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Els Pifarré pateixen un nou revés judicial
i viuen un altre capítol de ‘mobbing’ rural
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“El meu únic model
de família és l’home,
la dona i els fills”
Poc abans de complir mig any
del seu nomenament, el bisbe
de Lleida, Salvador Giménez,
ens obre les portes de casa
seva (i del cel?)
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Esportiu no pot
seguir així”
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només en català
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La Mostra Internacional
de Cinema d’Animació de
Catalunya, Animac, tanca
la seva millor edició amb
un total de 27.000 assistents durant quatre dies
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Imagineu-vos programes de televisió com La Ratonera d’Alerta
Digital TV, El Cascabel de 13 TV,
El Gato al Agua d’Intereconomía
TV o El Chanchullo i Y a ti ¿qué te
pica? de Mi Tierra Televisión, entre d’altres, a Catalunya, en què
el conductor (m’estalvio el doble gènere, perquè sempre són
homes) i els seus col·laboradors
i les seves col·laboradores (sóc
generós, perquè també m’hauria pogut estalviar el femení)
vomitessin bilis contra Espanya
i escopissin vexacions contra els
espanyols sense solta ni volta,
demolint així el mur que delimita, d’una banda, la llibertat d’expressió i la pluralitat informativa i,
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conseller
d’Interior

en què Lleida s’ha convertit en la capital mundial
de l’animació i s’ha posat
de manifest la figura de la
dona en l’art i la indústria
de l’animació.

La Federació d’Hostaleria es torna a queixar de
l’”excés d’alarmisme” de
l’administració en les prediccions meteorològiques.
I és que l’alarma per les

nevades fa perdre al sector turístic pirinenc entre
el 30% i el 60% d’ocupació. Hotelers, turisme rural
i pistes d’esquí ja han expressat el seu malestar.

Crema Lleida!

de l’altra, la mala educació i la incultura. No puc ni vull negar que
tenim una televisió pública extremadament centralista que actua
com a portaveu del règim, però
també hi ha diverses televisions
privades i espais d’entreteniment, com Arucitys o Trencadís,
que saben jugar al bilingüisme
d’una manera tan natural com es
produeix fora dels platós de televisió, sense imposicions, injúries,
atacs ni amenaces. No parteixo
de cap base científica, tampoc
de cap mostreig indicatiu de res,
però la merda que caguen Paco
Marhuenda o Federico Jiménez
Losantos, sortosament, no pot
comparar-se amb el gas evacuat per l’anus de Carles Capdevila o de Jordi Basté. “Heus ací
el discurs d’un altre català que
mostra una fe cega en la superioritat moral dels seus respecte
d’Espanya”, opinaran alguns. Ni
molt menys; en aquest cas, no és
fe, sinó un dogma, cert i incontestable.
Fa por el radicalisme anticatalà
que traspuen algunes zones del

territori espanyol. Segur que,
com asseguren alguns, representen una minoria amb la qual
ben pocs se senten identificats,
però el cert és que aquestes minories poc representatives amb
qui gairebé ningú no s’identifica
disposen fins i tot de canals de
televisió per difondre la seva
paraula, talment com un Moisès
modern i espanyol, sense els deu
manaments però amb els deu articles de la Constitució que més li
convinguin a cada moment. Fan
por els radicals anticatalans, però
almenys els tenim identificats; és
un avantatge que operin a cara
descoberta, confiats que cap ens
judicial actuarà d’ofici a pesar de
la gravetat de les seves acusacions. Sabeu de què tinc por? Dels
cavalls de Troia, dels enemics
que es disfressen d’amics per colar-se a casa nostra i destruir des
de dins el que tant ens ha costat
de construir. En plena polèmica
sobre la nova retolació bilingüe
a Lleida, que ja es pot veure en
cartells i senyals de trànsit de
la ciutat, Àngel Ros reitera que

Setmanari
‘7accents’
del número
43 al 46
Llegeix amb el teu
dispositiu mòbil el codi
QR corresponent al
número del setmanari
7accents que t’interessi
i descarrega-te’l a l’ordinador, l’smartphone
o la tablet per només
0,99 €. La PAH, els carrers amb noms franquistes, Solsona i els bisbes
de Lleida protagonitzen
les últimes portades.

QUI SOM

mai no hi haurà un retrocés del
català a l’Ajuntament de Lleida i
que la nova cartelleria i les noves
senyalitzacions en català i castellà s’instal·len des de l’any 2004,
quan es trenquen els actuals,
complint la llei. Ara bé, la Plataforma per la Llengua lamenta
que la nova retolació sigui fruit
tan sols de la voluntat política
d’una formació que ha arribat a
un acord amb Ciutadans per eliminar l’ús preferencial del català
a la Paeria i, de retruc, a la ciutat, tal com també denuncien els
grups municipals de CiU, ERCAvancem i la Crida per Lleida.
Enteneu-me, no és que cregui
més en la paraula d’uns que en la
d’uns altres, però aleshores em
ve al cap la imatge del cavall de
Troia i m’atabalo. D’acord, Ros
no ha construït cap cavall de fusta gegant, potser tot plegat són
imaginacions meves... Tot i que,
ara que hi penso, Ros no té un
cavall de Troia, però sí un lluert
de la mida d’un drac! I una televisió pròpia. I un diari, una ràdio...
Crema Troia? No, crema Lleida!
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Quan la cultura és femenina
Cultura és un mot femení i animació,
també. En ple segle XXI, aquestes consideracions podrien semblar totalment
sobreres. Ara bé, en una societat encara massa masclista, esdevenen del tot
necessàries. Entre dir que la dona té
talent i dir que els agapornis tenen plomes no hi ha cap diferència, però mentre que la segona sentència no sorprèn
ningú, la primera encara cal repetir-la
sovint per tal que no se li oblidi a ningú.
No ho afirmem nosaltres, sinó Regina
Pessoa, animadora independent portuguesa i convidada especial de la vintena
edició de la Mostra de Cinema Internacional d’Animació de Catalunya, enguany sota el lema “Futurs Femenins”.
De fet, onze curtmetratges creats i dirigits per dones inauguraven l’Animac,
però l’absència de dones encapçalant

#bilingüisme
@nanocamacus
Les meravelles del
#bilingüisme:
Per què no
puc parar de
dir: “Q” de
formatge?
@BocaGran
Què
@Ciutadans? Aprofitareu
l’oportunitat de defensar aquell #bilingüisme que
tant dieu defensar? Llibertat?

projectes cinematogràfics i d’animació
comercials i amb gran pressupost resulta flagrant. Segons Carolina López,
directora del certamen, cada vegada
hi ha més dones estudiant animació,
però aquest fet no es reflecteix en el
món professional, la qual cosa denota
que, malauradament, vivim en un món
d’homes que tampoc no mostren massa interès per cedir una part d’aquest
món que consideren seu. La maternitat
no hi ajuda, és cert, encara que la formació i el talent són els elements que
haurien de marcar la diferència a l’hora
de posicionar-se en un lloc o en un altre a nivell professional, però els homes
sempre acaben tenint més oportunitats
que les dones perquè els llocs de responsabilitat segueixen estant dominats
per ells, un mecanisme de retroalimen-

tació masclista sense sostre. Hi ha qui
és del parer que deixar constància de
la desigualtat promou més desigualtat,
però en un sector on la seva principal
indústria, Disney, disposa d’una plantilla formada en un 80% per homes i no
ha concedit la direcció de cap de les
seves pel·lícules a una dona, ensenyar
al públic el talent femení i reafirmar que
el treball de les dones té igual o més
qualitat que el dels homes hauria de
convertir-se en una obligació per a tots
aquells que veiem en la igualtat el motor de canvi i evolució d’un món mancat precisament de canvi i evolució.
L’altra gran proposta cultural d’aquests
dies és el Festival de Músiques Disperses, una mostra pionera en què el folk
es fusiona amb altres músiques fins
transformar-se en un punt de trobada

@JLOsorioF
Si és normal al carrer, per
què no a les institucions? Català sí, i tant. Castellà també
#bilingüisme #Lleida

Hi haurà pacte entre #PP
#PSOE i #Cs... simplement
perquè el gran problema
d’Espanya és la independència de Catalunya

@dentered
C’s-Lleida vol eliminar el conveni de la Paeria amb el Consorci Lingüístic: #bilingüísme
del bo maca @Colonos_Cs

@xbardolet
El pacte #PSOE #Cs provocarà un atac de gelos per
la dreta i un de banyes per
l’esquerra.

#pacte

@jmoroset
Amb el pacte #PSOE #Cs
#SusanaDíaz es deu morir

@JordiPauls9

SE7PEUSALGAT

MOSSOS D’ESQUADRA
Lleida 973 700 050
HOSPITALS
Arnau de Vilanova 973 248 100
Santa Maria 973 727 222
URGÈNCIES
Prat de la Riba
973 221 516 · 973 233 385
TRANSPORTS
Autocars 973 268 500
Lo Teu Taxi 973 223 300

L’estudiant en
pràctiques que es
“mulla” per l’Ebre
La comunitat de regants del canal
de Pinyana va intervenir en el Ple de
l’Ajuntament de Lleida per defensar
el nou Pla Hidrològic de l’Ebre. Amb
el que no comptava Ramon Piqué,
president de la comunitat, és que al
seu costat hi havia Gerard Cardona,
un jove tortosí que cursa les seves
pràctiques a 7accents i que es va
treure la camisa per mostrar la popular samarreta blava amb el nus, la
qual cosa va ser d’allò més celebrada
pels regidors de la Crida-CUP però
no tant pel tinent d’alcalde socialista
Fèlix Larrosa. Posteriorment, Cardona demanava disculpes als seus companys de feina a les xarxes socials.

entre tradició i modernitat, un fràgil
equilibri que es decanta per la primera quant a paritat entre homes i dones.
Que sapiguem, només Xarim Aresté i
Baba Zula actuaran a Lleida amb dones
en les seves files, una nova constatació
que la cultura només té de femení el
gènere. No culpem Toni Gorgues, que
ja ha dipositat el pes del MUD en dones anteriorment, com quan Sílvia Pérez Cruz va ser-ne cap de cartell, sinó
als vicis d’un mercat, el cultural, i de retruc el musical, amb massa testosterona. Però cultura és un mot femení, com
animació i, també, música, un fil de justícia lingüística que ningú no desfilarà
mai, en principi ni l’Institut d’Estudis
Catalans, que, sorpresa, està presidit
per un home. Almenys, que la llengua
ens -i les- acompanyi...

de ganes de ser ministra
d’Hisenda. Els 16.000 M€
de dèficit fiscal català és
massa poc!

