest sentit, una cinquan-
tena de professors de la Uni-
versitat de Lleida han presen-
tat un manifest per demanar 
al rector, Roberto Fernández, 
que reconsideri la decisió 
adoptada pel Consell de Go-
vern de no donar suport al 
referèndum d’independència 
del proper 1 d’octubre. En 
poques hores ja es van supe-
rar les 400 adhesions. 
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Perelló canvia els socialistes pels
republicans en favor del referèndum

 REDACCIÓ
 TÀRREGA

L’Ajuntament de Tàrrega ha 
emès un decret d’alcaldia se-
gons el qual es deixa sense 
efectes l’atribució de com-
petències de govern als dos 
regidors del grup municipal 
del PSC, Silveri Caro i Noèlia 
Soto. El decret suposa posar 
punt i �nal al pacte de govern 
local entre els grups munici-
pals de CiU i PSC que es va 
subscriure el juliol de l’any 
2015, a l’inici del present 
mandat.
A posteriori, els grups munici-
pals del PDECat i ERC-MES a 
l’Ajuntament de Tàrrega han 
signat un acord de govern 
per tot el que queda de man-
dat. Aquest fet suposa la in-
corporació dels tres regidors 
d’ERC-MES dins de l’equip 

Divorci entre PDECat i 
PSC a l’Ajuntament de 

Tàrrega

Canvi de cromos

Imatge del nou equip de govern de Tàrrega després 
de l’acord assolit entre el PDECat i ERC-MES.

foto · Ajuntament de Tàrrega

de govern que integraven �ns 
ara els vuit edils de l’antiga 
Convergència i Unió.
En aquest sentit, el Ple de 
l’Ajuntament de Tàrrega ha 
aprovat la modi�cació del 
cartipàs municipal del con-
sistori, fruit del nou pacte de 
govern signat entre els grups 
del PDECat i ERC-MES. El do-
cument �xa les atribucions de 
la gestió de les àrees munici-
pals corresponents als onze 
regidors que ara formen part 
de l’equip de govern. Així, 
doncs, els tres edils d’ERC-
MES s’integren dins del go-
vern local junt als vuit edils 
del PDECat després de la 
ruptura amb els dos regidors 
socialistes. 
L’alcaldessa, Rosa Maria Pe-
relló, ha manifestat durant el 
Ple que el nou equip de go-

vern rea�rma el seu compro-
mís amb el referèndum del 
proper 1 d’octubre. A més, 
es reforça també l’atenció a 
les persones amb la creació 
de l’Àrea de Polítiques de la 
Ciutadania, que estarà a càr-
rec del portaveu republicà, el 
recent incorporat Jaume Fol-
guera.

Dins d’aquesta Àrea s’englo-
baran les regidories d’Acció 
Social, Treball i Centre Obert 
(Joan Palou, ERC); Turisme, 
Desenvolupament Rural i Po-
bles (Mireia Caus, ERC); Es-
ports, Salut i Gent Gran (Jau-
me Folguera, ERC), i Joventut 
i Igualtat (Núria Franquesa, 
CiU).
D’altra banda, els dos regi-
dors del PSC passen ara a 
l’oposició després que es 
trenqués el pacte amb el 
PDECat el passat 12 de juny. 
També a l’oposició continu-

en �gurant els tres edils de 
la CUP i l’edil de CdT. En el 
decurs de mateix Ple també 
s’ha donat llum verda a la mo-
di�cació de les retribucions 
de càrrecs electes arran de la 
incorporació al cartipàs dels 
tres edils d’ERC-MES. Així, 
Jaume Folguera passa a tenir 
una dedicació del 80% de la 
jornada; Mireia Caus, un 40%, 
i Joan Palou un 26%. La vota-
ció del nou cartipàs ha rebut 
els vots a favor del PDECat 
i ERC, l’abstenció del PSC i 
l’oposició de la CUP i CdT. 

L‘equip de
govern estarà 

format a partir 
d’ara per onze 

regidors

Ajuntament de Lleida

Obre el nou Museu del Clima i la 
Ciència de Lleida

El Museu del Clima i la Cièn-
cia de Lleida ha obert portes 
amb la voluntat de difondre 
la ciència i les característi-
ques del canvi climàtic. Ubi-
cat en una àrea de 50.000 m2 
entre el Parc Cientí�c de Gar-
deny i el barri de la Mariola 
de Lleida, el nou Museu és 
un concepte d’espai museís-
tic allunyat del clàssic estàtic, 
ja que és el propi Museu qui 
explica, en si mateix, el clima 
i el medi ambient.
El Museu del Clima i la Cièn-
cia mostrarà permanentment 
el llegat del cientí�c lleida-
tà Joan Oró. Cal destacar, a 
més, que el nou parc urbà 

foto · Hermínia Sirvent

creat a l’entorn del Museu ha 
generat una nova entrada di-
rectament des de la Mariola, 
al carrer Cardenal Cisneros, 
que se suma als altres dos ac-

cessos, partida de la Mariola 
i altiplà de Gardeny.
L’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, ha explicat que el nou 
Museu és important des de 
tres punts de vista: “En pri-
mer lloc, des de la divulgació 
cientí�ca i l’aproximació al 
coneixement; en segon, des 
del punt de vista d’un nou 
concepte de museu, que en 
si mateix explica el clima i el 
medi ambient, i tercer, és im-
portant des del punt de vista 
de la cohesió social, ja que el 
Museu se situa al barri de la 
Mariola en la seva connexió 
amb el Parc Cientí�c i Tecno-
lògic de Gardeny”.

La cultura refresca l’estiu a Lleida
La Paeria presenta una nova edició de Les Nits d’Estiu 
per refrescar els dies de calor amb propostes musicals, 
natura, esport i cultura a la fresca. Les més de 200 activi-
tats inclouen algunes novetats com tallers al Museu del 
Clima. Aquest estiu també s’estrena el Seu Vella Music 
Festival, hereu del Concòrdia, amb Andrea Motis, Roger 
Mas o Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet.

foto · Hermínia Sirvent
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LGTBIQ Colors de Ponent

Traient 
els colors 
a una societat en blanc i negre

Fa poc més d’un any naixia l’Associació Colors 
de Ponent. Aleshores eren tres persones les que 
van decidir fer quelcom per canviar la situació 
de desemparament del col·lectiu LGTBIQ a les 
terres de Lleida. Avui compten amb més de sei-
xanta associats i, tot i el llarg camí que els que-
da per recórrer, estan molt ORGULLOSOS de 
tot el que han aconseguit

 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Abans que el col·lectiu Co-
lors de Ponent naixés a Llei-
da, les persones LGTBIQ no 
tenien on anar a buscar ajuda 
quan la necessitaven. La San-
dra, una de les fundadores i 
presidenta de l’Associació, 
posa com a exemple la seva 
pròpia experiència. Un dels 
seus infants �ueix entre gè-
neres. Aquesta situació, en un 
moment de la seva vida, li va 
ocasionar problemes amb els 
seus companys d’escola, que 
no entenien la seva actitud, 
i la Sandra va decidir buscar 
ajuda. A Lleida no la va trobar. 
El suport, �nalment, el van 
trobar a Barcelona. Aquest, 
malauradament, és només 
un petit exemple dels molts 
casos d’homofòbia, bifòbia o 
transfòbia que es produeixen 
a Lleida i els seus voltants, la 
majoria dels quals, encara ara, 
simplement queden en l’oblit. 
Les recents declaracions del 
bisbe de Solsona, l’homofò-
bic comentari del professor de 
l’IES Gili i Gaya o l’atac la pas-
sada nit de Sant Joan d’una 
parella de lesbianes a Arbeca   
només rea�rmen la gravetat 
de la situació. És evident que 

Un moment de la concentració que va tenir lloc el passat Dia de l’Orgull · Imma González

“Des de ben 
petits som 

educats amb uns 
valors totalment 

erronis”

l’existència d’una estructura 
a la que el col·lectiu LGTBIQ 
pugui recórrer quan necessiti 
ajuda és completament neces-
sària, no obstant això, és no-
més el primer pas d’aquesta 
complicada lluita. Això sí, és 

un dels més importants. 

Acabar amb la soledat
Tal com la Sandra explica, 
molts dels afectats davant 
d’un atac contra la seva perso-
na, sigui verbal o físic, opten 
per callar-s’ho per por al que 
pugui passar després, perquè 
se senten sols. L’existència 
d’una Associació que t’asse-
guri que t’acompanyarà en el 
procés és clau perquè aques-
tes persones comencin a de-
nunciar. I és que l’Associació 
no només s’encarrega de vet-
llar perquè es compleixi la llei 
i d’ajudar en els tràmits de de-
núncia, sinó que ofereix ajuda 
psicològica i acompanyament 

a totes aquelles persones que 
ho necessitin. El sentiment de 
soledat és un dels més perillo-
sos, i és per això que l’Associa-
ció dona especial importància 
a l’atenció grupal, on els afec-
tats poden compartir les seves 
experiències i sentiments amb 
altres persones que es troben 
en una situació similar i, a més, 
trobar en el seu grup �gures 
en les quals emmirallar-se. 

Un problema de base
“Ens trobem en una societat 
en la qual som educats, des 
dels inicis, amb uns valors er-
ronis. La diferenciació entre 
nens i nenes ens ve imposada 
�ns i tot abans que nosaltres 

mateixos tinguem consciència 
com per saber si som un nen 
o una nena. Així, doncs, amb 
aquest problema de base és 
habitual que les persones que 
comencen a adonar-se que els 
seus sentiments són diferents 
als de la resta ho amaguin”, 
explica la Sandra. “Si això no 
es canvia a temps -afegeix-, 
pot acabar desembocant en 
un trastorn mental sever”.

Lleida, capital LGTBIQ? 
En poc temps l’Associació ha 
aconseguit molt més del que 
podien esperar. El passat 17 
de juny Lleida va ser escolli-
da com a seu dels actes des-
centralitzats que cada any 
organitza la Comissió Unitària 
20-J, un fet molt important 
per al col·lectiu i que re�ec-
teix la bona feina de tots els 
seus voluntaris. A pesar d’ai-
xò, i sobretot en les últimes 
setmanes, la sensació general 
és més aviat agredolça. Tota 
aquesta tasca i les �tes acon-
seguides contrasten amb els 
casos LGTBIfòbics que conti-
nuen sortint a la llum dia rere 
dia. La persistència és, doncs, 
clau en aquesta lluita, la �ta de 
la qual no és res més que arri-
bi el dia en què aquest tipus 
d’associacions, simplement, 
deixin d’existir.  



Arran difon a les xarxes un cartell que pretén“denunciar” 
la “repressió sexual” de l’Església catòlica

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’organització juvenil de l’es-
querra independentista Ar-
ran ha difós a través de les 
xarxes socials un cartell que 
simula el bisbe de Solsona, 
Xavier Novell, i l’arquebisbe 
de València, Antonio Cañiza-
res, practicant sexe anal amb 
“devoció”.
Arran Lleida a�rma que amb 
el cartell pretenen “denunci-
ar” la “repressió sexual” de 
l’Església catòlica “com a ins-
titució propagadora de l’odi 
contra les persones que són 
LGTBI”.
També acusen la institució 
eclesiàstica d’haver “instau-
rat” en la societat una “re-
pressió constant” cap a les 

Sexe anal entre Novell i Cañizares

persones amb gèneres i sexu-
alitats diverses. 
En aquest sentit, els membres 
d’Arran Lleida consideren un 
exemple “clar i recent” els co-
mentaris LGTBIfòbics del bis-
be de Solsona, Xavier Novell, 
o també del bisbe de Lleida, 
Salvador Giménez, o �ns i tot  
els “insults” del professor de 
l’institut Gili i Gaya, que van 
portar els alumnes a manifes-
tar-se davant del centre esco-
lar. 

Xavier Novell i Antonio 
Cañizares, gaudint del 
sexe anal en el cartell 
d’Arran Lleida

font · Arran Lleida

LGTIfòbia
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carlesaguila@advocatslleida.org

tel. 973 24 35 82

Canyeret, 17/19, baixos 

25007 Lleida · Fax 973 24 07 12

Reclamem clàusules sòl i despeses hipotecàries

T’informem sense compromís!
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Presó provisional sense �ança per a l’empresari carni
lleidatà detingut per la mort del seu cunyat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El jutge ha decretat presó pro-
visional comunicada i sense 
�ança per a l’empresari carni 
lleidatà detingut pe la mort del 
seu cunyat. El sospitós, Josep 
P., de 47 anys i veí de Benavent 
de Segrià, va ser detingut pels 
Mossos d’Esquadra i als jutjats 
de Lleida ha defensat la seva 
innocència en negar tenir cap 
implicació en el cas. La víctima, 
Eduard A., va desaparèixer a 
Albesa i el seu cadàver es va 
trobar dins del maleter del seu 
propi cotxe aparcat al barri 
d’Hostafrancs de Barcelona 
segons ha con�rmat l’advocat 
de Josep P., Daniel Fernández. 
El cadàver es trobava en avan-
çat estat de descomposició. El 
turisme, un Wolkswagen Golf, 
estava estacionat al carrer de 
Béjar.
El jutge ha pres la decisió des-

 Troben l’home desaparegut a
Albesa dins d’un maleter a Barcelona

Crònica negra
Troben un cos sense vida al canal 
d’Aragó i Catalunya, a Almacelles
 REDACCIÓ
 ALMACELLES

Operaris de la neteja han 
trobat un cos sense vida su-
rant a canal d’Aragó i Cata-
lunya, a l’altura de la Saira, a 
Almacelles, i han donat avís 
als Mossos d’Esquadra. La 
unitat subaquàtica del cos 

policial s’ha desplaçat �ns al 
lloc i ha rescatat el cadàver 
de l’aigua, que no presenta 
signes de criminalitat. S’in-
vestiga si el cos pertany a 
un temporer d’origen portu-
guès els companys del qual 
van denunciar la seva desa-
parició. 