#PHEbre
@Jaubusiness
Un govern en funcions a
cop de decret de llei per un
tema tant delicat com l’aigua. Ni llei ni consens.
@CridaxLleida
M. Tomàs: Des del 1974,

cada 6 anys apareix una proposta de transvasament de
l’Ebre, mani qui mani.
@_Quim
El @govern hauria de donar
exemple per poder menysprear de forma legítima el
nefast #PHEbre.
@vigonbel65
Sr. Jové menteix, sap que no
es veritat el que diu, però
algú el farà dubtar, #PHEbre
redueix els cabals actuals
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El dilema

Els carrers de la discòrdia
L. Á. PÉREZ DE LA
PINTA
LLEIDA

www.7accents.cat
Quan un poble creix, als
carrers se’ls posen noms de
ciutats, muntanyes, països o
rius. O de persones. Però els
noms, de vegades, pot semblar que caduquen també.
I ho sembla perquè el que ahir
semblava adequat, avui no ho
és tant i demà, potser, passarà a l’inrevés. A Lleida, fa
anys que el nom d’uns quants
carrers està en qüestió. Tots
recorden persones que van
ser quelcom oficial abans del
78 o van pagar amb la seva
vida durant la guerra o abans
d’ella per alguna cosa que
van fer o de la qual els van
acusar. De decidir si sobren o
no s’encarregarà una comissió d’experts, però entre que
es decideixen i no, nosaltres
explicarem tres històries que
impliquen persones i parlen
de carrers, rancúnia, decència, ignorància, concòrdia,
estupidesa i vanitat. Que cadascú es quedi amb el que
vulgui.
El nét de Lluís Besa
La gent té fills. I si aquests fills
fan el mateix, la gent té néts.
Alguns néts tenim sort i coneixem els avis, però d’altres,
no. Els avis es moren, però
també -pot ser- els maten. Fa
no tant, aquí, va haver-hi una
guerra abans, durant i després de la qual es van matar
moltes persones que eren o
podrien haver estat avis. Un
es deia Lluís Besa i Cantarell i
té un carrer a Lleida. Un carrer
el nom del qual volen canviar
ara alguns perquè, diuen, Lluís Besa i Cantarell era “franquista” i va col·laborar “activament” en el 18 de juliol.
Ho diu la CUP i ho va dir ERC
en el Ple municipal de gener;
però quan consultes el Diccionari Biogràfic de les Terres de
Lleida (pàgina 69) només hi
diu que Besa era un “polític i
empleat de banca” que va ser
triat regidor de Lleida per la
Comunió Tradicionalista Carlista a les municipals del 31 i el
34 i va ser afusellat el novembre del 36 “en compliment

d’una sentència del Tribunal
Popular de Lleida”. Quan el
van afusellar, tenia 39 anys,
dona i dos fills. Treballava a la
Banca Llorens, al costat de la
Paeria, i el juliol del 36, quan
el gobernador militar fa una
crida per tal que, explica Lluís Besa nét, “la gent d’ordre”
de Lleida es personés al castell de Lleida, ell es queda a
casa i no fa cas dels amics que
tenia a ERC i Acció Republicana que li aconsellaven fugir a
Andorra. Un d’aquests amics
era Antoni Bergós, qui va intentar com advocat salvar-li la
vida però no va poder. Lluís
Besa nét, que és periodista i
viu a Segòvia, vincula l’assassinat del seu avi amb la mort
de Buenaventura Durruti: “A
les places fortes de la CNT, i
Lleida n’era una, la mort de
Durruti es va voler venjar. Van
escollir al meu avi perquè sa-

Ningú es mereix
ser afusellat per
les seves idees.
I menys encara
dos cops

bien que tenia signat l’indult.
El meu avi no participa en el
cop d’estat de Franco el 18
de juliol, però l’afusellen per
ser un notable dretà, per catòlic i pel seu treball com a director del diari satíric escrit en
català Toca Ferro. Ell sempre
escrivia en català”. En el Ple
municipal de gener, quan el
regidor del PP i també periodista Joan Vilella va preguntar
al regidor de la CUP Pau Juvillà si a Lluís Besa i Cantarell
calia treure-li el carrer “per
ser un empleat de banca i
ser de dretes”, una regidora
d’ERC va contestar que Besa
treballava en un banc però
que també “havia col· laborat en el cop d’estat”. El més
curiós del cas és que en el citat Diccionari Biogràfic de les
Terres de Lleida ha treballat
Antonieta Jarne i Mòdol, qui
va ser cap de llista de la CUP
a Lleida en les autonòmiques
de 2012, però això és igual:
tots sabem que quan es creu
fermament en alguna cosa, és
millor no llegir massa.
Paco el Tuerto i Brosio
Paco el Tuerto i Brosio sí que
llegien, però eren millors escrivint i pintant. Tots dos van
néixer a Barruelo de Santullán, que està a Palència i era
el seu poble. El seu i el meu,
i allà, com a gairebé tots els
pobles, hi ha pocs carrers amb

nom de persona. Avui, a Barruelo viuen unes 1.300 persones, però fins el 1970 va ser un
poble gran. Des de 1838 i fins
llavors, van funcionar-hi unes
mines de carbó amb més de
mil obrers treballant. Aquell
Barruelo, el de Brosio i el de
Paco, va ser un dels principals
nuclis industrials i obrers del
nord de Castella i es va aixecar en armes l’any 34 contra
el govern de la II República.
Van cremar l’església i l’Ajuntament i van matar entre tots
els implicats sis miners, dos
guàrdies civils, l’Hermano
Bernardo -director de l’escola
dels Maristes- i Francisco Dapena, l’alcalde socialista del
poble. El director del col·legi
el va matar d’un tret un miner
imbècil i l’alcalde el van matar a cops uns guàrdies civils
idiotes. Avui, a tots se’ls recorda amb un carrer. Són dels
pocs carrers que tenen nom
de persona a Barruelo. Són
aquestes dues i els de Paco i
Brosio: “Vam treure els noms
de militars franquistes o similars que no tenien res a veure
amb Barruelo. I vam dedicar
un carrer a Francisco Dapena.
La de l’Hermano Bernardo,
per descomptat, es va mantenir. Ara hem dedicat un carrer
a Paco i un altre a Brosio, sí”.
explica Maribel Martínez, regidora de Cultura, Educació
i Turisme de Barruelo. Paco

Els noms de carrers, objecte de debat
foto · Arxiu

és Francisco Merino Bravo,
novel·lista local mort el 2008
i Brosio és Ambrosio Ortega,
pintor mort l’any passat. L’un,
a més d’escriptor, era falangista i va lluitar amb els nazis a
la División Azul i l’altre, a més
de pintor, militava en el Partit
Comunista des dels 22 anys i
va passar 24 anys a la presó.
Avui, a Barruelo, governen
en coalició el PP, el PSOE i
l’Agrupación Barruelana Independiente. Només IU està
fora del govern municipal.
Félix Lorenzo Páramo i Pau
Juvillà
Félix Lorenzo Páramo no té a
Lleida cap carrer amb el seu
nom, però podria tenir-ne un
aviat, perquè així ho proposa
la CUP. És un dels noms que
plantegen per substituir en el
nomenclàtor els de Lluís Besa,
Joan Casimiro Sangenís, els
germans Recasens, Carmelo Fenech, Miquel Montaña,
Joan Manuel Nadal Gaya, Ramon Areny i Juan Recasens.
Páramo va ser alcalde de Lleida de setembre del 36 a setembre del 37 per decisió del
Comitè Municipal, dominat
per la CNT que dirigia llavors
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la Paeria. Areny ho va ser del
39 al 41; Montaña, del 74 al
76, i Sangenís, del 67 al 74.
Nadal i Gaya va fer la guerra
amb els autodenominats nacionals i va ser senador del
79 al 82, ja en democràcia.
Montaña, nascut l’any 31, va
ser advocat, procurador a les
Corts del 71 al 77, candidat al
Congrés per la UCD i diputat
al Parlament per Unió. Com a
alcalde, se’l recorda pel cobriment del riu Noguerola,
llavors una claveguera a l’aire lliure, la urbanització de la
plaça Cervantes, haver portat
l’aigua corrent fins a Magraners i haver creat els primers
dispensaris als barris. “El meu
pare era liberal. Si es reparteixen medalles per la intensitat amb la qual la gent es va
oposar a la dictadura, la medalla d’or és per als qui van
fer oposició activa i van pagar -alguns d’ells- amb presó,
però també s’ha de tenir en
compte els qui, des de dintre,
van fer alguna cosa per canviar aquell règim. I el meu pare
va ser un d’ells. Pensa que ell
va fer que es tornés a parlar
català a la Paeria, ens va portar els fills a l’escola Sant Jordi
i, podent triar on anava a fer
política, quan va començar la
democràcia, va triar la UCD
primer i després es va integrar a Unió. La decisió de ficar
el seu nom a un carrer la va
prendre un govern democràtic”, explica el seu fill i exregidor del Partit Popular a Lleida
Enric Montanya.
Sangenís, alcalde també i
predecessor de Montaña al
càrrec, té un carrer a Lleida
que li va dedicar un govern
democràtic. Se li deu la urbanització dels dos cinturons
de Ronda que encerclen el
primer el nucli antic i el segon l’expansió de la segona

meitat del segle XX i l’inici de
demolició del Canyeret. Efectivament, i com indiquen des
de la CUP, va combatre en
el bàndol franquista després
que al seu pare -diputat a les
Corts per Lleida el 1933- l’afusellessin els republicans el 22
d’agost del 1936 al cementiri de Lleida. Sangenís mai no
va formar part de la Falange
ni del Movimiento però es
confessava franquista: “Per
motius familiars, se’m cataloga de tradicionalista, però jo
sóc franquista. A mi Franco
em va tornar els principis que
jo havia viscut a casa. Jo de
política no en vaig fer mai”,
explica el propi Sangenís el
1992 al llibre Converses amb
Sis Alcaldes de Lleida. Ramon
Areny també va governar Lleida del 39 al 41 i va programar
la reconstrucció de la ciutat,
incloent la reconstrucció del

què en pensa...