Crònica negra
Mor un motorista en un xoc amb 
un turisme a Torrefeta i Florejacs
 REDACCIÓ
 TORREFETA I FLOREJACS

Un motorista ha mort aquest 
en un xoc amb un turisme a 
Torrefeta i Florejacs. El si-
nistre s’ha produït a les nou 
del matí del 28 de juny a l’L-
310 quan, per causes que 
es desconeixen, hi ha hagut 

una topada per encalç en-
tre una motocicleta i un tu-
risme. Com a conseqüència 
de l’impacte, el conductor 
del vehicle de dues rodes ha 
perdut la vida. La víctima és 
un veí de Guissona, J. R. F., 
de 47 anys i nacionalitat es-
panyola. 

prés d’una hora i deu minuts 
de declaració de l’acusat, pro-
pietari d’una cadena de car-
nisseries de Lleida. Ha negat 
tenir res a veure amb la mort 
del marit de la seva germana 
però, de moment, no ha con-

vençut el magistrat del Jutjat 
número dos de Lleida en funci-
ons de guàrdia, que l’ha enviat 
a la presó seguint la petició de 
la Fiscalia. Josep P. ha passat a 
disposició judicial a les 13.35 i 
ha sortit a les 14.45. El jutge, 

Foc

Un incendi crema 14 hectàrees
de conreus a Foradada

 REDACCIÓ
 FORADADA

Un incendi ha cremat 14 hec-
tàrees i mitja de conreus al 
terme de Foradada, a la No-
guera, al costat de la carrete-
ra C-26. Els Bombers han re-
but l’avís quan faltaven pocs 
minuts per a les tres de la tar-
da del 19 de juny i han activat 
�ns a vuit vehicles terrestres 
i quatre mitjans aeris. Poc 
després d’un quart de quatre 
i durant poc menys de mitja 
hora s’ha hagut de tallar com-
pletament la carretera per fa-
cilitar les tasques d’extinció. 
Els Agents Rurals han obert 
una investigació per determi-
nar les causes del foc i localit-
zar-ne el possible autor.
D’altra banda, els Bombers 
també han mobilitzat quatre 

Part de la zona cremada en l’incendi agrícola de Fora-
dada.

foto · Bombers

mitjans aeris i sis de terrestres 
per apagar un altre foc agrí-
cola que s’ha declarat cap a la 
una del migdia al costat d’Al-

menar, a la zona de la parti-
da Coma Estreta, al límit amb 
l’Aragó. Han cremat 12 hec-
tàrees, sobretot de rostolls. 

però, ha trigat una hora més a 
comunicar-li que seria traslla-
dat al centre penitenciari.
El lletrat de la defensa no ha 
pogut explicar cap detall so-
bre els arguments exculpatoris 
que ha exposat el seu client 

davant del magistrat ja que el 
cas es troba sota secret de su-
mari. Només ha concretat que 
l’home no ha assenyalat ningú 
com a possible autor del crim. 
La investigació també continua 
oberta per aclarir si hi ha més 
implicats en el crim. En tot cas, 
Fernández ha assegurat que el 
sospitós “ha tingut la valentia 
de declarar tot i el secret de 
sumari”, en el sentit que quan 
hi ha el secret de les actuaci-
ons l’acusat i la seva defensa 
no tenen accés a la informació 
de l’expedient policial ni saben 
les proves que s’han practicat. 
“Ell està serè però preocupat 
per la situació, té família, té 
una empresa i no és una situ-
ació agradable”, ha a�rmat. 

El carrer Béjar de Barce-
lona tallat mentre la poli-
cia analitza el cos.

foto · Manolo García/Ara

Crònica negra



A vuit mesos d’inhabilitació pel veto a joves amb
síndrome de Down

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Jutjat d’instrucció 3 de la 
capital del Segrià ha condem-
nat a vuit mesos d’inhabilita-
ció el propietari del Pub Fis-
sure de Lleida per un delicte 
de discriminació pel veto a un 
grup de joves amb síndrome 
de Down. Les parts han rati-
�cat en una vista d’acord el 
pacte al qual s’havia arribat 
el 15 de juny després que 
el responsable del local la-
mentés els fets. L’advocat de 
l’acusat, Francesc Sapena, ha 
explicat que s’ha con�rmat la 
condemna després del reco-
neixement d’uns fets “desa-
fortunats”, que es van pro-
duir perquè “es va canviar la 
persona de l’entrada”. “Ara ja 
s’ha parlat amb ell i no torna-
rà a passar”, ha dit. 
El bar, situat al carrer Alfred 
Perenya de Lleida, va vetar 
en dues ocasions, concre-

Condemnat el propietari del Fissure

tament la nit del divendres 
31 de març i la matinada del 
dissabte 8 d’abril, l’accés al 
local a un grup de joves amb 

síndrome de Down i d’altres 
discapacitats intel·lectuals de 
l’Associació. Sapena ha in-
sistit que es tracta d’uns fets 

puntuals, ja que “aquest Pub 
havia estat el que més gent 
amb síndrome de Down havia 
acollit abans dels fets”.

La Fiscalia va presentar una 
querella contra els responsa-
bles del Pub Fissure de Lleida 
arran de la denúncia feta el 
passat 10 d’abril per l’Associ-
ació Down Lleida. El ministeri 
públic considerava que s’havi-
en vist vulnerats els drets de 
les persones amb discapaci-
tat intel·lectual. Down Lleida 
també va denunciar els fets 
al Departament de Benestar 
Social i l’Agència Catalana de 
Consum. Els Mossos d’Esqua-
dra van anar al lloc al moment 
dels fets i van obrir una acta. 
El març de 2013 una disco-
teca de Sabadell tampoc no 
va deixar entrar un grup de 
persones amb síndrome de 
Down. 

Imatge de l’entrada del 
Pub Fissure.

foto · Arxiu

Discriminació
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Solidaritat
Lleida acull un acte de

sensibilització per la causa sahrauí
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Diverses entitats han orga-
nitzat un acte de sensibi-
lització a Lleida centrat en 
el con�icte del Sàhara Oc-
cidental que ha tingut lloc 
el 28 de juny. L’activitat va 
comptar amb la projecció 

del documental Fusells o 
pintades. La lluita no vio-
lenta del poble sahrauí, de 
Jordi Oriola, i un debat pos-
terior on van intervenir acti-
vistes de Sàhara Ponent, Fe-
deració ACAPS, el projecte 
LAONF, Sàhara Dempeus, i 
una persona sahrauí. 

Vandalisme
Pintades a la seu del PSC a la

capital del Segrià
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El PSC ha denunciat els 
atacs patits a la seu del par-
tit a la capital del Segrià 
amb escrits relacionats amb 
el procés independentista i 
ous amb pintura a la façana 
de l’edi�ci.

El primer secretari de la Fe-
deració, Òscar Ordeig, ha 
lamentat “les coaccions i 
les faltes de respecte cap a 
les persones que pensen di-
ferent. Tots els debats i les 
posicions polítiques sobre el 
referèndum s’han de respec-
tar i s’han d’entendre”. font · Twitter

Mor un nou vedell de la Ramaderia Pifarré en
continuar bloquejat el camí d’accés a la granja

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El dimecres 14 de juny ha 
estat donat de baixa un altre 
vedell a la Ramaderia Pifar-
ré. A �nals de maig la família 
Pifarré va entrar un grup de 
vedells, però aquest juny ha 
sofert, amb aquesta darrera, 
dues morts a la granja fami-
liar.

El ramader Carles Pifarré ha 
anat a les o�cines comarcals 
del DARP a Lleida per noti-
�car la defunció i demanar 
les mesures sanitàries opor-
tunes.
La família assegura que està 
preocupada per la capacitat 
de la fosa de cadàvers, que 
cada cop està més plena.
Aquest fet es deriva de la si-

tuació de bloqueig comuni-
catiu que pateix la granja des 
de fa vint mesos pel tall del 
camí d’accés a la via munici-
pal de la Serra de Canyelles, 
una situació que està en vies 
de resolució judicial mentre 
la granja segueix enclavada 
i només té sortida a un camí 
de terra que és una via de 
manteniment d’Adif. 

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

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

Picosure®: 

Referent en 
l’eliminació 
de taques i 
tatuatges

Icon: 

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

Cynergy: 

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

Vectus: 

La depilació 
làser més 
efectiva i 
segura



Piscines municipals Socorristes
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L’enduriment de
la normativa i

els requisits
exclou la majoria 

de socorristes

Una trentena de 
localitats de Po-
nent podrien no 
obrir les piscines 
per la di�cultat 
de contractar 
socorristes. Al-
caldes d’ERC 
amenacen de 
lliurar les claus a 
la Direcció Ge-
neral de l’Esport 
perquè se’n res-
ponsabilitzi

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Per poder fer front a la ca-
lor, que enguany ha arribat 
abans de temps, són moltes 
les persones que busquen re-
fugi en llocs com les piscines 
municipals de Lleida, de la 
mateixa manera que d’altres 
poblacions de Ponent, que 
s’han anticipat a la �nalització 
del curs escolar.
Ara bé, no totes les locali-
tats han pogut obrir les res-
pectives piscines municipals 
aquesta temporada estival 
davant de la “impossibilitat” 

Per poder fer front a 
la calor, molta gent 
busca refugi en les 

piscines municipals. 
Al mig, imatge d’un 

socorrista a la piscina 
d’Alpicat.

fotos ·  Paeria i Aj. Alpicat

Amb dret a
socórrer

amb què es troben molts 
consistoris a l’hora de con-
tractar socorristes arran de 
l’enduriment de la normativa 
per la titulació i dels requisits 
per poder accedir a aquestes 
places. Així, els alcaldes han 
informat de la impossibili-
tat, per part dels socorristes 

que hi ha a les comarques 
de Lleida, de complir l’actual 
normativa per la titulació i els 
requisits per accedir a les es-
mentades places, la qual cosa 
“fa inviable la seva incorpora-
ció a les piscines municipals 
i obliga els ajuntaments a la 
contractació de professionals 

d’altres contrades i de fora 
de Catalunya”. Alhora, han 
denunciat “l’especulació sa-
larial que s’està detectant en 
el sector, ja que davant de la 
manca de professionals s’es-
tan apujant els preus de les 
hores en aquest servei”. A 
més, els responsables muni-
cipals recorden que els con-
sistoris tenen l’obligatorietat 
d’haver de sufragar els costos 
de l’allotjament dels socorris-
tes a la localitat per fer més 
atractives aquestes places.
“Davant de la manca de so-
lucions” aportades per la di-
rectora de Escola Catalana 
de l’Esport, Gemma Vilaró, el 
portaveu del grup d’ERC a la 
Diputació de Lleida i alcalde 
de Montgai, Jaume Gilabert, 
exigia una reunió “urgent” 
amb el director general de 
l’Esport, Gerard Figueras. Els 
alcaldes d’aquesta formació 
demanen una moratòria en 
l’aplicació de la normativa vi-
gent o bé que es permeti el 
reconeixement dels currícu-
lums posteriors al 2015 dels 
candidats a socorrista. En 
aquest sentit, exigeixen que 
es concedeixi aquesta mora-
tòria atès que, en cas contrari, 
ja han mostrat la seva ferma 
determinació de lliurar les 
claus de les respectives pis-
cines municipals a la Direcció 
General de l’Esport perquè 
sigui aquest organisme qui 
es responsabilitzi de l’obertu-
ra i gestió d’aquests equipa-
ments.  
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Que generaran 1.780.000 pernoctacions
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida estima 
una bona temporada d’es-
tiu a la demarcació amb un 
increment previst del 7% en 
el nombre de visitants i de 
pernoctacions en els establi-
ments d’allotjament turístic 
reglat respecte al mateix pe-
ríode de 2016. 
En concret, s’espera que vi-
sitin les comarques lleida-
tanes durant els mesos de 
juliol, agost i setembre uns 
615.000 turistes, que gene-
raran al voltant d’1.780.000 
pernoctacions entre els es-
tabliments de turisme reglat 
i no reglat, al marge de les 
segones residències. Els di-

Lleida espera rebre uns 
615.000 turistes aquest estiu 

ferents subsectors d’allotja-
ment turístic (turisme rural, 
hoteleria, càmping i la resta 
de sectors, a més de les em-
preses de turisme actiu) es 
mostren optimistes de cara al 
comportament turístic per a 
aquest estiu. De con�rmar-se 

aquests resultats, l’estiu del 
2017 es podria situar en ter-
mes similars als resultats dels 
anys 2006 i 2007, considerats 
com els millors abans del pe-
ríode de la crisi econòmica a 
Lleida.
Aquestes previsions estan 
determinades tant per les da-
des positives d’aquests dos 
darrers anys i per l’augment 
de la demanda que estan 
experimentant els diferents 
subsectors d’allotjament de 
les zones turístiques lleidata-
nes com pel fet que des de 
primers d’any es manté una 
tendència a l’alça quant al 
nombre de visitants i de per-
noctacions respecte a l’any 
2016. 
Segons les dades de l’INE de 
gener a abril d’enguany, el 
nombre de pernoctacions en 
els establiments d’hoteleria, 
turisme rural, apartaments 
turístics i càmpings s’ha in-
crementat un 6% al conjunt 
de la demarcació respecte al 
mateix període de 2016 i el 
nombre de visitants ha aug-
mentat un 10,50%. 

foto · Arxiu

Turisme

Una barca de ràfting baixa pel riu Noguera Pallaresa 
entre Llavorsí i Rialb.

Els resultats 
s’apropen als 

millors d’abans 
de la crisi

econòmica
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L’alarmant
situació sembla 

no preocupar les 
administracions 

públiques

El secretari general de la UGT proposa 
l’edi�ci de l’INSS com a seu provisional

 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA

Que l’estat de l’edi�ci dels 
sindicats de Lleida és precari 
fa temps que és conegut per 
a tothom. No obstant això, els 
treballadors de la UGT i CGT 
hi continuen assentats.
Ja fa uns mesos que el secre-
tari general de la UGT a Lleida, 
Jose Luis Aguilà, denunciava 
la insostenibilitat de l’edi�ci 
AISS, més conegut com a Du-
cados. Entre moltes d’altres 
coses, destacava el mal funci-
onament dels ascensors, que 
literalment poden despen-
jar-se en qualsevol moment i 
als quals ja molts treballadors 
ni tan sols no hi accedeixen 
per por, o la presència d’una 
subestació elèctrica al soterra-
ni de l’immoble que abasteix 
de llum una part de la ciutat i 
que “podria calar foc i fer vo-
lar pels aires l’edi�ci”.
Segons declara Aguilà, “és 
vergonyós que els responsa-
bles tolerin tenir un local al 
bell mig de la ciutat en aques-

“L’edi�ci dels sindicats és 
el 13, Rue de Percebe”

Pressupost
Els veïns de

Torrefarrera voten 
en què volen

invertir 45.000
euros

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El procés de pressupos-
tos participatius posat en 
marxa per l’Ajuntament 
de Torrefarrera ha iniciat la 
fase de votació popular a 
través de la qual els veïns 
hauran d’escollir en què 
s’inverteixen uns 45.000 
euros del pressupost mu-
nicipal d’aquest 2017. Les 
persones empadronades 
a la localitat de 16 anys o 
més poden triar �ns a 3 
propostes de millora per al 
municipi d’entre les 46 va-
lidades tècnicament i eco-
nòmicament per una co-
missió tècnica municipal.
Els veïns poden participar 
en la votació �ns al 30 de 
juny a les o�cines munici-
pals, en horari de 09.00 a 
15.00 hores presentant el 
DNI, o �ns al 2 de juliol a 
través d’Internet. 

L’edi�ci dels sindicats és un perill per als seus treballa-
dors i per a la ciutadania segons UGT.

foto · Google Maps

tes condicions” i a�rma amb 
contundència que “no volen 
solucionar el problema per-
què som els sindicats”. Per 
exempli�car el nivell crític de 
precarietat en què es troba 
l’edi�ci, Aguilà ha explicat la 
resposta del Ministeri davant 
del seu informe sobre el mal 
estat dels ascensors: “Malgrat 
que sabem que suposa un 
malbaratament de diners, ens 

veiem en l’obligació de reem-
plaçar un dels dos ascensors, 
ja que considerem que és 
d’absoluta necessitat”.
L’alarmant situació sembla 
no preocupar su�cientment 
l’alcalde de Lleida ni la Sub-
delegació del Govern, que 
continuen sense posar solució 
al problema malgrat tenir un 
edi�ci completament funci-
onal tancat des de fa un any 

i mig al centre de la ciutat 
(l’antic edi�ci de l’INSS) o més 
de mig edi�ci de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social 
completament buit.
El “manteniment” d’aquest 
edi�ci, que recordem que fa 
uns anys ja va posar en perill 
també la ciutadania en des-
prendre’s part de la façana, 
suposa per als sindicats un 
cost de 124.000 euros anuals 
i el secretari amenaça seriosa-
ment amb “agafar taules i ca-
dires de càmping i posar-nos 
a treballar al mig del carrer” si 
el procés no s’accelera. 

Infraestructures
S’aprova la cessió 
de la �nca annexa 

a la Llotja a
Metrovacesa per 

construir les torres
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El consell d’administració 
del Centre de Negocis i 
Convencions ha aprovat 
donar conformitat a la pe-
tició per part de GESCAT 
Gestió del Sòl S.L. de tra-
metre la �nca correspo-
nent al solar annex de la 
Llotja a Metrovacesa Su-
elo y Promoción S.A amb 
l’objectiu de tirar enda-
vant l’obra de les torres 
de la Llotja. Metrovacesa 
es compromet a complir 
tant les obligacions deri-
vades del plec de condici-
ons com les de l’expedient 
de la llicència d’obres que 
s’està tramitant a l’Ajunta-
ment de Lleida.
La junta general d’accio-
nistes del CNC, que s’ha 
celebrat prèviament, ha 
aprovat els comptes anu-
als corresponents a l’exer-
cici de 2016. 

Veterinària

La Diputació iniciarà la construcció del 
nou hospital veterinari de Torrelameu
 REDACCIÓ
 TORRELAMEU

Els equipaments necessaris 
per al desplegament del do-
ble Grau de Veterinària i Ci-
ència i Producció Animal de 
la Universitat de Lleida (UdL) 
segueixen el calendari pre-
vist. La Diputació de Lleida 
ha anunciat que iniciarà en 
un termini màxim d’un mes la 
construcció del nou edi�ci de 
la unitat quirúrgica docent de 
serveis veterinaris de la UdL 
al municipi de Torrelameu 
amb un pressupost de 2,4 mi-
lions d’euros. El nou equipa-
ment cobrirà les necessitats 
formatives de l’estudiantat 

L’aulari i 
l’equipament 
docent per a

Veterinària  ja 
estan en marxa

i serà el nucli de l’hospital 
veterinari de referència a les 
comarques lleidatanes i el 
nucli del campus universitari 
de Torrelameu.

Les obres de l’hospital veteri-
nari s’iniciaran després que la 
Diputació lleidatana hagi �-
nalitzat l’edi�ci situat al cam-
pus de l’Escola Tècnica Su-
perior d’Enginyeria Agrària 
(ETSEA) de la UdL, que acull 
l’aulari i l’equipament docent 
per als estudis de Veterinària. 
Aquest edi�ci compta amb 
una superfície de 1.238 me-
tres quadrats distribuïts en 
tres plantes.
La Diputació de Lleida �nan-
ça amb 6,2 milions d’euros 
la totalitat de la inversió ne-
cessària perquè la UdL pugui 
desenvolupar aquesta titula-
ció. 

Urbansime 
La Paeria reajusta 
el traçat del vial 
d’accés a Torre 

Salses

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Paeria ha informat fa-
vorablement sobre la mo-
di�cació puntual del Pla 
general d’ordenació urba-
nística de Lleida amb l’ob-
jectiu de reajustar el traçat 
del vial de Víctor Torres, 
en el tram comprès en-
tre el carrer dels Alamús i 
l’avinguda Pla d’Urgell, i la 
seva prolongació a partir 
de les consideracions que 
va fer Urbanisme de la Ge-
neralitat per fer més viable 
la seva construcció des del 
punt de vista econòmic, 
ambiental i social. 

Sindicats
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Temporers

És habitual que 
els empresaris 

paguin els
treballadors per
sota del conveni

Alerten que és habitual que els empresaris no compleixin
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Federació d’Indústria, 
Construcció i Agro (FICA) 
de la UGT de Catalunya ha 
presentat quatre denúnci-
es davant de la Inspecció de 
Treball de Lleida per les con-
dicions de vida “infrahuma-
nes” i la situació d’explotació 
laboral que pateixen molts 
temporers, així com per l’in-
compliment per part de di-
verses empreses de Lleida del 
conveni agropecuari de Ca-
talunya, que obliga a allotjar 
dignament aquests treballa-
dors. Alerten que és habitual 
que els empresaris paguin els 
treballadors per sota del con-
veni, els obliguin a fer hores 
extres sense pagar-les i no els 
ofereixen allotjament. Des del 
sindicat expliquen que actual-
ment hi ha 20.900 treballa-
dors donats d’alta a la Segu-
retat Social fent la campanya 
de la fruita dolça a Lleida i 
recorden que encara s’espera 
que aquest estiu n’arribin a 

La UGT denuncia la situació dels 
temporers al Segrià

Espai a la Granja d’Escarp on dormien alguns temporers.
foto · UGT

Import
El DARP posa en marxa

l’Observatori de Preus de Catalunya
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació publica en el seu 
web setmanalment els preus 

de préssec, paraguaià i nec-
tarina obtinguts en base a les 
informacions facilitades per 
les principals centrals hor-
tofructícoles, que represen-
ten un 80% de la producció 

Normativa europea
Donen cinc mesos a Edullesa per 
adequar les seves instal·lacions

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Agència Tributària ha emès 
un requeriment a l’estació 
duanera de Lleida, Edullesa, 
perquè adeqüi en un ter-
mini màxim de cinc mesos 
les seves instal·lacions als 
requisits de la normativa vi-
gent i pugui funcionar com 
a magatzem de dipòsit tem-
poral i exportar i importar 

mercaderies. Per tal de dur 
a terme aquesta adequació, 
el sector fructícola lleidatà 
estima que fa falta una inver-
sió de més de 400.000 euros 
que permetria ampliar els 
molls disponibles a Edullesa 
i dotar les instal·lacions de 
sistemes de fred industrial 
per no trencar la cadena de 
fred a l’hora de dur a terme 
inspeccions. 

Catalunya 8.000 més per co-
brir la resta de campanyes.
Una denúncia, amb data de 9 
de juny, contra l’empresa Pas-
cual Martínez Sánchez de la 
localitat de la Granja d’Escarp 
perquè les quantitats que co-
bren els treballadors no es 
corresponen amb les hores 
realitzades, que treballen una 
jornada superior a l’ordinària 
i no els paguen les hores ex-
tres, que no cotitzen tots els 
dies que treballen, que l’em-
presari els maltracta i que els 
allotja en un magatzem junta-
ment amb el tractor i produc-

Els obligarien a 
fer hores extres 

sense pagar-les i 
no els oferirien 

allotjament

tes tòxics per sulfatar.
Una segona denúncia, amb 
data de 21 de juny, contra 
l’empresa Frutas Belana de 
Lleida perquè els temporers 
treballen una jornada superi-
or a l’ordinària i no se’ls pa-

guen les hores extres ni fes-
tius, no cotitzen tots els dies 
que treballen i l’empresari no 
els facilita allotjament, tot in-
complint el conveni agrope-
cuari de Catalunya.
Una tercera denúncia, amb 

data també de 21 de juny, 
contra la Cooperativa Sant 
Domènech de la Portella per 
incompliment dels temps de 
descans entre jornades, per 
obligar els treballadors a am-
pliar jornada i per no pagar el 
plus de nocturnitat ni festius.
Finalment, una quarta denún-
cia, amb data de 16 de juny, 
sol·licitant a la Inspecció de 
Treball que actuï davant de la 
situació de moltes empreses 
del Baix Segre que no dis-
posen d’allotjaments per als 
temporers o les condicions 
són “infrahumanes”. 

de Catalunya. Aquest preus 
sectorials de referència de 
l’Observatori Agroalimenta-
ri de Preus de Catalunya per 
a la fruita de pinyol s’aniran 
completant en les properes 
setmanes per tal de donar la 
màxima informació i transpa-
rència al mercat. 

Export
Perillen les exportacions de fruita i 

verdura al Regne Unit pel Brexit
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’organització agrària Asaja 
ha alertat de les conseqüèn-
cies que l’activació formal 
del Brexit pot tenir en les 

exportacions agràries cap 
al Regne Unit, ja que està 
previst que signi convenis 
amb països del Magreb, se-
gons Pere Roqué, president 
d’Asaja Lleida. 
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Córrer per no 
quedar-se aturat

‘RUNNING’ Lliga Ponent

 XAVIER DE HARO
 LLEIDA

www.7accents.cat

 La Lliga Ponent Eurosomni 
s’inicia l’1 de gener de cada 
any i acaba el 31 de desem-
bre del mateix any amb la 
celebració de les proves de 
la Sant Silvestre. Al llarg de 
2016 hi ha hagut aproxima-
dament 20.000 participacions 
en el global de les més de 
quaranta curses que formen 
part de la Lliga Ponent, que 
pretén promocionar l’atletis-
me popular, ara conegut com 
a running, premiant diversos 
aspectes dels corredors que 
participen en les diferents 
curses que s’organitzen arreu 
del territori de Lleida. En la 
darrera edició els vencedors 
van ser Francisco Javier Ce-
brián i Rosamari Carulla. 
Així, doncs, enrere quedava 
tot un any de curses, gaire-
bé una cinquantena, al llarg 
de tota la geogra�a de les 
comarques lleidatanes i de la 
Franja, amb una participació 
creixent i un calendari que 
gairebé no va oferir descans, 
ja que només una setmana 
després de les darreres cites 
de la Lliga Ponent 2016 ja va 
arrancar l’edició de 2017.
Parlem amb Rosa Mari Caru-
lla, guanyadora absoluta en 
l’apartat dels 10 quilòmetres.

XAVIER DE HARO
Com prepares les curses?

ROSA MARI CARULLA
Jo entreno dos o tres dies 
la setmana, en funció de la 
disponibilitat de la feina i la 
família, més la cursa, ja que 
competeixo cada quinze dies 
aproximadament, tot i que 
depèn de les curses que hi ha 
puc competir setmanalment o 
algun cop l’any parar un mes.