Joan
Rosinach
Periodista
En ple segle XXI, Lleida segueix guardant un lloc de
privilegi a alguns que van
exercir càrrecs públics a la
ciutat durant el franquisme.
Diversos carrers porten el

El cementiri de Lleida va
ser un dels espais en els
quals més gent es va afusellar durant la guerra
foto · Arxiu

pont Vell. Durant el seu mandat, com recorda la CUP, van
funcionar a Lleida tres camps
de concentració i a ell se li
deu el fons bibliogràfic que
atresora avui l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Com Montaña,
Sangenís i la resta dels alcaldes que va tenir Lleida entre
1939 i 1976 van ser membres
del Caliu Ilerdenc, una associació cultural i gastronòmica
que encara funciona, va tenir
un paper crucial en la creació
del que avui és l’IEI i va encunyar l’encara discutida doctrina del leridanismo. Un altre

que també formava part del
Caliu Ilerdenc va ser Carmelo
Fenech, delegat del Ministeri d’Hisenda a Lleida durant
els anys quaranta. El seu nom
també el volen fora del nomenclàtor la CUP i ERC.
Els germans Recasens -estudiants carlistes que tenien 19 i
23 anys quan els van afusellarno van ser alcaldes, però sembla que sí van tenir un paper
actiu en la revolta militar del
18 de juliol. S’explica que van
sortir amb armes al carrer després d’acudir a la crida que va
fer el gobernador militar de
Lleida a la “gent d’ordre” de
la ciutat perquè es personessin a la caserna de la Seu Vella. El seu pare, Juan, tampoc
va ser alcalde, però diuen que
ho hauria estat si el cop del
18 de juliol hagués triomfat a
Lleida. A Recasens pare el van
afusellar també, en aquest

Nostàlgics del passat
seu nom sense que ningú
dels que podrien canviar
aquesta situació hagi fet,
fins ara, un pas ferm per
caminar cap a la normalització d’una ciutat que, en
alguns aspectes, viu (massa)
ancorada al passat. El paer
en cap justificava la (seva)
decisió basant-se en que la
labor d’eliminar els noms
vinculats a la Guerra Civil i
a la repressió posterior la va
realitzar la primera corporació democràtica. Eren els
anys vuitanta. Alguns encara ni hi érem. I ens dol que
avui hàgim de (mal)gastar
el temps rememorant una
època que només hauria de
servir perquè res d’allò torni a passar. Mai més.

Com més aviat desvinculem
aquell passat del nostre
present, millor ens aniran
les coses. No s’ha d’oblidar
res. Però només s’hauria de
recordar per avançar. I no
per enyorança. Ni per rancúnia. Tant de bo als ulls
dels nostres fills els acabi
important ben poc a quin
carrer viuen. Voldrà dir que
s’han fet grans i, amb ells,
una democràcia que avui
passeja amb bolquers. Potser el primer pas seria no
tornar a batejar (mai) més
un espai públic amb el nom
d’un polític. A no ser que
fos el d’un carreró sense
sortida. I aquells nostàlgics
del passat hi volguessin
penjar la seva placa.
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cas el 15 de novembre. Recasens era comerciant, provenia
del Vilosell, va ser regidor de
la Comunió Tradicionalista
i escrivia al Diari de Lleida.
Abans d’ell, va ser alcalde de
Lleida el republicà Antoni Vives, que havia estat destituït
després de la insurrecció de
Companys a l’octubre del 34.
A Vives el van rellevar primer
Josep Pujol -que ja havia estat alcalde entre 1927 i 1934i, després, Joan Rovira Roure,
de la Lliga, i, a continuació,
Alfons Porqueras. Després
d’ells, va governar entre setembre del 36 i setembre del
27 Félix Lorenzo Páramo, per
a qui Juvillà vol un carrer. Juvillà diu també que persones
com Areny no mereixen un
carrer, però no diu que Lorenzo Páramo té el dubtós honor
de ser l’únic alcalde de Lleida
que ha estat precedit al càrrec
per dues persones (l’alcalde
Rovira Roure i l’alcalde Porqueres) afusellades. Al primer el van matar l’agost del
36 amb 36 anys pel, segons
el Tribunal Popular de Lleida,
greu delicte d’haver autoritzat la Cavalcada de Reis del
Nadal del 1935 i al segon, el
gener del 37. Tenia 32 anys.
Van caure durant l’anomenada “repressió a la rereguarda
republicana”, que va deixar a
la província de Lleida més de
mil morts. El gruix d’aquests
van ser assassinats a Lleida
com a resultat de sentències
del Tribunal Popular i durant
els primers anys de la guerra;
just quan Páramo era alcalde.
De tot plegat, potser l’única cosa assenyada és el que
m’explicava el nét d’aquell
regidor anomenat Luis, com
jo, a qui li van fotre quatre
trets quan, com un servidor,
encara no havia complert els
40: “Dels quaranta que anàvem a classe, uns quants havíem perdut l’avi i l’únic que
tenia un carrer era el meu. A
mi m’agradaria que el carrer
de l’avi fos també el dels avis
de tots ells, però això no pot
fer-nos perdre la perspectiva.
Al meu avi el van pelar per la
cara dins del context d’una
persecució ideològica de la
qual es vol esborrar qualsevol
evidència”.
Treure el nom d’algú del nomenclàtor no és afusellar,
però se li assembla. I ningú
mereix que l’afusellin per les
seves idees. I menys encara
que ho facin fins a dues vegades.
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Reglament d’usos lingüístics

Ros rebutja que els cartells de
Lleida siguin només en català

La Plataforma per la Llengua titlla la decisió de “política”
REDACCIÓ
LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, ha assegurat que “mai”
hi haurà un retrocés del català
a l’Ajuntament i que els nous
senyals de trànsit en català
i castellà s’instal·len des de
l’any 2004 quan es trenquen
els actuals, complint la llei.
Els grups municipals de CiU,
ERC-Avancem i la Crida per
Lleida-CUP van denunciar fa
una setmana que l’equip de
govern de la Paeria està incomplint el Reglament per a
l’Ús de la Llengua Catalana vigent i ha començat a instal·lar
cartells informatius en català i
castellà a la ciutat. Les formacions consideren que el PSC
està implantant el bilingüisme de forma discreta i sense
la modificació del reglament,
que hauria de passar pel Ple,
per evitar la confrontació pública amb els partits polítics
i els ciutadans. Ros, però,
assegura que “menteixen”

La retolació
bilingüe ja es
pot veure en
cartells i senyals
de trànsit
perquè els nous senyals de
trànsit bilingües s’instal·len
des de l’any 2004. El vocal de
l’executiva de la Plataforma
per la Llengua, Francesc Marco, alerta que vigilaran que
l’Ajuntament de Lleida vetlli
pel català tot i que lamenta
que s’escudi en la legalitat la
decisió, que considera “política”, de posar els senyals en
català i castellà.
La Plataforma per la Llengua
s’ha reunit amb l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, per conèixer de primera mà la situació

Desprivatitzacions
La Crida demana remunicipalitzar
el servei de neteja de Lleida
REDACCIÓ
LLEIDA

La Crida per Lleida-CUP
ha votat en contra del plec
d’adjudicació del contracte
de serveis de manteniment
i neteja dels edificis municipals. Es tracta d’un servei
que es duia a terme directa-

ment des de la Paeria, fins
que l’any 2010 el PSC va
decidir privatitzar-lo i abocar
182 treballadors, en un 90%
dones, a un sector privat on,
segons dades sindicals, el
salari mig està sobre els 800
euros a Catalunya i cau fins a
uns 500 a Lleida.

27 M€ de més
El Comú denuncia que Ros ha inflat
les previsions per venda de solars
REDACCIÓ
LLEIDA

El grup municipal del Comú
de Lleida ha denunciat que
l’Ajuntament de Lleida ha
“inflat” les previsions d’ingressos per venda de solars
en 27.477.589 euros entre
els anys 2009 i 2015, segons

Aquesta reunió s’ha celebrat,
a més, en plena polèmica de
la nova retolació bilingüe a
la ciutat de Lleida, que ja es
pot veure en català i castellà
en alguns cartells i senyals de
trànsit.
Des de la Plataforma per la
Llengua s’ha demanat a l’alcalde que els cartells tornin a
ser únicament en català, “com
es fa en la majoria de les poblacions catalanes”, però Ros,
assegura Marco, no hi ha accedit.

es desprèn de les dades
que publica el Tribunal de
Comptes.
Així, dels 29.756.242 euros
que la Paeria preveia ingressar en aquest concepte
en els set darrers anys només en va acabar ingressant
2.278.651.

foto · ACN

Reunió entre membres de l’Ajuntament de Lleida i la
Plataforma per la Llengua.
actual de l’ús del català dins
del consistori i les mesures
que pretén dur a terme. La
reunió es va demanar després
que l’Ajuntament de Lleida,
fruit de l’acord amb Ciuta-

dans, tingués la voluntat de
modificar el reglament d’usos
lingüístics de la Paeria i s’emparés en la llei estatal per
utilitzar el bilingüisme en les
informacions als ciutadans.

En la majoria de
poblacions de
Catalunya els
cartells estan
només en català

Bilingüisme

Trobada cordial entre PSC i C’s
envers el conflicte del bilingüisme

ACN
LLEIDA

La tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Lleida, Montse
Parra, i la portaveu del grup
municipal de Ciutadans, Ángeles Ribes, han mantingut
la primera trobada formal per
començar a posar fil a l’agulla
a la revisió del Reglament per
a l’Ús de la Llengua Catalana a la Paeria, que estableix
l’acord que PSC i C’s van
subscriure pel cartipàs.
Ambdues parts han deixat
clar que en cap cas volen un
retrocés del català a la institució, així com poder garantir que quan un ciutadà ho
demani pugui ser atès o rebre informació municipal en
castellà o aranès, com ja està
succeint ara, segons Parra.

foto · Arxiu

La portaveu de C’s a la Paeria, Ángeles Ribes, i
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, encaixant les mans.
En el cas dels programes de
festes, Ribes ha dit que caldrà
buscar la manera que permeti
als ciutadans poder-hi accedir
en castellà. Ribes ha reiterat

que Ciutadans no pretén acabar amb el català a la Paeria”,
sinó que hi hagi una igualtat
entre el català, el castellà i
l’aranès”.
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Diputació de Lleida

Segrià

La Diputació externalitza
la seva gestió de mitjans

La licitació serà per a dos anys i costarà a
les arques públiques més de 3 M€
GERARD MARTÍNEZ
LLEIDA

La Diputació de Lleida ha licitat una oferta pública per
adjudicar la seva planificació
de mitjans a una empresa externa, segons ha informat la
Generalitat de Catalunya. El
valor del contracte serà de
3.140.000 euros (sense IVA)
i tindrà dos anys de durada.
Les agències seleccionades
s’encarregaran de la planificació de mitjans, negociació
i inserció de publicitat en els
mitjans de comunicació, així
com la fixació dels preus màxims o descomptes mínims
dels mitjans. El que sorprèn
del cas és que fins ara aquest
servei es realitzava internament des de la mateixa Diputació de Lleida, però fonts
pròximes a l’ens provincial
han justificat aquesta decisió
al SE7 basant-se en el fet que
es tracta d’una fórmula “més
còmoda” que ja han adoptat
d’altres institucions, “tal com
la Generalitat de Catalunya o
l’Ajuntament de Barcelona”.
Justament en relació amb la
Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona,
les tres agències de mitjans
més reeixides en els respectius concursos públics i sobre
les quals recauen més números a l’hora de quedar-se amb
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foto · Arxiu

Quina/es agència/es gestionarà/n la publicitat de la Diputació de Lleida?
el contracte de la Diputació
de Lleida són Carat, Zenith
Media i Focus Media, que recentment s’han adjudicat la
gestió de mitjans de l’Ajuntament de Barcelona, com
ja van fer el 2008, el 2010,
el 2011 i el 2013, aquell any
juntament amb Media Planning. Les tres firmes també
formen part de l’actual pool
d’agències contractades per
la Generalitat per a la gestió
de la publicitat institucional.
Anteriorment, Carat va ser

Fins ara
d’aquest servei
se n’encarregava
la mateixa
corporació

adjudicatària en un concurs
del Servei Català de Trànsit
per a la gestió de la seva publicitat, de la mateixa manera
que havia guanyat una licitació similar de l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona l’any 2009, que un any
més tard va recaure en Focus
Media, al seu torn, l’agència
adjudicatària del concurs organitzat per l’Agència de Residus de Catalunya el mateix
2009. Apostes sobre qui s’adjudicarà aquest contracte?

Plaça Sant Joan, 13, 25007 Lleida · Tel. 973 04 57 88

Demanen una
solució a la CHE
per 60 km de
vies en mal estat
ACN
ALCARRÀS

Els alcaldes dels municipis del Segrià d’Alcarràs,
Gimenells i el Pla de la
Font, Raïmat i Sucs i el
franjolí de Saidí han fet un
front comú per ‘’exigir’’ a
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que
arregli o traspassi a administracions competents
una seixantena de quilòmetres de camins de l’entorn d’aquests nuclis que
fa anys que es troben en
mal estat amb diversos forats i paviment aixecat a la
calçada. Per aquest motiu,
han aprovat mocions per
instar a la reparació ‘’definitiva’’ d’aquestes vies,
que asseguren que són
molt transitades tant per
veïns com per maquinària
pesant que treballa per
les granges o finques agrícoles que hi ha a la zona.
Lamenten que els camins
suposen un ‘’risc per la seguretat’’ i que fins i tot a
Alcarràs s’han registrat sis
accidents per culpa dels
forats. Segons l’alcalde
d’Alcarràs, Miquel Serra,
aquests camins i carreteres
estan ‘’deixades de la mà
de déu’’ i això repercuteix
en la seguretat dels veïns,
així com en el motor econòmic de la zona, que és
l’agricultura i la ramaderia.
En les èpoques de més activitat, com són la primavera i l’estiu, molts tractors
perden càrrega per culpa
dels sots.
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ICV Terres de Lleida

Tres dones es postulen per
compartir la direcció d’ICV

Sara Vilà, Laia Martí i Sònia Sanz, candidatura coral
REDACCIÓ
LLEIDA

Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) ha iniciat el procés per
escollir el relleu al capdavant
de la formació a les terres
de Lleida després que Joan
Miquel Ballesté anunciés la
intenció de no repetir en finalitzar els quatre anys de mandat. La formació ecosocialista
ha donat a conèixer l’única
candidatura presentada -que
disposa de l’aval de 46 militants- i que comptarà amb
tres dones que exerciran les
funcions de coordinació de
forma conjunta, posant fi així
al càrrec de president. Seguint
una fórmula semblant per la
qual s’ha optat a Barcelona, la
senadora de Catalunya Sí que
es Pot, Sara Vilà, la regidora
d’Almacelles Lliure, Laia Martí, i la coordinadora de Dones

què en pensa...

Ángeles
Ribes
regidora a la Paeria i
diputada provincial

L’objectiu de les
tres és continuar
amb el llegat de
Joan Miquel
Ballesté

foto · ICV

Laia Martí, Sara Vilà i Sònia Sanz es postulen per compartir la direcció d’ICV.
d’ICV Lleida i secretària d’Organització, Sònia Sanz, prenen el relleu de la direcció del
partit a Lleida. Abans, però, la
candidatura haurà de ser rati-

Ciutadans

ficada per l’assemblea territorial que la formació celebrarà
el 5 de març.
Ballesté ha afirmat que els
darrers quatre anys han supo-

sat “una renovació del partit
que es veu consolidada amb
aquesta candidatura, un reflex
dels nous vents en política:
gent dels moviments socials

molt compromesa”. L’encara
president d’ICV Lleida ha assenyalat que en el seu mandat “no tot ha estat positiu, ja
que hi ha hagut episodis decebedors i amb fortes pressions cap al nostre discurs, pel
qual hem lluitat com portem
fent-ho des de l’any 36 amb la
fundació del PSUC i el 87 amb
el naixement d’ICV”.

Hay besos y besos

Hay besos y besos. Hay besos castos y
puros, inocentes como los de los niños
pequeños o como los que se le dan a las
mascotas. Hay besos fraternales, afectuosos, llenos de cariño sincero por el besado.
Hay besos apasionados, tórridos, interminables, que hacen que en el estómago
surjan miles de mariposas nacidas de algún volcán extraño en erupción. Hay besos furtivos, prohibidos, roces vetados con
connotaciones de promesas inalcanzables
o dolorosamente alcanzadas y expiadas
posteriormente. Hay besos gélidos, que lo
único que hacen es desear no haber sido
el receptor de los mismos y que son absolutamente imposibles de corresponder.
Hay besos húmedos y besos babosos, directamente. Hay besos robados y besos
entregados. Hay besos de infinita ternura y que demuestran al besado el afecto
sentido, ya sea un familiar en un trance
complicado, un amigo cómplice de mil
vicisitudes o un compañero o colega necesitado de un gesto que lo reconforte.
Hay besos de cortesía, de convención social y con tanta carga sentimental como un
apretón de manos, y que a veces deberían

de ser sustituidos directamente por el mismo. Hay besos de piquito, besos de mejilla, besos en los labios, besos de tornillo
y besos con lengua, que para algo sirven
las lenguas además de para que algunos
quieran prohibir su uso público.
Y hay besos de morreo. De morreo y de
postureo. Y a esos me voy a referir, porque
de los demás, mejor que se ocupe cada
uno y den los que buenamente quieran y
puedan.
El pasado día dos de marzo, una de las
imágenes del debate de investidura en
el Congreso de los Diputados fue el vistoso y público morreo que se dieron los
podemitas y confluyentes Pablo Iglesias y
Xavier Domènech tras la intervención de
este último.
Y no seré yo quien critique un beso a la
vista de todos. Me da igual quién lo dé y
quién lo reciba. Pero con lo que no puedo,
ni trago, es con el cinismo y la hipocresía.
Ni con el postureo. En el instante en que
se produjo el ósculo, en las redes hubo
quien recordó el famosísimo morreo de
Leónidas Breznev, líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Honecker,

también líder, en su caso de la República
Democrática Alemana. Un morreo tremendamente cínico, porque si había algo
perseguido, odiado y represaliado en las
dos dictaduras eran los besos entre personas del mismo sexo, porque la homosexualidad era considerada una desviación y
una debilidad impropia del paraíso obrero
comunista. Y si hay algo ferozmente perseguido y atrozmente represaliado es el
amor entre personas del mismo sexo en
Irán, esa repugnante dictadura que financia Hispan TV, donde el señor Iglesias dirige un programa en el que jamás, jamás,
jamás ha osado hacer la más mínima crítica acerca de la costumbre del país patrocinador de dicha televisión de ahorcar en
grúas y bien a la vista del público de toda
aquella persona acusada de mantener relaciones sexuales con personas del mismo
sexo.
Así que sí, me ha repugnado mucho el
morreo Iglesias Domènech. No por morreo, no. Sino por hipócrita, por cínico, por
inmoral y por posturil. Hacedlo en Irán y
tendréis mi respeto. Hasta entonces, ahorradnos el baboseo.