X. H.
Qui et prepara els entrena-
ments?

R. C.
Els entrenaments me’ls pre-
para el meu tiet, el Ramon 
Argilés. Me’ls confecciona en 
funció del que em vulgui pre-
parar. És a dir, si només tinc 
previst durant uns mesos fer 
curses de 10 quilòmetres o 
si hi ha alguna mitja marató,  
això suposa dedicar-hi més 
temps, ja que algun entrena-
ment ha de ser més llarg.

Foto de família dels guanyadors de la darrera edició 
de la Lliga Ponent Eurosomni.

fotos · Iter5

X. H
Què fas el dia abans o la set-
mana de la cursa?

R. C.
Normalment, si el diumenge 
hi ha cursa, descanso el di-
vendres i el dissabte. Així, el 
diumenge estic més descan-
sada.  

Fins a 20.000 participants  
en les més de quaranta 
curses que formen part 
de la Lliga Ponent Euro-
somni con�rmen l’èxit 
d’aquesta disciplina



FUTBOL

JUNY/JULIOL/AGOST 2017 17esports

El Lleida Esportiu obrirà un nou accés al Camp d’Esports 
que portarà el nom del mític jugador de la Unió Esportiva
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El mític jugador de la Unió 
Esportiva Lleida Antoni Palau 
va morir ara fa uns dies, con-
cretament el dimarts 28 de 
juny, als 53 anys d’edat víc-
tima d’un infart. Palau va ser 
un dels líders de l’equip que 
va pujar a Primera Divisió la 
temporada 92-93 amb Mané 
d’entrenador i és el futbolis-
ta que més vegades ha jugat 
amb la samarreta blava, del 
1981 al 1996.
El Lleida Esportiu ha volgut 
expressar el seu dolor a tra-
vés d’un comunicat pel tras-
pàs d’aquest futbolista de la 
UE Lleida al llarg de quinze 
temporades.

Mor als 53 anys Antoni Palau

El Lleida Esportiu reaccionava 
així a la mort sobtada d’Anto-

ni Palau, que va traspassar de 
manera inesperada, i ha de-

cidit que obrirà un nou accés 
al Camp d’Esports en record 

del malaurat exfutbolista del 
Lleida.
Segons avançava el periodis-
ta de Catalunya Ràdio Dani 
Badia, el club té pensat obrir 
un nou accés a l’estadi de la 
capital del Segrià que portarà 
el número 7, el que duia Pa-
lau, i que es batejarà amb el 
nom del migcampista, un dels 
mites de la Unió Esportiva 
Lleida, equip del qual va ser 
capità. 

Antoni Palau va vestir la 
samarreta blava durant 
quinze temporades, del 
1981 al 1996.

font · Twitter
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CICLISME

Els tres segons que ha tret a Ivan Martínez han
estat decisius per vestir-se el mallot vermell de 

campió de la Volta
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Nicolás Sessler, el ciclista 
brasiler del Lizarte, s’ha pro-
clamat campió de la seixan-
tena edició de la Volta Ci-
clista Internacional a Lleida, 
que va culminar amb l’as-
censió a la Seu Vella en un 
�nal d’etapa espectacular, i 
és que els tres segons que li 
ha tret a Ivan Martínez, del 
Gsport València, en creuar la 
línia de meta han estat de-
cisius, ja que ambdós havien 
fet �ns aleshores el mateix 
temps.
El guanyador de l’etapa, 
que s’ha disputat amb sorti-
da i arribada a la capital de 
Ponent després de transitar 
per la comarca de les Garri-
gues, ha estat Peio Goiko-
etxea, de l’Ampo, que s’ha 
avançat només 5 segons a 
Francisco Garcia, del Gs-
port València. El marcatge 
entre els dos favorits –Sess-
ler i Martínez– ha fet que 
aquests arribessin gairebé 
plegats �ns a dalt del turó, 
en vuitena i desena posició 
respectivament, a 19 i 22 
segons respecte del guanya-
dor de l’etapa. Per equips, 
el Lizarte ha estat el millor 
en la classi�cació general de 
la Volta Ciclista Internacional 
mentre que José Félix Parra 

La Seu Vella corona
Nicolás Sessler

El ciclista més ràpid en l’última etapa va ser Peio
Goikoetxea.

foto · Ajuntament de Lleida

BÀSQUET

Mike Karena, nou jugador de
l’Actel Força Lleida

 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Actel Força Lleida ha ar-
ribat a un acord amb el pi-
vot  Michael Karena (Nelson. 
Nova Zelanda) per formar 
part del primer equip la pro-
pera temporada 2017-2018.
Karena, de 23 anys i interna-
cional absolut amb la seva 
selecció, va jugar la tempo-
rada passada en el Sammic 
ISB d’Azpeitia (Guipúscoa), 
equip amb el qual ha acon-
seguit l’ascens a la LEB Or.

D’altra banda, el Força Llei-
da ha arribat a un acord amb 
el Basket Zaragoza per reno-
var la cessió de Marc Martí 
per una temporada. Així, el 
jugador lleidatà estarà per 
segon any consecutiu a les 
ordres de Borja Comenge 
en categoria LEB Or. Martí 
ha mostrat la seva satisfac-
ció de poder seguir en el 
club on es va formar i de 
poder guanyar experiència i 
regularitat amb l’Actel Força 
Lleida. 

Kareta jugava en el Sammic ISB d’Azpeitia.
font · Força Lleida

HANDBOL
Els juvenils de l’Handbol Pardinyes,

 campions de Primera Catalana
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Handbol Pardinyes ha tan-
cat la temporada amb un in-
tens cap de setmana esportiu 
que li ha reportat dos títols 
en l’àmbit de Catalunya i un 
subcampionat. Dos d’aquests 
tornejos s’han dirimit al pave-
lló municipal de Pardinyes, 
on s’han disputat els TOP4 
de Primera Catalana Juvenil 
i Quarta Catalana Sènior. Els 

lleidatans s’han imposat al 
Lycée Français de Barcelona 
en juvenils (32-28) mentre 
que en la categoria sènior 
han estat derrotats en la tan-
da de penals per l’Handbol 
Poblenou.
Uns èxits esportius als quals 
s’ha d’afegir el títol aconse-
guit per l’equip infantil mas-
culí, que va conquerir la Copa 
Federació en vèncer el Sant 
Cugat (28-15) en la �nal. 

(Lizarte) ha estat el primer 
classi�cat entre els ciclistes 
més joves de 23 anys i Genís 
Soriano, entre els corredors 
catalans. Finalment, el ma-
llot de la regularitat ha estat 
per al ciclista Christopher 
Jurado (Quick Step Telco), 
que també s’ha enfundat el 
mallot de la muntanya, i el 
dels esprints especials, per a 
Antoni Soto (Lizarte). 

Martínez i
Sessler havien 
arribat amb el 

mateix temps en 
la darrera etapa

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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Festival 
Dansàneu

Seu Vella 
Music 

Festival
 Un festival que 

posa en valor la rique-
sa patrimonial i natural 
de les Valls d’Àneu i la 
marida amb una proposta 
cultural diversa que es vertebra 
a partir de la dansa i la música d’arrel. 

 Festival interna-
cional de música de 

l’estiu de Lleida amb una 
programació musical d’alt 

nivell. Destaquem Salt Lake Vocal Artists i Bar-
celona Gipsy Balkan Orquestra. 

Vall d’Àneu
Lleida

Les Garrigues 
Guitar 
Festival

 Festival en homenat-
ge al mestre guitarrista i 
musicòleg garriguenc Emi-
li Pujol, � gura representativa 
internacional de la guitarra del segle XX. 

Les Garrigues

Festival de 
Música de Rialb

 Festival que 
s’allarga durant tot 
l’estiu i que acull una 
gran quantitat de mú-
sics internacionals en un 
emplaçament incomparable: 
l’església parroquial de Rialb. 

Rialp

AIMS 
Festival

 L’AIMS Festival és 
l’únic Festival pedagògic 
del país. Neix de l’AIMS 

Acadèmia i respon des dels seus orígens a una 
necessitat pedagògica: la interpretació. 

Solsona i d’altres 
punts de Lleida

Festival 
Paupaterres

  El certamen 
commemorarà dues 

dècades de trajectòria 
d’una de les principals ci-

tes de referència a Catalunya 
pel que fa al pop-rock, el folk i els ritmes 

de fusió. 

Tàrrega

Estiu de festivalsEstiu de festivals



Arxius
El centenari del 
Museu Morera,

protagonista del 
Dia Internacional 

dels Arxius
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Arxiu Municipal de Llei-
da ha commemorat el Dia 
Internacional dels Arxius 
recordant el centenari 
del naixement del Mu-
seu d’Art Jaume Morera. 
Coincidint amb aquesta 
efemèride, s’ha organit-
zat una activitat en què 
a través dels documents 
conservats entre els anys 
1917-1934 el director de 
la pinacoteca, Jesús Na-
varro, ha explicat els inicis 
de l’equip museístic.
Des de l’any 2008 els ar-
xius de tot el món cele-
bren la Setmana Interna-
cional dels Arxius, i aquest 
any s’han programat els 
actes entre el 5 i l’11 de 
juny. El Dia Internacional 
dels Arxius commemora 
l’aniversari de la fundació 
del Consell Internacional 
d’Arxius l’any 1948. 
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El Govern presenta un recurs de reposició
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La magistrada del Jutjat de 
primera instància i instrucció 
número 1 d’Osca ha tornat 
a � xar data límit per al lliura-
ment a Sixena de les 44 obres 
d’art en litigi que romanen al 
Museu de Lleida. És la sego-
na vegada que la jutgessa, a 
través d’una interlocutòria, 
requereix a la Generalitat que 
comuniqui al Govern de l’Ara-
gó com i quan es traslladaran 
les obres. La primera vegada 
va ser el 2016, quan va esta-
blir com a data màxima per al 
trasllat el 25 de juliol d’aquell 
any. Ara ha � xat com a data 
límit perquè s’informi com i 
quan es farà el lliurament de 
les peces d’art el 25 de juliol 
de 2017, justament un any 

Nova data límit per lliurar a 
Sixena les obres de Lleida

Els sarcòfags de les monges de Sixena exposats a Lleida.
foto · Arxiu

després del primer requeri-
ment. En aquest cas, a més, 
en la interlocutòria alerta que 
si la Generalitat incompleix 
l’ordre de trasllat provisio-
nal podria ser acusada d’un 
delicte de desobediència. La 
Generalitat ha recorregut la 
interlocutòria a través d’un 
recurs de reposició.
D’altra banda, l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, ha dema-
nat “prudència” � ns que no 
es resolguin tots els recursos 
judicials. Ros ha donat el seu 
suport al conseller de Cultu-
ra, Sant Vila, que fa un any 
va al·legar que no es podien 
traslladar perquè formaven 
part d’una col·lecció unitària 
que no es podia separar i que 
estaven protegides per la Llei 
de patrimoni català. 

Obres d’art en litigi

Premis

El poeta Joan Margarit rep el Premi 
Iberoamericà Pablo Neruda

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El poeta segarrenc Joan Mar-
garit (Sanaüja, 1938) ha estat 
distingit amb el Premi Pablo 
Neruda 2017, un guardó re-
ferent entre els premis lite-
raris iberoamericans que des 
de 2004 atorga anualment el 

Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts de Xile. El jurat del 
premi, reunit a la Sebastiana, 
la casa de Neruda a Valpara-
íso, ha reconegut “la qualitat 
de la seva poesia i la força líri-
ca de la llengua catalana”, així 
com la capacitat per unir “la 
bellesa formal i l’emoció” i el 

seu diàleg “amb la memòria i 
la dimensió ètica del compro-
mís amb la vida i la mort”.
Margarit ha rebut, entre d’al-
tres distincions, el Premi Car-
les Riba de 1985; el Premi de 
la Crítica Serra d’Or de 1982, 
1987 i 2007, i el Premi Jaume 
Fuster. 

Llibres
Lo marraco negre, nova col·lecció 

de novel·la negra de Pagès Editors

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Pagès Editors ha presentat 
Lo marraco negre, una col-
lecció de novel·la negra en 
català que neix amb l’objec-
tiu de situar Lleida i l’edito-
rial en “l’epicentre” del pa-
norama literari de la novel·la 
policíaca i criminal. També 

es preveu “posar en alça” 
els autors que fan novel·la 
negra, tant lleidatans com 
de tot el territori de par-
la catalana. Amb la creació 
d’aquesta col·lecció, l’edi-
torial generalista vol donar 
un tractament diferenciat a 
la novel·la negra. El director 
de la col·lecció és Sebastià 
Bennasar (Palma, 1976). 

carrer Vallcalent, 36 1er · Lleida   ·  blanccreatiu@gmail.com ·  f   ·  648 41 90 47  ·  687 86 06 97
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Música

Una cinquantena de joves pianistes 
participen en el Kids and Youth

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El primer concurs internaci-
onal de piano per a joves ta-
lents �ns a 17 anys s’ha saldat 
amb un èxit de participació. 
El 1st Ricard Viñes Piano Kids 
and Youth ha comptat amb la 
participació de mig centenar 

de joves vinguts d’arreu distri-
buïts en tres categories: �ns a 
11 anys, �ns a 14 i �ns a 17. 
Aquesta última tenia com a 
premi per al guanyador 2.000 
euros i un concert a l’Auditori 
Enric Granados.
L’edició Kids and Youth s’al-
terna amb la versió sènior, que 

se celebra els anys parells, 
que està dirigida a pianistes 
�ns als 32 anys i que compta-
va amb l’Orquestra Simfònica 
del Vallès per a la prova �nal.
El concurs ha tingut lloc del 
29 de juny al 2 de juliol i els 
concerts eren gratuïts i oberts 
a tothom. 