política

MARÇ 2016

Desnonaments

9

Manifest per l’Ebre
En Comú Podem vetllarà per un
nou Pla Hidrològic
REDACCIÓ
SARAGOSSA

El diputat d’En Comú Podem per Lleida, Jaume
Moya, i el regidor del Comú
de Lleida, Sergi Talamonte, han assistit a una reunió

amb representants de Podemos d’Aragó, Euskadi,
Navarra, la Rioja i d’Equo on
van abordar el Manifest per
l’Ebre, que contempla una
reformulació dràstica del Pla
Hidrològic Nacional.

Pla Hidrològic de l’Ebre
Llorens i Albiol defensen els
interessos dels regants de l’Ebre
L. Á. P. DE LA PINTA
MADRID

foto · ACN

La nova directora dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Lleida, Anna Feliu.

Anna Feliu serà
“implacable”davant de
la Llei antidesnonaments
Preveu la cessió de pisos buits dels
bancs per a lloguer social
REDACCIÓ
LLEIDA

L’alcaldessa de l’Albi i fins
ara responsable de Joventut
a Lleida, Anna Feliu, ha pres
possessió com a nova directora dels Serveis Territorials de
Governació, Administracions
Públiques i Habitatge. Feliu
es fixa com a principal prioritat en aquesta nova etapa estar al costat dels ajuntaments
i dels consells comarcals per

tal “d’intentar fer la millor
tasca pel territori i pel país”.
També ha dit que el Govern
serà “implacable” a l’hora de
fer complir la Llei antidesnonaments. L’acte ha comptat
amb la presència dels delegats del Govern a Lleida i a
l’Alt Pirineu, Ramon Farré i
Maria Rosa Amorós, i del fins
ara responsable de Governació, Jordi Curcó, així com de
la resta de delegats del Go-

vern a les comarques lleidatanes.
En l’àmbit de l’habitatge, ha
afirmat que el Govern preveu la cessió de pisos buits
per part d’entitats financeres
perquè siguin destinats a lloguer social per a famílies en
situació de vulnerabilitat. En
aquest sentit, s’ha mostrat
convençuda que amb la Llei
els bancs aniran cedint pisos
buits per a lloguer social.

El qui va ser diputat del PP
per Lleida José Ignacio Llorens i el president del PP al
Parlament, Xavier García Albiol, defensen els interessos

de les diferents comunitats
catalanes de regants de la
Conca. Ho fan en paral·lel
a la posada en qüestió que,
des del Govern de la Generalitat “sembla haver-se fet dels
interessos dels regants”.

Vegueries

foto · ACN

Rosa Amorós, delegada del Govern a l’Alt Pirineu i
Aran.

Rosa Amorós vol tornar a impulsar
la idea de vegueria
REDACCIÓ
TREMP

La nova delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran,
Rosa Amorós, té la voluntat de recuperar la idea de
vegueria com a distribució
territorial i ha remarcat que
‘’treballarem per aconseguir

ser-ho’’. Segons Amorós,
disposar de la vegueria permetria tenir una administració més propera i àgil i poder fer una millor gestió dels
recursos. A més, Amorós ha
afirmat vol ‘’fer de pont entre les institucions i les persones’’.

La pizza napolitana a Lleida

Pizzeria

iMOLA

Carrer del Sifó, 2 · 25001 Lleida
973 21 34 22

societat
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Posa’t la Gorra!

El somriure d’una
El Posa’t la Gorra d’enguany
aplega més de 5.000 participants
JUDIT
GÓMEZ
LLEIDA

www.7accents.cat
Cada any es detecten 300
nous casos de càncer infantil. El 20% d’aquests infants,
d’entre 0 i 18 anys, no aconsegueixen superar aquesta
malaltia i perden la vida. El
càncer, una cèl·lula que perd
el seu mecanisme de control i
creix desmesuradament sense
que el cos la pugui controlar,
és la principal causa de mort
infantil a Catalunya. És una
malaltia greu, tant físicament
com psicològicament parlant.
Descontrola el mecanisme
de les nostres cèl·lules, però
també pren el control de les
nostres vides. Per aquest motiu, existeixen diverses associacions destinades a pal·liar els
possibles trastorns que envolten al càncer infantil. Afanoc (Associació de Familiars
i Amics de Nens Oncològics
de Catalunya) n’és un exemple. L’Associació està formada per pares, mares, amics
i familiars de nenes i nens
afectats per aquesta malaltia.
Té com a objectiu buscar solucions al conjunt de trastorns
que envolten al càncer infantil, ja que la llarga durada i
la duresa dels tractaments
impliquen múltiples problemes als qui ho pateixen però
també a les famílies. Des del
moment del diagnòstic s’obre
un període d’incerteses i inquietuds que solament poden
superar-se amb la solidaritat,
la comprensió i el suport.
L’experiència dels membres
d’aquesta associació els ha
fet comprendre que la curació
del càncer no és només una
qüestió mèdica. El personal
sanitari desenvolupa una gran
tasca però les famílies necessiten una qualitat de vida i
una certa estabilitat per tal de
no influenciar negativament

el procés de desenvolupament i curació de la malaltia.
Amb aquesta premissa, Maite Montañet, mare d’una filla
amb càncer, va decidir crear
el febrer de 2013 la delegació
d’Afanoc a Lleida. “Vaig veure l’ajuda que vam rebre quan
nosaltres patíem aquesta situació i vam voler tirar endavant
aquest projecte”, ens confessa. A Lleida no existia abans
cap delegació d’Afanoc, només Barcelona i Tarragona
en tenien una. Així doncs, la
Maite i el seu home van decidir unir les seves forces per
crear-la juntament amb dos
voluntaris més: “Érem quatre
persones a l’equip, però qua-

Afanoc ajuda
més de 1.200
famílies de
Catalunya

Imatges de la tercera
edició de la festa
solidària d’Afanoc
Posa’t la Gorra a Lleida.
fotos · Carlos Bonfill

tre persones molt guerreres”,
assegura. Seguidament es
van incorporar nous voluntaris fins comptar, avui dia, amb
20 voluntaris actius i 130 persones inscrites a la borsa de
voluntariat.
El 15 de setembre de 2014 la
delegació de Lleida va obrir
les portes de la nova oficina
per cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen
fills que són malalts de càncer de les terres de Lleida.
Les unitats d’oncologia i hematologia -encarregades de
tractar el càncer infantil- dels
hospitals de referència estan
ubicats a Barcelona i les famílies s’han de traslladar per
rebre els tractaments corresponents. Per aquest motiu,
Afanoc Lleida creu necessari
oferir el seu suport i acompanyament quan aquestes famí-

lies tornen a terres lleidatanes.
Actualment, ofereixen assistència psicològica, acompanyant i donant suport al nen i
la família en totes les fases de
la malaltia, des del diagnòstic
fins a l’alta. També ofereixen
un servei d’atenció social, on
una coordinadora ajuda a assessorar tots els tràmits necessaris per a la seva correcta
atenció, com un servei de recursos pedagògics que, juntament amb la coordinació del

professorat, ajuden a que els
nens malalts puguin continuar
amb els seus estudis. A més,
proposen un ampli catàleg
d’activitats socials i culturals
perquè els nens no se sentin
sols i puguin compartir les seves experiències amb altres
de la seva edat. Els voluntaris
són els encarregats de l’ajuda
més específica, com l’atenció
a domicili o la col·laboració
en actes i campanyes i la participació en activitats d’oci
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donem

veu

Afanoc neix
amb la voluntat
d’aportar
solucions al
conjunt de
transtorns que
envolten el
càncer infantil

i lleure. Tots els serveis que
ofereix Afanoc són completament gratuïts i, per aquest
motiu, compta amb el suport
de la Diputació de Lleida, que
ajuda, econòmicament i amb
material, en els diferents projectes de l’associació com el
d’Afanoc Lleida i Salut, encarregat de sensibilitzar a la
població i de fer una difusió
territorial. A més, inclouen la
plataforma Implica’t, on administracions públiques i perso-

nes externes aporten els seus
donatius, que segons la Maite
“creixen de mica en mica” i
poden continuar garantint un
servei completament gratuït
per a tothom.
Posa’t la Gorra
Durant els darrers anys, Afanoc ha consolidat un gran
nombre d’activitats de suport
integral a les famílies, d’assistència, de lleure, d’informació,
de voluntariat i d’educació.

Cal ressaltar, però, la iniciativa de sensibilització ciutadana iniciada l’any 2001 amb la
campanya Posa’t la Gorra. Al
llarg dels anys, aquesta campanya ha obtingut una àmplia
difusió dels objectius i dels
projectes de l’Associació i,
sobretot, ha donat a conèixer
l’existència de les repercussions del càncer infantil. Amb
aquesta campanya, realitzada en diverses localitats de
Catalunya, s’ha aconseguit

recaptar més recursos per tirar endavant els projectes i
programes previstos per l’Associació per tal de garantir la
seva sostenibilitat en el futur.
A Lleida, ja són tres les campanyes que s’han realitzat a
la Seu Vella. Enguany, més de
5.000 persones s’han apropat
a la Seu Vella per gaudir d’un
matinal d’activitats on l’esport jugava el paper principal.
Els assistents han comprat la
gorra solidària per poder accedir a la festa, per un preu
de 7 euros, que aquest any ha
dissenyat la creadora de Les
tres bessones, Roser Capdevila. I per què la gorra? Un dels
efectes secundaris que pateixen els infants i adolescents
malalts de càncer és la pèrdua
del cabell. Per aquesta raó,
es cobreixen el cap amb una
gorra. És per això que cada
any fan de la gorra el símbol
de solidaritat envers els in-

fants. La recaptació d’aquesta
i d’altres festes solidaries es
destina principalment a cobrir els serveis gratuïts que
ofereix Afanoc a la Casa dels
Xuklis, un habitatge pròxim a
l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Es tracta de 25 apartaments
individuals per allotjar famílies amb un infant amb càncer
i d’altres malalties de llarga
durada que s’han de desplaçar dels seus llocs d’origen per
rebre tractament als principals
hospitals de la ciutat de Barcelona.

Visualitza aquí les fotos del
Posa’t la Gorra 2016
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Mobbing rural

Ramaderia Pifarré o com
tornar-se a posar en camí
L’Audiència de Lleida desestima el recurs perquè se’ls
reconegui la servitud de pas pel camí tancat
foto · Dani Martínez

JOAN ROSINACH

La família que hi ha darrere del drama de la Ramaderia Pifarré.

LLEIDA

El dimarts 1 de març la família Pifarré rebia la resolució de l’Audiència provincial
en la qual es reitera que la
família Plaza no va cometre cap delicte en tancar el
camí d’accés a la granja Pifarré. D’aquesta manera, la
sentència referma la resolució en primera instància i la
reafirma íntegrament contra
la servitud que demanava la
Ramaderia Pifarré. L’advocat
de la família, però, ha confirmat que recorreran aquesta
decisió i que presentaran una
interlocutòria la mateixa setmana del recurs.
“Ara toca pair-ho, estar units
i tornar a alçar-nos”, explicava Joan Pifarré poc després
de llegir la sentència enmig
d’un cas que, en els darrers
temps, ha sofert alguns girs

singulars. Sense anar més
lluny, a inicis de febrer el registre de propietat marcat
en les escriptures confirmava
que la tanca metàl·lica estaria
instal·lada en la finca d’una
altra veïna que, en assaben-

Ensenyament
El 52% d’escoles catalanes no
aborda la diversitat religiosa
REDACCIÓ
LLEIDA

El 52,4% d’escoles catalanes no recull, o recull poc,
la diversitat religiosa en el
projecte curricular del centre, segons posa de manifest l’estudi “La diversitat
cultural i religiosa als cen-

tres d’infantil i primària de
Catalunya” que el Grup
de Recerca Anàlisi Social
i Educativa (GRASE) de la
Universitat de Lleida (UdL)
ha dut a terme durant l’any
2015 en fins a 380 centres
educatius del territori català.

Universitat de Lleida
Carles Alsinet, degà de la Facultat
d’Educació, Psicologia i Treball Social
REDACCIÓ
LLEIDA

El doctor en Psicologia Carles
Alsinet ha estat escollit nou
degà de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida
(UdL), amb 59 vots a favor i
15 en blanc. Alsinet substi-

tueix Maria Pau Cornadó al
capdavant del centre després
de sis anys. D’altra banda,
Maria José Puyalto, Narciso
Pastor i Rosa Soler repeteixen al capdavant de les facultats de Dret i Economia,
d’ETSEA i de la Facultat de
Medicina respectivament.

tar-se, ha demanat a Urbanisme que la declari il·legal.
Així mateix, l’endemà de la
desestimació de l’Audiència
de Lleida sobre la servitud
del camí centenari tancat, un
tècnic d’Urbanisme de l’Ajun-

tament de Lleida es va afanyar a adreçar-se a l’explotació per fer-ne una inspecció
i comprovar-ne la seguretat.
Un informe encarregat per la
mateixa família Plaza i que,
segons expliquen els Pifar-

ré, el mateix tècnic, després
de la inspecció, ha confirmat
que es desestimarien les demandes per inconsistència.
Són gairebé sis mesos de
bloqueig a la granja Pifarré.
“Que ningú celebri res que la
Ramaderia Pifarré es tornarà
a posar en camí”, afirmava
Joan Pifarré el mateix dia de
la sentència. Una bona metàfora del mal tràngol familiar. I
és que mentre les resolucions
judicials, els informes tècnics
i les llicències ambientals
passen al davant de tot i de
tothom, estaria bé que ningú
s’oblidés del més important.
És a dir, la família que hi ha al
darrere.

Decret 3+2

Estudiants de Lleida surten al carrer
en contra la reforma del 3+2
REDACCIÓ
LLEIDA

La implantació d’un nou sistema universitari de graus de
tres anys i màsters de dos ha
fet tornar a sortir al carrer els
alumnes d’universitats públiques catalanes, com ho han
fet els estudiants de la Universitat de Lleida.
Nombrosos estudiants s’han
concentrat avui en contra de
la llei Wert i la implantació de
l’anomenat 3+2, que redueix
els graus universitaris a tres
anys i amplia els màsters a
dos. Els joves s’han concentrat davant l’edifici del Rectorat de Lleida i han iniciat la
ruta, que ha passat pel carrer
la Palma i la plaça de la Paeria
per finalitzar la protesta amb
petards a la plaça Sant Joan.

foto · Gerard Cardona

Imatge dels estudiants manifestant-se a la plaça Sant
Joan de Lleida.
Segons el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
(SEPC), aquest nou pla universitari condueix la universitat pública a un model univer-

sitat-empresa, camí ja iniciat
amb el Pla Bolonya.
El conegut popularment com
a decret 3+2 va ser aprovat
pel PP l’any 2015.

Fes-te soci

T’esperem a....

Carrer Acadèmia 44 altell LLEIDA
973275415 // info@grupculturalgarrigues.com
www.grupculturalgarrigues.com

Espai cedit per:
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Roc Roi de Llavorsí

Condemna
per
l’ofegament
d’una dona
Una empresa de
ràfting haurà de pagar
més de 58.000 euros
ACN
BARCELONA

El Jutjat de primera instància número 54 de Barcelona
ha condemnat l’empresa de
ràfting de Llavorsí Roc Roi a
pagar 58.375,12 euros per la
mort d’una dona de Badalona
de 41 anys que va caure de la
barca i es va ofegar.
El fets van tenir lloc el 5 de
maig de 2012 al riu Noguera
Pallaresa, al costat del punt
quilomètric 132,5 de la carretera C-13, a Rialp. Segons
recull la sentència, la llanxa
pneumàtica, on hi viatjaven
nou persones més i el monitor, va xocar contra una roca a
la zona de descens ràpid del

foto · ACN

La dona va
quedar atrapada
sota un tronc i no
es van adonar de
la seva absència
riu conegut com a Pas de l’Illa
i va bolcar. Els altres ocupants
van ser rescatats de l’aigua
però la dona va quedar atrapada sota un tronc i no es van
adonar de la seva absència

Joan Altisent

ALMACELLES

El comitè d’empresa del centre Sant Joan de Déu d’Almacelles -format per delegats i
delegades de CCOO de Lleida- ha emès un comunicat on
defensa l’actuació dels treballadors arran de la desaparició
i mort d’un intern, Joan Altisent.
El seu cadàver va aparèixer
el 2 de febrer al costat de les
vies del tren al mateix terme
d’Almacelles, 43 dies després
que sortís de matinada de la
residència per a discapacitats

fins a quinze minuts més tard.
El jutge entén que no existia
cap protocol de salvament,
en contra del que obliga la
normativa vigent, i que va
existir descoordinació en la
cerca de la dona.
El despatx d’advocats Giménez-Salinas, que representa el
germà de la víctima, ha obtingut una sentència favorable
contra Allianz, l’asseguradora
de l’empresa de ràfting Escola d’Aventura Roc Roi, en
un cas per negligència en les
activitats de rescat en un acci-

Inseguretat

La residència d’Almacelles
defensa la seva actuació
REDACCIÓ

Imatge de la pedra situada al mig del riu amb què va xocar la barca.

psíquics on estava ingressat.
La família d’Altisent s’ha querellat contra el centre. Acusa
els seus responsables d’un delicte d’imprudència greu amb
resultat de mort en considerar
que va fallar la seguretat i que
el centre va trigar massa a avisar els Mossos i la família. Per
la seva banda, el comitè d’empresa assegura que els protocols d’actuació “es van seguir
rigorosament en tot moment”
i lamenta que les crítiques a
la institució estiguin generant
“intranquil·litat” entre els empleats.