Al convent de Sant Domènec i el
monestir de Santa Maria de les Franqueses

 REDACCIÓ
 BALAGUER

Un total de quatre concerts 
con�guren la sisena edició del 
cicle Juliol de Música i Poesia, 
que amenitza els vespres dels 
diumenges de juliol a Bala-
guer. El convent de Sant Do-
mènec, en el concert inaugu-
ral, i el monestir cistercenc de 
Santa Maria de les Franque-
ses, en la resta de concerts, 
seran els escenaris dels actes 
de la programació d’enguany.
El diumenge 9 de juliol l’es-

Juliol de Música i
Poesia amb Màrius

Torres i Montserrat Roig

L’acte de presentació va tenir lloc al bell mig del passeig de l’Estació de Balaguer.
foto · Ajuntament de Balaguer

També retrà
homenatge al 

compositor
argentí Astor 

Piazzolla

cenari es traslladarà a Santa 
Maria de les Franqueses amb 
l’actuació ARCATTIA–Música 
en la Poesia de Màrius Tor-
res i el diumenge 16 de juliol  
tindrà lloc l’espectacle Mont-
serrat Roig: Paraules d’avui.
La clausura del cicle tindrà 
lloc el diumenge 23 de juliol 
amb l’actuació del Quintet Vi-
bratango i el seu Homenatge 
a Astor Piazzolla, compositor 
argentí que va ser un dels mú-
sics més importants de tango 
de la segona meitat del XX. 

Música i poesiaFolklore

Catorze catifes adornen l’Eix
Comercial en la Diada del Corpus

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Lleida va guarnir els carrers 
del centre de la ciutat per 
celebrar la Diada de Cor-
pus. Les �ors i les serradu-
res de colors van conformar 
diverses catifes, dibuixant 
elements festius, naturals 

i �orals, que els lleidatans 
van poder veure al llarg de 
l’Eix Comercial. L’Àliga i el 
Lleó de Lleida van realitzar 
els seus balls de lluïment en 
l’únic dia de l’any que ho 
fan. La missa presidida pel 
bisbe Salvador. a la Catedral 
Nova va cloure els actes de 
la Diada de Corpus. 

L’Àliga i el Lleó només ballen per la Diada de Cor-
pus.

foto ·Ajuntament de Lleida

Circ

Circ Picat abaixa el teló a Alpicat 
amb entrades exhaurides

 REDACCIÓ
 ALPICAT

L’aposta que ara fa tot just 
quatre anys va posar en mar-
xa l’Ajuntament d’Alpicat 
amb la creació del Festival 
Circ Picat ha rebut un cop 
més el vistiplau del públic, 

que s’ha bolcat en un cer-
tamen que enguany ha con-
solidat una xifra propera als 
15.000 visitants, esgotant 
entrades per als espectacles  
i que ja és tot un referent 
dels festivals de circ a Cata-
lunya. 

Circ Picat abaixa el teló amb un èxit que el consoli-
da com a Festival de referència a Catalunya.

foto · Ajuntament d’Alpicat

Festa
El cerverí Albert Parra repeteix a 

la direcció de l’Aquelarre

 REDACCIÓ
 CERVERA

El cerverí Albert Parra, de la 
companyia local Alea Teatre, 
es tornarà a posar al capda-
vant de la direcció artística 
de l’Aquelarre de Cervera, 
que se celebrarà el 25, 26 i 
27 d’agost a la capital de la 
Segarra. D’aquesta manera, 

Parra assumirà per setena 
vegada el lideratge artístic 
de l’Aquelarre després de 
sorprendre en l’edició pas-
sada amb un espectacle aeri 
de gran plasticitat a la plaça 
Pius XII. Enguany, però, està 
previst que la festa retorni 
als carrers del nucli antic i a 
la plaça de Cal Racó. 
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Teatre

Del 7 al 10 de setembre, amb 54 espectacles de 8 països
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

FiraTàrrega 2017 tindrà lloc 
del 7 al 10 de setembre. Una 
nova edició que tindrà com a 
lema la participació, seguint el 
trienni que subratlla els actius 
de les arts de carrer contem-
porànies, que va començar la 
passada edició amb la inter-
culturalitat i que acabarà l’any 
vinent amb l’espai públic. En-
guany presenta 54 projectes, 
provinents de 8 països, on hi 
destaquen 21 estrenes. 
El conjunt de la programa-
ció ofereix un cartell ric en 
formats, gèneres i estils: una 
oferta per a tot tipus de pú-
blics i edats, on hi ha un 55% 
de companyies catalanes, 
un 27% de la resta de l’Estat 
espanyol i un 18% d’interna-
cionals. Un total de 54 pro-

FiraTàrrega ens convida a
reclamar, jugar, actuar i celebrar

postes, que tindran lloc en 
diversos espais públics i sales 
de la ciutat de Tàrrega. En 
aquesta edició, FiraTàrrega 
participa en la coproducció 
de 14 espectacles a través del 
programa Suport a la Creació 
més l’espectacle inaugural, 
un 28% del total de la progra-
mació.
En aquesta edició, el pro-
grama de la Fira s’estructura 
en cinc seccions: Participa, 
ja que la participació de la 
comunitat d’espectadors és 
el component nuclear de Fi-
raTàrrega 2017; Reclama, 
produccions que plantegen 
mirades, temes o debats tan 
necessaris com d’actualitat; 
Actua, propostes on l’espec-
tador actiu tria i esdevé part 
de l’espectacle, amb l’expe-
riència situada al centre de 

la creació escènica; Celebra, 
arts escèniques per ser salta-
des, ballades, rigudes i canta-
des, i Juga, la Fira més lúdica, 
oberta a la descoberta de ta-
llers, jocs i instal·lacions.

font · FiraTàrrega

FiraTàrrega posa el focus en la participació convidant 
a reclamar, jugar, actuar i celebrar.

A més, per tal de fer més ac-
cessible i segmentar el gruix 
de la programació, la Fira or-
ganitza els itineraris artístics, 
10 recorreguts amb la �nalitat 
de facilitar al públic la nave-

gació pel programa de Fira-
Tàrrega.

Un estudi sobre l’art i la ci-
ència inaugurarà la Fira
Una de les voluntats principals 
de FiraTàrrega és centrar-se 
en la participació. Per això, 
l’artista multidisciplinària Ada 
Vilaró i el cientí�c Josep Pe-
relló presentaran urGENTes-
timar. L’acció inaugural de la 
Fira serà un projecte artístic 
que té la voluntat de diluir les 
fronteres des de l’art i la cièn-
cia basant-se en la participa-
ció comunitària.  
La recerca cientí�ca es visua-
litzarà abans, durant i després 
de l’acció inaugural. El treball 
contempla unes sessions amb 
associacions i col·lectius de 
Tàrrega, el llançament d’un 
grup de conversa a la xarxa i 
l’experiència relacional entre 
individus durant quaranta ho-
res en la Fira. El resultat �nal 
d’aquesta investigació es farà 
públic mesos després de l’ac-
ció artística.
Es tracta d’una activitat que 
farà compartir moments a les 
persones en diferents mo-
ments del dia. 

Cinema
El Galacticat apuntala Tàrrega com a 
focus de l’exhibició cinematogrà�ca
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Més d’un miler de persones 
han gaudit a Tàrrega de les 
activitats del Galacticat–4a 
Mostra de Cinema Fantàs-
tic de Ponent. El certamen 
ha portat �ns a la capital de 
l’Urgell estrenes de produc-
ció catalana, ha recuperat 
clàssics del setè art en pan-
talla gran i ha ofert un ampli 
ventall de propostes cinè�-

les. La convocatòria ha man-
tingut el volum de públic i 
continuarà treballant per fer 
de Tàrrega un dels focus ci-
nematogrà�cs de les terres 
de Lleida. En aquest sentit, 
la catifa vermella de la Mos-
tra ha congregat els equips 
de les pel·lícules Pàtria i Sal-
vación, encapçalades pels 
seus directors, Joan Frank 
Charansonnet i Denise Cas-
tro respectivament. 

Música
El Paupaterres 2017 con�rma �ns 

a catorze actuacions
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Tàrrega celebrarà els pro-
pers dies 13, 14 i 15 de 
juliol la vintena edició del 
Paupaterres-Festival Musi-
cal d’Estiu de Ponent amb 
una catorzena de concerts. 
El certamen commemorarà 
dues dècades de trajectòria 
convertit en una de les prin-
cipals cites de referència a 
Catalunya pel que fa al pop-

rock, el folk i els ritmes de 
fusió.
Als artistes anunciats ja fa 
uns dies (Els Amics de les 
Arts, Roba Estesa i La Terras-
seta de Preixens) se sumen 
al cartell Tomeu Penya, Ger-
trudis, Dr. Calypso, Carles 
Belda & Marc Serrats, Ethno 
Catalonia, Sons de Sobre-
taula, Trocamba Matanusca, 
Kolpez Txalaparta i Dirty 
Brown. foto · Ajuntament de Tàrrega
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AGE
NDA

Festival 
Internacional 
de Bandes de 
Música Fem 
Banda
DIA: 30 de JUNY
LLOC: Diversos espais. Lleida
HORA: Tot el dia
Certamen que acollirà prop 
de 600 músics integrants de 
nou bandes que oferiran con-
certs en diferents espais de la 
ciutat de Lleida i també en di-
ferents municipis de la comar-
ca del Segrià. El divendres 30 
de juny hi haurà concert de la 
Banda de Lleida a la plaça de 
la Paeria de Lleida (19.30 h). 
Dissabte 1 de juliol, cercavila 
i concert a la plaça Paeria de 
Lleida (11.00 h), concurs de 
bandes a l’Auditori de Lleida 
(19.00 h), concerts a la fresca 
a Alcarràs (21.00 h), Torres 
de Segre (22.00 h) i a Lleida 
(19.00 i 20.00 h).

XXXIX Diada 
dels Raiers 
de la Pobla de 
Segur
DIA: del 30 de JUNY al 2 de 
JULIOL
LLOC: Diversos espais. La Po-
bla de Segur
HORA: Tot el dia
Declarada Festa Tradicio-
nal d’Interès Nacional per la 
Generalitat de Catalunya, es 
dedica a l’antic o�ci dels ra-
iers, que aquest dia tornen 
a navegar pel riu tal com ho 
feien segles enrere. Els rais 
són embarcacions formades 
per trams de troncs ajuntats 
que antigament es construïen 
per transportar la fusta dels 
Pirineus a les terres planes 
del litoral apro�tant el corrent 
dels rius. 

24a Trobada 
de Sardanis-
tes Adults 
Saltem i Ba-
llem a Rosse-
lló
DIA: 1 de JULIOL
LLOC: Plaça de l’Església, 
Rosselló
HORA: 20.00 h
La cobla encarregada d’ame-
nitzar la Trobada serà la Jove-
nívola d’Agramunt. Un sopar 
precedirà l’aplec. 

Festa de les 
Falles a Bar-
ruera
DIA: 1 de JULIOL
LLOC: Diversos espais. Bar-
ruera. 
La baixada de les Falles és 
una celebració ancestral que 
té el foc com a protagonista. 
L’origen de la Festa, molt ar-
relada a l’Alta Ribagorça, es 
relaciona amb el culte primi-
tiu als déus per l’èxit de les 
collites i per l’arribada del 
bon temps en el solstici d’es-
tiu. És una celebració que 
simbolitza la fecunditat i la 
regeneració de la vida natu-
ral en tots els seus aspectes.

6è Juliol de 
Música i Poe-
sia a Balaguer
DIA: del 2 al 23 de JULIOL
LLOC: Monestir cistercenc de 
Santa Maria de les Franque-
ses. Balaguer 
Amb aquesta iniciativa de la 
capital de la Noguera es vol 
potenciar el patrimoni arqui-
tectònic i cultural de Balaguer 
de la mà de la bona música 
i la paraula amb artistes del 
país, aquest any algun d’ells 
vinculats a Lleida. Així, doncs, 
el claustre de Sant Domènec 
i les pedres de Santa Maria 
de les Franqueses són l’aixo-
pluc arquitectònic més bell 
per acollir les propostes po-
eticomusicals d’aquesta nova 
edició que presenta quatre 
propostes amb músics i rap-
sodes.

13è Festival 
del Romàntic 
i dels Castells 
de Frontera
DIA: 2 de JULIOL
LLOC: Castell de Mur
HORA: 19.00 h
El cicle esdevé una síntesi de 
la diversitat cultural, històrica, 
musical i natural d’una comar-
ca fronterera (el Pallars Jussà) 
i de con�uència entre el Piri-
neu i el pla.

Exposició 
“A Sense of 
Wonder”
DIA: Fins al 15 d’octubre
LLOC: Centre d’Art la Panera. 

Lleida
“A Sense of Wonder” (un sen-
tit de la meravella o la capa-
citat de meravellar-se) és una 
proposta expositiva que reu-
neix els treballs més recents 
de l’artista Carles Congost. 
Es tracta d’una coproducció 
entre el Bòlit, el Centre d’Art 
Contemporani de Girona i 
el Centre d’Art la Panera de 
Lleida. L’exposició aplega 
quatre projectes videogrà�cs: 
The Artist behind the Aura 
(2014) i Simply the Best (2016) 
al Bòlit_laRambla i Abans de 
la casa / Un biopic inestable 
a través del sonido Sabadell 
(2015) i Wonders (2016) al Bò-
lit_StNicolau.

VII Jornada 
d’estudis 
històrics i pa-
trimonials de 
la Vall d’Àger 
i l’Alta 
Noguera
DIA: 6 de JULIOL
LLOC: Sala d’actes de l’Ajun-
tament. Àger
HORA: 09.30 h
La temàtica de la jornada, que 
és oberta a tots els públics, 
girarà sobre la Guerra dels Se-
gadors al Montsec i territoris 
veïns.