Sovintegen els
robatoris
a l’Eix
Comercial

dent que va causar la mort per
ofegament d’una dona de 41
anys de Badalona. La víctima
va anar amb la seva parella a
Llavorsí per practicar ràfting.
Segons la sentència, quan la
barca va bolcar alguns dels
ocupants van tornar a pujar a
la barca i d’altres van ser rescatats per altres barques. Fins
que no es va arribar a una
zona segura no van adonar-se
que faltava la víctima. Ja havien passat uns quinze minuts.
Els dies posteriors a l’accident, l’alcalde de Rialp i el

Campanar de Rosselló

El Bisbat dubta sobre què fer
amb l’església de Rosselló
REDACCIÓ
ROSSELLÓ

REDACCIÓ
LLEIDA

L’últim cas de robatori a l’Eix Comercial de
Lleida es va produïr el
26 de febrer a les tres
de la matinada al carrer
de Sant Antoni, quan
van perforat el vidre
d’un negoci. El dia anterior, també de matinada, van forçar les
reixes d’una botiga de
perfums situada a l’Eix
Comercial.

president de l’Associació
d’Empreses d’Aventura del
Pallars Sobirà van considerar
l’accident com un fet aïllat
fruit de la mala sort, descartant la negligència de l’empresa Roc Roi. No obstant
això, la sentència afirma que
sí va haver-hi negligència per
part de l’empresa:“Les deficiències en el sistema de rescat
van incrementar i agreujar el
risc dels participants i el recompte dels ocupants d’una
embarcació en cas de caiguda
s’ha de fer d’immediat”.

L’arquitecte Miquel Àngel
Sala ha entregat al Bisbat de
Lleida l’informe preliminar
sobre l’estat de l’església de
Sant Pere de Rosselló, de la
qual es va esfondrar el campanar el 29 de gener passat.
En aquest informe l’arquitecte
demana que “abans d’abordar cap procés de rehabilitació o reconstrucció parcial a
l’edifici cal obtenir més dades
dels diferents sistemes constructius de l’edifici per tal de
poder fer una diagnosi de

l’estat en el qual es troba”.
L’expert, contractat pel Bisbat
de Lleida, proposa l’elaboració d’una campanya d’obtenció de dades relacionades
amb l’estructura de l’edifici.
Entre d’altres mesures, l’arquitecte demana l’aixecament topogràfic del conjunt,
la realització d’un estudi del
terreny i d’un pla de cales per
caracteritzar tots els elements
constructius de l’edifici.
A partir de l’estudi definitiu
per part de l’arquitecte es podrà prendre una decisió definitiva sobre l’edifici.
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Solidaritat

Afanoc

Més de 5.000 persones en
el Posa’t la Gorra

Comín creu que hi ha marge per millorar la
qualitat de l’assistència sanitària al territori
JUDIT GÓMEZ
LLEIDA

Més de 5.000 persones han
participat en la festa solidària
Posa’t la Gorra, organitzada
per l’Associació de Familiars
i Amics de Nens Oncològics
de Catalunya, Afanoc, amb la
col·laboració de la Diputació
de Lleida.
Per a la festa solidària amb
els infants oncològics s’han
instal·lat dos escenaris i a tot
el recinte s’han portat a ter·
me una vintena de tallers amb
l’esport com a protagonista.
Hi ha hagut actuacions de
gimnàstica, dansa o Zumba,

foto · Carlos Bonfill

Imatge d’una nena portant la gorra.

així com també espectacles
de màgia, de clown o conta·
contes.
Per poder accedir a la festa
els participants han comprat
la gorra solidària, amb un
preu de 7 euros, que aquest
any ha dissenyat la creadora
de Les tres bessones, Roser
Capdevila. La recaptació es
destina principalment a co·
brir els serveis gratuïts que
ofereix Afanoc a la Casa dels
Xuklis, un habitatge pròxim a
l’Hospital de la Vall d’Hebron
on es poden allotjar les famí·
lies que s’han de desplaçar a
Barcelona per seguir tracta·

ments mèdics.
L’entrada també ha donat
dret a participar en el sorteig
d’un regal del motociclista de
Cervera Àlex Màrquez, que
també ha estat present a la
festa.
El conseller de Salut, Antoni
Comín, que també hi ha par·
ticipat, creu que hi ha marge
per millorar la qualitat de l’as·
sistència sanitària al territo·
ri reorganitzant els recursos
actuals i des del consens. Ho
ha dit a Lleida, on l’anterior
Govern va plantejar la creació
d’un polèmic Consorci Sanita·
ri.

Lleida se suma a
la Marxa Europea
pels Drets de
les Persones
Refugiades
REDACCIÓ
LLEIDA

Diversos col·lectius, mo·
viments socials i entitats
han participat en la Marxa
Europea pels Drets de les
Persones Refugiades.
Sota el lema “#ViesSegu·
res”, diferents col·lectius
es mobilitzen en diverses
ciutats europees per ma·
nifestar-se a favor “d’una
Europa humana i solidària,
no només responsable i
fidel a la legalitat i al dret
humà d’asil, sinó també
d’una Europa que reco·
neix la seva responsabilitat
en el drama de les perso·
nes refugiades”.
L’objectiu és sortir al car·
rer i defensar els drets de
les persones que es veuen
obligades a marxar de
casa seva.

Deforestació

Nevada

En risc la biodiversitat de
la Segarra

Ponent,
emblanquit
per la neu

ACN
SANT GUIM DE FREIXENET

REDACCIÓ
LLEIDA

La borrasca va arribar amb
puntualitat la matinada del 27
de febrer i va deixar pluges
generals arreu del país i neva·
des que van baixat fins als 300
metres a diverses comarques
de Ponent com les Garrigues,
l’Urgell, el Pla d’Urgell o la
Segarra.
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Imatge de la població de Preixens, emblanquinada
per la neu.

Cuina catalana,

El Fòrum l’Espitllera ha alertat
que des de 2014 a la comarca
de la Segarra s’han produït di·
verses actuacions de rompu·
des de terrenys forestals (rou·
redes, carrascars o pinedes).
Segons el portaveu del col·
lectiu, Daniel Espejo, aquest
tipus d’actuacions es fan no·
tar molt en una comarca com
la Segarra, on la superfície es·

tradicional, moderna
i d’autor.

tricta de marges i bosquetons
vulnerables són susceptibles
de ser integrats als terrenys
agrícoles. En aquest sentit,
han recordat que aquest ‘’fo·
rest’’ té un ‘’paper fonamen·
tal’’ en indrets on neixen rius
com el Sió i l’Ondara, ja que
serveix per ‘’esmorteir pics de
precipitació’’ que acaben pro·
vocant rubinades com les del
passat mes de novembre amb
un final tràgic a Agramunt.

Menú diari, carta,
menús de grup

i celebracions.

Estimula els teus sentits i viu l’experiècia CROMM.
Creadors de somnis
Rambla Ferran, 26 25007 Lleida
Tel. 973 241 672 · cromm@live.com

f

www.labrasador.com

/ reserves@labrasador.com / 973 20 30 57

Segueix @labrasador a Facebook, Instagram i Twitter!
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La crisi del porc

El porc s’aprima
Durant el 2015, la cotització del porc a Mercolleida va caure de mitjana
un 10% respecte de l’any 2014
JOAN
ROSINACH
LLEIDA

www.7accents.cat
L’any 2015, la província de
Lleida comptava amb més de
4,5 milions de caps de bestiar
porcí, la qual cosa representava més d’un 57% del total de
Catalunya. La tercera setmana de juny del 2015, el preu
de la carn de porc arribava al
seu màxim anual, amb 1,259
€/kg. Al desembre del mateix
any, la tendència a la baixa es
confirmava i el preu per quilo-

gram se situava per sota d’1
€, concretament a 0,974 €.
Tot plegat, va fer que la cotització de porc a Mercolleida
l’any 2015 assolís una mitjana
d’1,13 €/kg, significativament
inferior als 1,27 €/kg de l’any
anterior.
Sembla que els primers mesos del 2016 tampoc no són
un bon auguri per aquest sector. Tant és així que des de la
llotja agropecuària Mercolleida ja no es preveu que el preu
de la carn s’iguali als costos
de producció, com a mínim,
fins a finals d’abril o principis

A dia d’avui
el cost de
producció està
per sobre del
preu de mercat

L’increment del
cens en un 7%
fa que l’oferta
sigui superior a
la demanda

de maig d’aquest any. I és
que aquí està la clau de tot
plegat. Les matèries primes

no han seguit la mateixa evolució que el preu del bestiar i
això és el que dóna lloc a les

Evolució del preu de la carn l’any 2015 per mesos (€/kg)

inquietuds entre els productors. De fet, a dia d’avui, engreixar 1 quilogram de porc
costa –de mitjana– al voltant
d’1,15 €, més de 17 cèntims
per sobre del preu que es
paga al mercat.
Les possibles causes
Són diverses les causes que
apunten a aquesta davallada
de preus. Amb tot, els experts asseguren que l’excés
de l’oferta és el principal motiu que ha portat a aquesta
situació. Cal tenir en compte que el cens de porcs s’ha

Mitjana dels preus establerts cada setmana a la llotja agropecuària Mercolleida

1,0274

1,0710

1,1474

1,1660

1,1818

1,2465

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

economia

MARÇ 2016

17

2015
4.553.995

Evolució preu pinso 2015
(€/Tm)
GENER 273,500

2014
4.256.070

FEBRER 270,100

20123
3.571.797

2012
3.717.122

MARÇ 267,700
ABRIL 267,200

2010
3.518.613

MAIG 263,500

2011
3.845.642

2009
3.480.149

JUNY 254,100
JULIOL 263,800

2007
3.299.061

AGOST 265,700

2006
3.037.169

2008
3.483.977

SETEMBRE 258,400
OCTUBRE 254,200
NOVEMBRE 257,600
DESEMBRE 255,600
Fa referència el preu mitjà
d’un pinso d’engreix.