Exposició “Paraules + 
imatges” 
DIA: Fins al 29 de JULIOL
LLOC: Espai Cavallers. Lleida
Les obres de la Tomasa Martín són un conglomerat 
de sensacions materialitzades en la representació 
de les coses més quotidianes, quasi sempre �gu-
ratives, plasmades moltes vegades en un fons des-
contextualitzat i delicadament treballat que a tra-
vés del color s’endinsa en el camp de l’abstracció i 
ens transmeten un agradable ambient d’intimitat.
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XIII Sardanes 
a la Fresca del 
Segrià
DIA: del 7 de JULIOL al 25 
d’AGOST
LLOC: Diferents poblacions 
del Segrià
HORA: 22.00 h
Un total de deu poblacions 
acolliran aquesta nova edició 
per promoure les ballades de 
sardanes els vespres de l’esta-
ció d’estiu.

Transsegre 
2017 
DIA: del 7 al 9 de JULIOL
LLOC: Riu Segre. Balaguer
La Transsegre s’ha convertit, 
gairebé, en una festa major 
d’estiu col·lectiva que es de-
senvolupa a la ciutat de Bala-
guer. Calor, aigua, imaginació 
i un ambient festiu desbocat 
esdevenen els principals in-
gredients d’aquesta festa, una 
celebració que reivindica la 
recuperació de l’espai natural 
del riu mitjançant un descens 
esbojarrat i no competitiu que 
cada any aplega més partici-
pants d’allò més entusiastes 
sobre originals construccions 
artesanals. 

Concert de 
Sweet Marta 
& �e Blues 
Shakers
DIA: 9 de JULIOL
LLOC: Vilanova de Bellpuig 
HORA: 20.30 h
L’Esclat de Tapes presenta, per 
quart any consecutiu, el seu 
cicle de vesprades musicals 
anomenat “La nit dels gats”. 
A partir del mes de maig i �ns 
a principis de setembre, cada 
diumenge el local s’omple de 
veus tan conegudes com Cori-

olà, Pearson, Marala o Boxets, 
entre d’altres.

Taller El món 
que volem”
DIA: 11 de JULIOL
LLOC: CaixaForum, Lleida
HORA: 19.00 h
En aquest taller els nens tin-
dran l’oportunitat de conèixer 
quins són els principals reptes 
als quals s’enfrontarà la huma-
nitat en els propers anys per 
contribuir a millorar la vida de 
les persones i protegir el pla-
neta. Els infants compartiran 
aquestes necessitats i podran 
plantejar propostes per a un 
món més just. El taller es de-
senvolupa al voltant de l’ex-
posició ‘My World. Reptes per 
un món millor’, que re�ecteix 
els principals reptes als quals 
s’enfrontarà la humanitat en 
els propers anys amb l’objec-
tiu de contribuir a millorar la 
vida de les persones i protegir 
el planeta.

XL Aquelarre de 
Cervera
DIA: 25 d’AGOST
LLOC: Carrers i places del nucli antic. 
Cervera
HORA: Tot el dia

Un any més els carrers centenaris del 
nucli antic es tornaran a omplir de 
correfocs, espectacles, música, mà-
gia, esoterisme i bruixes per tal que 
les desenes de milers de visitants que 
cada any aplega aquesta festa puguin 
gaudir de tres dies amb les seves nits 
plens de misteri i propostes lúdiques 
per a grans i petits, veïns i forans.

Paupaterres
DIA: del 13 al 15 de JULIOL
LLOC: Càmping municipal de 
Tàrrega
Durant tres dies el Festival 
Paupaterres ofereix actuaci-
ons en directe de formacions 
musicals emergents del nostre 
país, així com propostes con-
solidades del panorama musi-
cal. El Festival també ofereix 
activitats paral·leles com ara 
els sopars gastronòmics i les 
parades amb productes arte-
sans dels grups que hi partici-
pen. Entrada gratuïta.

5a Lleida 
Night Run 
2017 
DIA: 21 de JULIOL
LLOC: Turó de la Seu Vella de 
Lleida
HORA: 22.00 h
La cinquena edició de la Llei-
da Night Run arriba el diven-
dres 21 de juliol. Una cursa de 
6,4 quilòmetres al voltant del 
turó de la Seu Vella. Organit-
zada per Go Go Go Runners i 
turóseuvella.

Entrada gra-
tuïta al Museu 
de Lleida
DIA:1 d’AGOST
LLOC: Museu de Lleida
HORA: Tot el dia
L’exposició permanent reu-
neix prop de 1.000 objectes 
–restes arqueològiques, pin-
tura, escultura, arts de l’ob-
jecte, tapissos, indumentària, 
mobiliari i numismàtica– que 
acompanyen el visitant en 
un recorregut per la histò-
ria i el patrimoni d’un ampli 
territori que té la ciutat de 
Lleida com a capital natural, 
abastant també els límits de 
l’antiga diòcesi lleidatana des 
de l’època prehistòrica �ns al 
segle XX.

Festa Major 
d’Alcarràs
DIA: del 23 al 27 d’AGOST
LLOC: Alcarràs
Alcarràs celebra tots els anys 
la seva festivitat més espera-
da, la Festa Major, l’últim cap 
de setmana del mes d’agost. 
Durant quatre dies aquest 
municipi del Segrià s’omple 
d’activitats i concerts per a 
tots els públics.

Old Rooster 
Music Fest
DIA: 16 de SETEMBRE
LLOC: La Saira. Almacelles
HORA: 10.00 h
Festival de música rural, de 
granja i folk d’arrels america-
nes. Bluegrass, country, hillbi-
lly, rockabilly, blues o swing 
són alguns dels estils que 
acull. Hi actuaran deu bandes 
musicals que pujaran a dos 
escenaris: Corn Stage, semi-
acústic, donant un punt més 
autèntic al so clàssic dels anys 
quaranta i cinquanta, i Gras 
Stage, elèctric i amb més po-
tència. En el festival també es 
podrà gaudir d’una zona de 
barbacoa amb diversos food 
trucks i un old market. 

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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Anna Costa

 IMMA GONZÁLEZ
 LLEIDA
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IMMA GONZÁLEZ
Quant temps fa que vas 
obrir la teva perruqueria, 
Cromm, i quan fa que et de-
diques a aquest o�ci?

ANNA COSTA
Doncs aquest setembre farà 
7 anys que vaig obrir, d’aquí 
a poquet, el 12 de setembre. 
I que m’hi dedico, abans ho 
comptava... fa molt! (riu). Més 
de 25 anys. Com unes bodes 
de plata, podria fer una festa!

I. G.
Si haguessis de destacar al-
guna cosa de la teva perru-
queria, què seria?

A. C.
El tracte personalitzat que 
oferim als nostres clients, cui-
dant molt els detalls, i el fet 
que sempre, abans de fer res, 
realitzem un diagnòstic del 
cabell. Això ens dona  molta 
seguretat a l’hora de treba-
llar-lo i al client també li dona 
molta tranquil·litat. A més, 
sempre prioritzem la salut del 
cabell. I, d’una altra banda, 
també destacaria que fem 
molts esdeveniments. Ens 
desplacem per a bodes, ses-
sions de foto... I ens agrada 
molt, perquè és la part més 
creativa de la feina. 

I. G.
En què consisteix exacta-
ment aquest diagnòstic?

A. C.
Per tal de fer allò que al ca-
bell li vagi millor, el diagnòstic 
és essencial. A partir d’aquest 
primer contacte, nosaltres ve-
iem quin tipus de cabell té el 
client, si porta colors o no i 
quins són els tractaments que 

L’Anna va començar en el món de l’estilisme quan tenia poc més de 16 anys. Més de 25 anys després, i al capdavant del seu negoci, Cromm 
Perruqueria, l’estilista aposta pels productes més innovadors per a la cura del cabell, sent aquesta la seva màxima prioritat. Quan ha de des-
criure la seva empresa, no dubta a destacar l’honestedat i el tractament personalitzat, però per sobre de tot es declara completament en 
contra -que no en guerra- dels estereotips establerts per la societat. 

directora 
de Cromm 

“Els protectors 
solars de

cabell s’haurien 
d’utilitzar sempre, 

com els de pell”

li aniran millor. Podríem dir 
que és com un feedback que 
tu fas amb el client, un primer 
contacte amb el seu cabell 
però també amb la seva per-
sonalitat, alhora que ell tam-
bé et coneix a tu i veu com 
treballes. 

I. G.
Arregleu molts desastres?

A. C.
Doncs bastants, sí! (riu). Ara, 
sobretot, ens vénen noies 
amb balayage mal fets. I els 
“rubio pollo” de tota la vida.

I. G.
Tothom en parla, però què 
és exactament el balayage?

A. C.
No deixen de ser uns �ocs ca-
lifornians però més degrada-
des. L’efecte és més progres-
siu, no tan brusc com ho eren 
els californians, i això fa que 
estèticament quedin més bo-
niques. És un efecte que dona 
molta llum a la cara i per això 
agrada tant.

I. G.
A part del balayage, quines 
son les tendències actuals?

A. C.
El cabell ondulat i despentinat 
a l’estil sur�sta... En de�nitiva, 
coses senzilles i pràctiques. 
Totes aquestes tendències, 
tant el balayage com l’estil 
sur�sta, et permeten no haver 
de venir tant a la perruqueria. 

I. G.
Així, doncs, ara el que la 
gent et demana quan ve a la 

perruqueria és alguna cosa 
per no haver de tornar...

A. C.
Sí, el concepte ja fa temps 
que ha canviat. Ara si vas a la 
perruqueria és perquè vols, 
perquè et vols fer algun trac-
tament o un tall o canvi de co-
lor, però la gent ja no va a la 
perruqueria perquè li ha sortit 
l’arrel i s’ha de tornar a fer el 
color.  La clau està en un bon 
tall i un bon color de base per-
què després tu, a casa, t’ho 
puguis pentinar i et quedi bé. 
Per això, és molt important 
també el seguiment. Qualse-
vol client ens pot trucar o ve-
nir i demanar-nos consell per 
mantenir el seu cabell a casa.

I. G.
Ara que s’apropa l’estiu, 
què recomaneu a les perso-
nes que vulguin mantenir el 
seu cabell sa?

A. C.
Bé, primer de tot recomanem 
fer els tractaments abans que 

comenci l’estiu o en acabar. 
Els Detox, per exemple, van 
molt bé. Aquests tractaments 
treuen les impureses del ca-
bell i el deixen preparat per-
què tu puguis hidratar-lo i 
cuidar-lo millor. El ginseng, la 
queratina o la proteïna també 
donen molta força al cabell. 

I. G.
Més enllà d’aquests tracta-
ments, podem fer alguna 
cosa diàriament per prote-
gir el nostre cabell del sol?

A. C.
I tant! De fet, tenim una línia 
de protectors solars especí-
�cs per al cabell. Recomanem 
que s’utilitzin sempre, a plat-
ja, piscina o muntanya. Com 
el protector de pell. A més, 
també hi ha unes espumes, 
que es poden posar cada dia 
per sortir al carrer, sobretot 
aquests dies que el sol pica 
més. 

I. G.
Per acabar, quina és l’esèn-
cia de la perruqueria?

A. C.
No ens agraden els estereo-
tips. Les tendències, d’alguna 
manera, s’han de seguir, però 
a nosaltres ens agrada adap-
tar-les a les personalitats dels 
nostres clients.

“Ens agrada adaptar les tendències a les 
personalitats dels nostres clients”

“El diagnòstic 
del cabell és 

essencial per tal 
de fer el millor 

per a ell”
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Ètica, postveritat, 
individualisme i 
referèndum

 En els darrers temps es va po-
sant de moda parlar de la post-
veritat, per no dir cruament el 
que és: la mentida instituciona-
litzada. Repetir la mateixa men-
tida no la converteix en veritat; 
és una pèrdua ètica molt gran 
d’una societat basada en un fort 
individualisme, en què pel meu 
bene�ci puc fer tot el que calgui, 
com si això ja converteix en ètic 
tot el que faci pel meu bé i dels 
meus, encara que perjudiqui uns 
altres o la societat en el seu con-
junt.
La corrupció n’és un exemple. Si 
el jutge et declara innocent, ja 
ho ets; no importa que efectiva-
ment hagi robat o m’hagi apro-
�tat del càrrec. Si sóc declarat 
innocent per manca de proves 
o per haver caducat legalment, 
diuen: “Tinc la consciència 
tranquil·la”, frase molt escolta-
da; però clar, amb la mentalitat 
abans esmentada, em puc arri-
bar a enganyar inclús a mi ma-
teix creient que faig bé si robo, 
menteixo, aconsegueixo el càr-
rec, col·loco familiars i amics en-
ganyant o traint principis i perso-
nes sense que em descobreixen 
ni denunciïn.  
També hi ha moltes persones 
honrades, íntegres, capaces 
de treballar pel bé dels demés, 
mobilitzar-se, esforçar-se, inclús 
perdent seguretats, comoditats 
i privilegis. Molts són voluntaris 
a favor dels més desfavorits, a 
favor d’una societat més justa i 
pròspera.
Estem vivint a Catalunya un 
temps molt interessant. Espero-
nats per la crisis i per polítiques 
centralistes que ataquen la nos-
tra llengua i cultura, han sorgit 
amb força moviments en la seva 
defensa; alguns han esdevinguts 
independentistes. Ens recorda 
els temps de Franco en què re-
clamàvem el mateix, la nostra 
llibertat, jugant-nos molt més 
que ara:  presó, tortures, inclús 
la mort. Una gran majoria reivin-
dica el dret a decidir, el referèn-
dum. El pacte pel referèndum 
no indica què has de votar, sols 
el dret a fer-ho.
Considero que cal ser una mica 
valents i menys individualistes 
per a reclamar les millores soci-
als i llibertats, que històricament 
s’han anat aconseguint amb 
esforç i sobrepassant lleis i es-
tatus injustos. Per defensar que 

“Catalunya es una part meva i 
no tenen dret a separar-se” no  
s’ha d’entrar en mentides per 
provocar pors, com tampoc 
amagar -“amb la independèn-
cia tot serà molt millor”- les di-
�cultats de tot començament, ni 
mentir per aconseguir adeptes. 
No hi ha “propietat” sobre les 
persones: ni els �lls són objectes 
propietat dels pares, i tenen dret 
a fer la seva vida i independit-
zar-se, encara que sàpiga greu 
als pares, amb qui han viscut 
sempre. La llibertat té un preu, 
la responsabilitat, i costarà acon-
seguir grans millores de qualitat 
de vida, passant per una època 
de di�cultats, i hem de saber 
governar-nos bé. No ha de ser 
un independentisme egoista, 
ans hem de respectar i ajudar a 
la nostra família espanyola amb 
qui hem conviscut tants anys. 
Un país europeu obert i solidari, 
sense fronteres, lliure.
La universitat és una institució 
al servei de la societat, per cre-
ar coneixement i transmetre’l, 
formant persones crítiques i ma-
dures preparades per a regir el 

futur. No és una “torre d’ivori” 
al marge del que passa al seu 
voltant –va ser així fa molts anys, 
però ja s’havia superat aquesta 
etapa. Si una majoria del poble 
demana capacitat per decidir, un 
referèndum, hem d’ajudar-los a 
que es faci en les millors condici-
ons possibles; no negar els drets 
i les llibertats dels pobles ni escu-
dar-se en que “això és política”, 
ja que tota acció social és fer 
política. Diferent és posar-se al 
costat d’una part, com seria dir 
“voteu aquesta posició”. Això 
es pot fer davant alternatives 
negatives i no ètiques. El pacte 
demana un referèndum legal.
Desitjo que siguem capaços 
d’estar a l’alçada del que ens de-
manen els qui ens paguen a la 
universitat i que dóna sentit a la 
nostra existència i no estar a fa-
vor d’interessos personals; que 
són legítims mentre no els po-
sem per sobre del bé comú.  

JOAN VIÑAS
RECTOR DE LA UDL 2003-2011

La torna orwelliana
 Sembla ser que en aquesta 

part del planeta anomenada 
com “el món lliure” tan pèssi-
mament globalitzat, a Europa, a 
Espanya, i en aquest petit país, 
per ara una regió de l’anterior, 
nomenat Catalunya, i a Lleida, 
per ara una província espanyo-
la, demà potser vegueria cata-
lana, varen fer-li un homenatge 
a George Orwell, tornant-li el 
que ell va fer a la terra catalana 
en guerra, on va deixar-s’hi la 
sang lluitant contra el feixisme 
nacional espanyol. El mateix, va 
consistir en aixecar-li una petita 
placa en el que és avui els jar-
dins de l’Hospital Santa Maria, 
abans hospital provincial, per 
on passejava convalescent i on 
va ser internat amb un tret al 
coll provinent del front. Enca-
ra que massa tard, és d’agrair 
trobar-se plaques que no ens 
recordin per arreu la victòria fei-
xista, i ara tímidament, després 
de tants anys i panys, comen-
cem a rememorar l’altre costat, 

l’anomenat roig i republicà, con-
cretament el que va pertànyer 
als brigadistes internacionals en 
oposició al nazi-feixisme euro-
peu. El llegat d’Orwell encara 
és malauradament de massa vi-
gent actualitat en aquesta èpo-
ca de la postveritat, on la guerra 
és pau, la llibertat, esclavatge, 
la ignorància, força, la justícia, 
sorda en lloc de cega i el neoli-
beralisme global, el millor ordre 
mundial. Realment, un món ben 
capgirat, on la estultícia de les 
classes dirigents en el poder és 
tant �agrant, la seva perversitat 
tant gran que �ns i tot s’entes-
ten ara en quali�car de colpistes 
els nostres dirigents dissidents, 
que l’únic que pretenen és se-
guir el mandat del poble que els 
va votar, i aquest mateix poble, 
llevar-se la maleïda tutela de la 
Castella imperial de caire feixis-
ta que venim suportant estoica-
ment durant segles. I no, no és 
una futilesa que els hereus del 
colpistes ens acusin a nosaltres 
de nazis, antidemocràtics, feixis-
tes i de qualsevol bajanada que 
se’ls acudeixi per tal de treure el 
santcrist gros i cridar anatema 
exasperats.
La infantil argumentació a la in-
versa s’utilitza bàsicament quan 
hi ha una manca d’arguments 
i és una tàctica empleada �ns 
la saturació, �ns la nàusea, per 
aquells que en acusen de na-
zis, quan el genocidi el van co-
metre ells, de feixistes, quan 
subvencionen el mausoleu i la 
Fundació Francisco Franco amb 
milers i milers d’euros i amb zero 
“patatero” per a les oblidades 
víctimes seves. Confonen cop 
d’estat amb revolució els necis, 
perquè volen fer-nos combre-
gar amb les rodes del seu molí.  
Vaja, causar l’efecte sense que 
es noti la cura, i no escarmen-
tem ni aprenem, perquè tractant 
d’esmerçar tot el seu poder per 
no deixar-nos aprendre eviten 
que la majoria social s’apoderi, 
doncs quant el poble té el po-
der i la consciència de tenir-lo, 
això és la democràcia vertadera, 
i no els succedanis que ens fan 
empassar. Llavors les elits tremo-
len de la por a perdre’l, acostu-
mats a ostentar-lo durant segles 
han arribat a perpetrar i, encara 
avui, cometen monstruositats 
per tractar de justi�car aquesta 
retenció. Així doncs, no arriben 
ni a sospitoses aquestes mal 
intencionades confusions, aquí 
se’ls veu el llautó d’un hora lluny, 
però allà causa molt efecte en la 
pobra innocència de la gent.
Vull prendrem la molèstia ara, 

què opina...

Ramon
Pedrós

periodista

La nova editorial
nascuda a Lleida

Avui parlaré de la nova edi-
torial que hem posat en mar-
xa a Lleida. Es diu Lakibuks, 
ha estat impulsada per una 
colla d’amics, la majoria dels 
quals procedim del periodis-
me, la literatura, el disseny 
o la indústria editorial, i ha 
començat a funcionar amb 
seus a Lleida (maquetació i 
disseny), Cambrils (direcció 
i administració), Baix Llobre-
gat (impremta) i Madrid (ser-
veis jurídics). Diguem que és 
allò que et permet el món 
d’Internet: treballar des de 
casa, i des de quatre ciutats 
diferents, sense despesa de 
lloguers, serveis ni càrregues 
innecessàries. Per tot això, 
precisament, i també per ra-
cionalitzar personal i gestió, 
aquest tipus de noves em-

preses que operem al voltant 
de la xarxa podem ajustar 
preus i oferir serveis que la 
competència tradicional no 
pot assumir.
Aquests dies, Lakibuks ha 
editat el seu primer llibre, La 
máquina del tiempo (Diario 
de mi vida entre dos mun-
dos), de l’asturiana Nieves 
Álvarez Gallo. Es tracta del 
sorprenent testimoni auto-
biogrà�c d’una dona humil, 
criada en un barri de xabo-
les de Gijón, que va haver 
d’abandonar els estudis 
d’ensenyament mitjà per tal 
d’ajudar la seva família nete-
jant cases, com feia la seva 
mare.  
Ofegada en un món de di�-
cultats, i aïllada per la sole-
dat, la humiliació i el dolor, 
Nieves Álvarez Gallo es va re-
fugiar en l’escriptura d’un di-
ari per tal de sobreviure a un 
matrimoni amb un alcohòlic, 
a la separació de la seva �lla 
i, �nalment, a un tractament 
psiquiàtric de llarga durada.  
El llibre, que hom pot ad-
quirir a la nostra web, www.
lakibuks.com, és el resultat 

d’aquesta lluita de l’autora 
per trobar un lloc habitable 
en la frontera de dos mons: 
el de la realitat opressora 
i angoixant i el del somni 
alliberador, que truca a la 
porta de la fe i s’omple d’al-
legories de ressonàncies es-
pirituals.
Per a nosaltres, però, el lli-
bre cobreix dos simbolismes 
signi�catius, i per això vam 
voler inaugurar amb aquest 
títol la Col.lecció Biogra�es 
i Memòries. D’una banda, 
indica un camí que volem 
potenciar, el del relat au-
tobiogrà�c, perquè sabem 
que hi ha moltes vides que 
tenen un munt de coses que 
explicar i aportar, i no volem 
que quedin oblidades en un 
calaix perdut de la memòria 
familiar. I, de l’altra banda, 
assenyala la voluntat de La-
kibuks de donar suport als 
autors i autores que, per les 
seves característiques d’estil, 
temàtica, tendències o sen-
zillament per manca de con-
tactes o padrins, no poden 
accedir o són rebutjats per 
les editorials convencionals.
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un segle desprès de la revolució 
socialista, d’explicar les bàsiques 
diferències entre un cop d’estat 
i una revolució, doncs sembla 
ser que alguns les confonen per 
pur analfabetisme polític i altres 
en trair-los el subconscient. En 
primer lloc: la revolució la fa el 
poble contra les elits opresso-
res i dominants; un cop d’estat 
el fan aquestes elits contra el 
poble. La revolució produeix un 
canvi radical de l’status quo per 
tal d’assolir una sèrie de millores 
socials quan la situació general 
de depauperació es fa insupor-
table; un cop d’estat persegueix 
la consecució del poder absolut 
per afavorir a uns pocs en contra 
de la majoria. Per �nalitzar, un 
cop d’estat el perpetren des de 
dalt els generals i coronels salva 
pàtries, una revolució la fan des 
de baix les classes populars i al-
tres sectors socials. 

FREDERIC TEIXIDOR

Paradoxes del pro-
jecte del Parc de les 
Arts

 Hauríem de remuntar-nos a 
més de 20 anys quan en plena 
expansió immobiliària, conegu-
da com la famosa bombolla, és 
a dir quan es construïa a tort i a 
dret i tot es venia, i patis i pisos 
pujaven de preu d’un dia per l’al-
tre, quan l’Ajuntament de Lleida 
va decidir expandir la ciutat, 
entre d’altres, cap a la part de 
darrere del passeig de Ronda, 
a l’espai conegut avui com Joc 
de la Bola, que comprèn, per a 
situar-nos, des de l’antic Camp 
d’Esports �ns al Carrefour, pas-
sant pels carrers Fleming, Cristò-
fol de Boleda, Joc de la Bola, Se-
grià, Alcalde Pujol, la Mercè, pel 
darrere del carrer Segòvia, �ns al 
braçal del canal de Pinyana, on 
hi ha la zona de jardins Jaume 
Magre. 
En aquells moments, l’Ajunta-
ment decideix urbanitzar aques-
ta zona i fa el que es conegut 
com un pla parcial en el que 
estableix les volumetries, alçada 
d’edi�cis, amplada de carrers, 
arbrat, enllumenat, etc. I entre 
les condicions estableix quins 
espais són edi�cables i quins no; 
i especí�cament assenyala que 
de tot l’espai urbanitzable el 
promotor cedirà a l’Ajuntament, 
de manera obligatòria, gratuïta 

i lliure de carregues, 37.843 m2 
de terrenys per destinar-los a 
sistemes, 11.424 zones verdes i 
26.419 m2 a equipaments. I és 
lògic, doncs amb l’edi�cació pri-
vada prevista (55.417 m2 sostre) 
i amb la quantitat d’habitatge 
a construir (434 habitatges), cal 
que aquest nou eixample que 
es vol construir endreci zones 
comunes per gaudi col·lectiu del 
veïnat, d’aquesta manera el pla-
nejament procura crear espais 
habitables de qualitat. No calen 
extenses justi�cacions per saber 
que els espais verds i els equi-
paments comunitaris locals ge-
neren sinergies que milloren la 
qualitat de vida dels ciutadans. 
S’ha de dir que aquest és l’únic 
espai d’aquesta mena previst a 
la zona. I cal recordar que prop 
d’allí es trobava l’històric Camp 
d’Esports construït durant la re-
pública per la burgesia lleidatana 
de l’època, promocionat per Jo-
ventut Republicana, on es podia 
practicar esport popularment: 
natació, ciclisme, tennis, atle-
tisme... Avui, com tothom sap, 
fruit del tracte que va fer l’Ajun-
tament amb una societat priva-
da (constructora també, per a 
més indicació), s’ha convertit en 
un establiment esportiu privat 
on els veïns -contràriament al 
que es va dir en un principi- no 

tenen cap bene�ci o descompte 
per utilitzar les instal·lacions, que 
han esdevingut un negoci parti-
cular. A canvi, aquesta construc-
tora es va encarregar de fer les 
piscines del Secà i de Cappont 
(caldria veure a quin cost).
Recordar també que l’anomenat 
Parc de les Arts porta aquests 
més de 20 anys de total oblit 
per part dels responsables muni-
cipals. No s’hi ha donat una pala-
da per a res, no s’hi ha plantat un 
arbre, ni una cistella de bàsquet, 
ni s’hi ha posat un banc per a 
seure... res de res. És un solar de 
terra, desnivellat, que produeix 
moltíssima pols al bon temps i 
és un fangar quan plou.
Resumint, l’Ajuntament va fer re-
serva al seu dia per a fer un espai 
pels veïns i equipaments públics, 
i no hi ha fet res de res en més 
de 20 anys.
I ara anem a l’actualitat. En 
aquest moment, després de di-
versos intents fracassats tots, per 
� ara es decideix a urbanitzar el 
solar de 17.000 m2. Per a tal cosa 
fa un pla amb un pressupost de 
vora 2 milions d’euros (més de 
280 milions de pessetes).
El plec de contractació diu que 
el promotor (privat) haurà d’es-
tablir què hi anirà: un edi�ci pri-
vat; es reserva una tercera part 
del parc, uns 6.000 m2 de sòl, per 

a construir-hi un equipament pri-
vat, cedint aquest espai per 50 
anys, amb una construcció que 
parteix de 14.400 m2 de sostre, 
tot i que la volumetria i el sostre 
edi�cable de�nitiu no es coneix, 
perquè caldrà fer un nou pla-
nejament. Es preveuen també 
les corresponents de pàrquing 
soterrat. Zona enjardinada, 400 
m2 construïts per a un local per a 
l’associació de veïns, etc.
Salta a la vista que aquest plan-
tejament és absolutament con-
trari al que va plani�car el propi 
Ajuntament quan va urbanitzar 
la zona. Era lògic el que va fer 
llavors, doncs preveient, com 
ja hem dit abans, l’aglomeració 
d’edi�cació privada per un cos-
tat i conseqüentment de pobla-
ció per un altre, s’havia de pre-
veure un espai d’expansió, lliure 
d’edi�cació, que pogués contri-
buir a la idea de desmassi�cació 
de la zona. Ara, però, sembla 
que l’Ajuntament veu les coses 
de manera diferent.
De tothom és sabut que la Pa-
eria no té recursos ni capacitat 
d’endeutar-se. Així les coses, ha 
de fer certs muntatges perquè 
no hagi de treure un euro de la 
butxaca (que no el té) i, si pot, 
fer calaix (que falta li fa). I aques-
ta és una bona oportunitat, de-
via pensar. I realment els núme-

ros que feia li sortien rodons. En 
principi, l’empresa adjudicatària 
pagava la urbanització de la seva 
butxaca (!) (i ven als veïns que no 
els costarà ni un cèntim). I l’Ajun-
tament cedeix els 6.000 m2 a 50 
anys a una empresa privada per-
què construeixi un equipament 
-privat- a canvi d’un cànon anu-
al de 250.000 euros. Fins que 
l’Ajuntament no hagi pagat el 
que costa el Parc, la concessio-
nària compensarà anualitats del 
cànon. Un cop pagat, l’Ajunta-
ment anirà percebent el cànon 
incrementat, si escau, amb l’IPC 
positiu. L’Ajuntament es l’únic 
que a dia d’avui té compromisos 
urbanístics per complir (lliurar 
als veïns uns sistemes d’equipa-
ments i verds com cal). Ara els 
vol desatendre de�nitivament, 
vol enterrar el pla parcial i actuar 
en aquest solar com una com-
panyia, hi ve a obtenir recursos 
i ignora el planejament previ, els 
compromisos ferms amb els ve-
ïns que varen comprar amb una 
legalitat.
Argumenten els veïns de la zona 
que porten més de 20 anys pa-
gant un IBI no gens menyspre-
able, tot i saber que aquest 
impost no és retornable directa-
ment; és un impost que recull la 
caixa general de l’Ajuntament i 
que es redistribueix pels serveis 
generals de la ciutat. Amb tot, 
costa d’entendre que la prime-
ra tinent d’alcalde i responsable 
de les �nances municipals utilitzi 
l’argument que amb els impos-
tos d’aquest barri s’han pogut 
construir les piscines públiques 
dels barris del Secà i de Cap-
pont (sic!), resultant que el barri 
Joc de la Bola es l’únic que no 
disposa de piscina pública (tret 
del Casc Antic). I ja que citem 
aquesta tinent d’alcalde, dir que 
no deixa de ser paradoxal que 
utilitzi l’eufemisme de la col-
laboració público-privada per a 
justi�car la cessió d’un terreny 
públic per a construir-hi un equi-
pament privat; un negoci, vaja.
Seria bo que en la situació actual 
l’Ajuntament, en lloc de tirar pel 
dret i decidir pensant en els seus 
interessos i compromisos, per un 
costat es mirés el pla inicial d’ur-
banització de la zona (així com 
el propi programa electoral del 
PSC) i per un altre s’escoltés re-
alment el veïnat per a saber què 
hi volen en aquest solar aban-
donat, i els escoltés de manera 
efectiva, a l’igual que diu que 
farà amb els processos oberts 
de la Panera i de l’Auditori. 

EL PARC ÉS NOSTRE

què opina...

Et trobarem a faltar, 
Carles

Com moltíssima altra gent, 
admirava en Carles Capde-
vila. Que coi, l’admiro. Tenia 
una clara, potent i encisa-
dora forma de comunicar i 
expressar el que pensava, 
així com un art especial en 
fer arribar el missatge a tot 
aquell que volia aprendre 
tant de les seves lletres com 
de la seva experiència de 
vida. M’he sentit tants cops 
identi�cada amb ell que, de 
vegades, pensava que em 
robava tant els pensaments 
com els sentiments.

En l’àmbit professional, 
m’enamorava quan demos-
trava que no tenia pèls a la 
llengua. Queda poca gent 
disposada a defensar el que 
creu, disposada a dir el que 
sap, disposada a no vendre’s 
a cap preu. El projecte de 
l’Ara l’acabava de presentar 
al món i el món es va ren-
dir al seu saber fer. Tenia un 
coratge propi d’aquell que 
acostuma a regalar-nos el 
càncer i una sensibilitat es-
pecial tant per elogiar com 
per criticar.
En la seva versió personal, 
transmetia valors com ningú 
i va contribuir a dotar d’hu-
mor un tema tan complex 
com és l’educació. Els seus 
articles ens transportaven a 
qualsevol realitat vista des 
de la vessant més optimista, 
més sincera i més emotiva.
Recordo el seu article “Pe-
tons d’una mare, el més 

gran del món”. I com dona-
va les gràcies a aquesta puta 
malaltia per haver retrobat 
aquella unió indivisible que 
perdura al llarg de la vida 
entre les mares i els seus �lls, 
entre els �lls i les seves ma-
res. Llegia l’article i entre líni-
es identi�cava l’amor peren-
ne d’una mare que podia ser 
la meva, que al cap de poc 
seria la meva. I l’agraïment 
etern d’un �ll que podia 
haver estat jo, que en poc 
temps també seria jo.
L’he llegit molt i, sobre-
tot, l’he sentit més. M’hi he 
identi�cat i, sobretot, n’he 
aprés. I, seguint el seu últim 
consell, no deixo de dir-me 
coses boniques per fer re-
lats positius de cada dia que 
em regalen i així, pel mateix 
preu, tenir una vida millor. 
Quin gran comunicador, sí 
senyor! Et trobarem a faltar, 
Carles.

Maria
Fauria
assessora �scal
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PASSATEMPS

by Miguel MaciasLa UdL refusa el referèndum

by Joan CastellàRajoy aplica democràcia

  HORÒSCOP per Dhana Astròloga

2 3 9 5 7
7 1

6 3 2
7 6 1 8

1 4 8 2
5 4 2

6 3
3 6 2 5 4

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

Dificultat: Molt alta

SUDOKU per AMIC

MOTS ENCREUATS per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Erros habituals en el funcionament de l’arxiu de la pròpia 
existència (dos mots) / 2. Illes sicilianes a la mercè del vent. Obre les portes 
de casa a altri / 3. Cul de got. Ensorrament manual de la música catalana. La 
papissota / 4. Cànid ferotge com un espia. De color tardoral en plena demo-
cràcia / 5. Preposició per situació. Ferir ànimes d’infern. Demana lloc al món / 
6. Prou carronyaires per ocultar l’escarpa. S amb totes les lletres / 7. Escassa 
atenció. El més semblant als llibres que corre pels boscos / 8. Estri d’arquitecte 
per dissenyar la porteria. Indiquen que tenen un difunt als peus / 9. El bosc 
de Comarruga. A can Zara els consideren antigalles / 10. Vessament d’una 
ferida, per sana que sembli. Unió de vocals com ara en cra i si / 11. El nucli de 
la qüestió. Si ell no hi és no val la pena ni llescar-lo, el pa. Lletra de travessa / 
12. Àvids, delerosos. Que ajunta per darrere / 13. Enribetats com castells. La 
núvia del cantant n’era molt perquè quequejava.

VERTICALS: 1. D’encenedora res, és empleada del tèxtil. La carcanada en tota 
sa complexitat / 2. Últim glop de Colacao. Creu i ratlla de part de la cúria. 
Es presenta en versió eslovena / 3. Ofuscat com un frare. Atracció d’un cos 
just després de la fartanera / 4. Renillada en presència de la mainada. Fa de 
mal collir, nascut allà � ll d’un d’aquí / 5. Ja mana a la ciutat, i encara va en 
ascens. Inèrcia a l’hora d’en� lar-se / 6. Malmès. Herba amb nom d’actriu de 
Hollywood. Sona més en el quartet / 7. A la tercera va la segona. Cançonera 
que no interpreta res. Dos quarts de quatre / 8. La té registrada al diari espor-
tiu, cada cop que fa un gol. Dolç amb gust de petó al forn / 9. Esdevenir-se (i 
si no, afanyar-se). Expulsats a cops de pistola / 10. Té mala cura, tan beneita. 
Tot i ser del Maestrat, fa la �  del de Montserrat / 11. Al cor de cada � ll. Passa-
dissos entre els bancs dels remadors de galeres. Entremig de les banyes / 12. 
No té el cap de suro però el cos sí, aquesta. Pesqui d’alguna manera entre els 
replecs de la ment.

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Et van els pensaments tan ràpi-
dament que tens la impressió 
que s’escapen idees importants. 
Compte amb córrer massa, mira 
on poses els peus. Pots rebre una 
trucada sorpresa.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El cos t’agrairà estar en contacte 
amb l’aigua. Necessites trencar 
amb la rutina, apro� ta per anar 
al balneari o a la platja. Moltes 
emocions no expressades que 
volen sortir.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
El silenci segueix sent el teu millor 
aliat en aquests temps. Des de 
fa poc ja en tens prou de restar 
quiet, ara vols passar a l’acció, tot i 
l’oposició que puguis trobar.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
Pretendentes o pretendents no 
te’n manquen.  Apro� ta per ser 
selectiu/va, ja que si corres massa, 
sentiràs que t’has traït. Bon mo-
ment també per difondre qualse-
vol activitat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Aquests dies et pots trobar una 
mica atrafegat, fent papers o 
havent de dur a terme mil gestions 
en poc temps, i això t’estressa. 
Cerca la millor manera de descon-
nectar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Vols posar ordre i no saps per on 
començar. Si no comences, tot 
seguirà com � ns ara. Si arrosse-
gues una relació malaltissa amb 
una exparella, pot ser hora de 
posar límits.



PASSATEMPS

by Jordi BalaschMuseu del Clima (calorós)

by Lupe RibotJo poso el dibuix, vosaltres el títol
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TELÈFONS D’INTERÈS

2 3 9 5 7
7 1

6 3 2
7 6 1 8

1 4 8 2
5 4 2

6 3
3 6 2 5 4

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

Dificultat: Molt alta

SOLUCIONS

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
La formació pot ocupar un espai 
important a la teva vida, però et 
pots dividir entre el que et convé i 
el que sents vocacionalment.
Un viatge a l’horitzó t’il·lusiona 
força.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Possiblement una exparella i tu us 
podeu veure enfrontats per
qüestions materials. Valora si és 
necessari continuar tensant la
corda o si és millor deixar-ho 
córrer.

Bessons (Del 21/5 al 21/6)
Si et sents més pesat, revisa la teva 
alimentació i els hàbits diaris.
Especialment si has guanyat pes 
en els darrers mesos.  Possibles 
despeses extraordinàries en des-
plaçaments.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Abans de llençar una queixa, o una 
crítica severa, serà bo fer autocríti-
ca. Mira si pots fer les coses d’una 
altra manera. Això t’ajudarà a
comprendre d’altres punts de
vista.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Si � ns ara estaves ben tranquil, et 
pots sentir una mica ansiós respec-
te al futur.  Saps que tard o d’hora 
hauràs de donar un altre pas i tems 
perdre seguretat econòmica.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si tens parella, pot haver arribat el 
moment d’assolir una altra etapa, 
més segura, a la vostra relació. 
Ambdós cerqueu estabilitat i 
podeu projectar el futur que 
desitgeu.

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




	01_accents_30062017
	02_accents_30062017
	03_accents_30062017
	04_accents_30062017
	05_accents_30062017
	06_accents_30062017
	07_accents02092016
	08_accents_30062017
	09_accents_30062017
	10_accents_30062017
	11_accents_30062017
	12_accents_30062017
	13_accents_30062017
	14_accents_30062017
	15_accents_30062017
	16_accents_30062017
	17_accents_30062017
	18_accents_30062017
	19_accents_30062017
	20_accents_30062017
	21_accents_30062017
	22_accents_30062017
	23_accents_30062017
	24_accents_12052017
	25_accents_12052017
	26_accents_30062017
	27_accents_30062017
	28_accents_30062017
	29_accents_30062017
	30_accents_30062017
	31_accents_30062017
	32_accents_30062017