Caps bestiar porcí
Nombre de caps de bestiar porcí censats
a la província de Lleida en els darrers
deu anys.

incrementat un 7% durant
el 2015 en relació amb l’any
anterior, fet que ha provocat
que l’oferta estigui per damunt de la demanda i n’hagi
fet caure el preu. La principal raó d’esperança del sector en aquests moments és
l’entrada en vigor -el passat
4 de gener- de l’autorització
d’emmagatzematge privat de
carn de porc, fet que estaria
permetent el sacrifici de més
animals i faria preveure un
lleuger increment del preu a
curt i mig termini.
Un altre aspecte que també
ha pogut afectar en aquesta

davallada de preus és l’informe de l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), fet públic
el passat mes d’octubre, en el
qual s’incloïa la carn processada (com el bacó, el pernil
dolç o les salsitxes, entre d’altres) en la llista de possibles
agents que causen càncer,
especialment colorectal o,
també, de pròstata. A més, el
tancament del mercat rus vers
les importacions provinents
de països europeus, que segueix vigent, no facilita que
es reverteixi aquesta tendència que tant preocupa entre el
sector porcí.

L’exportació, clau per revertir la situació
Tot i el veto rus, les exportacions de carn de porc a nous
països va incrementar-se l’any
2015, especialment en el
mercat xinès –que va créixer
un 12% el darrer any– a causa
de la reducció de la cabanya
del país asiàtic –en 35 milions
de mares sacrificades– per la
presència d’algunes malalties en petites i mitjanes explotacions. Aquí és on s’està
fent especial èmfasi per part
del Departament d’Agricultura i Ramaderia, perquè
consideren que una forma

de capgirar aquesta situació
és augmentant l’exportació.
En aquest sentit, cal tenir en
compte que un 52% de la
carn de porc produïda a l’Estat espanyol s’exporta més
enllà de les nostres fronteres.
La cistella de la compra
En aquest context, els sindicats afirmen que el consumidor final no ha notat la
baixada que els productors sí
sofreixen. Així, JARC-COAG
denuncia que els preus que
reben els ramaders de porcí
en origen han caigut un 26%
des del gener del 2014 –situant-se per sota dels costos
de producció–, mentre que al

consumidor només se li han
reduït un 1%, la qual cosa suposa un diferencial del 450%
entre la granja i la taula. El sindicat responsabilitza d’aquesta situació sobretot les grans
superfícies i, per això, reclama a l’administració que vetlli
pel compliment de la Llei de
la cadena alimentària i per la
defensa dels drets dels consumidors amb l’objectiu que
aquesta caiguda del preu en
origen es traslladi també al
consumidor final i s’incrementi el consum d’aquesta carn a
les llars. JARC-COAG defensa la necessitat imperiosa que
productors i escorxadors vagin a una.

1,2560

1,2454

1,1905

1,0878

0,9932

0,9493

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
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Turisme d’esquí

La nevada permetrà a les estacions
obrir fins a Setmana Santa
Les instal·lacions del Pirineu van registrar en poques hores
entre uns 20 i 30 centímetres de neu nova
foto · Estació de Masella

ACN

Una esquiadora, baixant
per una pista de l’estació
Masella.

LLEIDA

Les estacions d’esquí del Pirineu català, el lleidatà i el
gironí estan esperançades.
El temporal de l’últim cap de
setmana de febrer ja els ha
deixat gruixos de neu d’entre 20 i 30 centímetres, unes
xifres que veuen amb bons
ulls i que, tal com assenyalen,
els permetran millorar la qualitat de la neu i garantir unes
bones condicions fins a Setmana Santa. Les comarques
lleidatanes, Port del Comte i
Tuixent-La Vansa han estat les
més beneficiades per la neu,
ja que fins ara no havien pogut obrir amb normalitat.
La nevada del dissabte 27 de
febrer ha estat especialment
beneficiosa per a les estacions que aquesta temporada
encara no havien pogut obrir
amb normalitat. És el cas del

Port del Comte, el complex
d’esquí alpí del Solsonès que
fins ara només tenia disponible poca cosa més que la zona
de debutants. El seu director,
Albert Estella, ha explicat que
s’han acumulat de moment

Federació d’Hostaleria de Lleida
Queixes per l’“excés d’alarmisme”
de l’administració
REDACCIÓ
LLEIDA

La Federació d’Hostaleria
de Lleida s’ha tornat a queixar una vegada més pel que
considera un “excés d’alarmisme” de l’administració
davant d’un temporal com
el del cap de setmana del
27 i 28 de febrer, que no ha
provocat problemes rellevants. El president de l’entitat, Juan Antonio Serrano,
critica que no es pensi prou
en les conseqüències per al
sector turístic quan no es
compleixen les alarmes meteorològiques.
Serrano lamenta que “cada
any, per desgràcia, estem
parlant del mateix i ja n’estem una mica farts”. El
president de la Federació
d’Hostaleria de Lleida assegura que s’han anul·lat més

de la meitat de les reserves
a la zona del Pirineu, però
assegura que amb el nivell
d’alarma que, segons ell,
s’ha generat també s’han
perjudicat establiments d’altres zones d’interior i, fins i
tot, de la costa o hotels de la
ciutat de Barcelona. Tot i reconèixer que cal prioritzar la
seguretat, Serrano afegeix
que “no pot ser és que es
digui a la gent que no surti
de casa, perquè les repercussions econòmiques són
molt grans”.
El president de la Federació
d’Hostaleria de Lleida també s’ha queixat que si l’episodi meteorològic complicat
és a l’estiu no s’actua des de
l’administració amb el mateix zel per no perjudicar un
sector “més fort i influent”
com és el de costa.

entre 25-30 centímetres i les
màquines han treballat per
poder deixar a punt les pistes. Amb aquesta nevada
gairebé tota l’àrea esquiable
de l’estació estarà oberta, excepte alguna pista negra per

a la qual no hi ha prou base.
Segons Estella, aquesta temporada “ha costat d’arrencar,
però al final podrem recuperar-nos una mica i esperem
poder estirar fins a Setmana
Santa amb alguna altra neva-

da que pugui caure”.
En el cas de les estacions
d’esquí nòrdic lleidatanes, la
de Tuixent-La Vansa era l’única que no havia pogut posar
en marxa les instal·lacions,
excepte les dues últimes setmanes per practicar raquetes
de neu. Aquest 27 de febrer
han caigut entre 25 i 45 centímetres de neu nova, i això
permetrà que els circuits ja
estiguin disponibles.
Per a la resta de complexos
(Espot i Port Ainé), els gruixos
acumulats gràcies a aquest
darrer temporal suposen una
garantia per arribar amb bones condicions de neu a Setmana Santa.

Associació de Turisme Rural de l’Alt Urgell i Cerdanya

L’alarma per mal temps fa perdre al
sector turístic la meitat de reserves
ACN
LA SEU D’URGELL

El sector turístic del Pirineu
perd entre un 40% i un 60% de
les seves reserves pel cap de
setmana per culpa de l’alarma creada per mal temps.
Des del sector es referma la
idea que s’ha d’informar però
també s’ha de formar a la
gent i que en cap cas “s’ha de
crear alarma i aconsellar no
sortir de casa”. El president
de l’Associació d’Hostaleria
de l’Alt Urgell, Miquel Àngel Sánchez, ha apuntat que
“cada hivern patim un episodi
d’aquest tipus, s’haurien de
revisar els protocols d’informació, a la muntanya estem
preparats per aquestes situacions de mal temps”. I ha afegit que “som conscients que

foto · Ferran Garcia

Josep Troguet, president de l’Associació de Turisme
Rural de l’Alt Urgell i Cerdanya.
encertar al 100% és complicat, però l’alarma ha provocat
que hi hagi hagut un 50% o
més d’anul·lació de reserves”.
Des de tots els sectors turís-

tics, hotelers, turisme rural i
pistes d’esquí han expressat
el seu malestar i demanaran
que siguin més curosos a l’hora d’informar.

info@opticabalafia.com
C/Baró de Maials, 92 • 25005 Lleida • 973 22 34 46 • www.opticabalafia.com

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

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

Eleccions agràries

Unió de Pagesos
porta al carrer el
seu malestar
envers el preu de
la llet

Unió de Pagesos s’imposa
amb un 56,77%

REDACCIÓ
MOLLERUSSA

El sindicat agrari Unió de
Pagesos (UP) ha convocat
una concentració a Mollerussa, davant de la seu de
la firma El Castillo, de Puleva Food SL, en protesta
per la greu situació que
pateix el sector lleter a
Catalunya. Asseguren que
el preu mitjà de la llet en
origen és de 0,31 euros el
litre, per sota dels costos
de producció si es té en
compte que la mitjana de
la suma de les despeses
fixes i variables és de poc
més de 0,35 euros el litre,
segons dades del Ministeri
i el Departament d’Agricultura. El sindicat també
denuncia que la indústria
està deixant de comprar
llet tant a ramaders individuals com també a grups
sencers.

Reg
El canal d’Urgell
descarta avançar
la temporada de
reg després de les
darreres pluges
REDACCIÓ
LLEIDA

La pluja i la neu de l’últim
cap de setmana de febrer
ha deixat entre 35 i 50 litres
a la zona regable del canal
d’Urgell, a la plana de Lleida. Amb aquests registres,
la comunitat de regants
descarta avançar la campanya de reg, una opció que
havia estat fins ara sobre
la taula per l’escassetat de
precipitacions d’aquest hivern.
La nevada que va enfarinar
la plana de Lleida no ha
causat danys a l’agricultura,
més aviat la pluja ha estat
molt benvinguda, especialment als camps de cereal,
que són els que més han
patit la sequera.
La campanya podria fixar-se per després de Sant
Josep, tal com ha explicat
Ramon Carné, president de
la comunitat de regants.

Asaja es queda sense representació i acusa
Agricultura de ser imparcial
ACN
BARCELONA

Catalunya JARC ha aconseguit un 27,60% i, per darrere,
Asaja es queda sense representació perquè no ha superat el llindar del 15%, amb un
12,73% de vots. A més, hi ha
hagut un 2,28% de vots en
blanc. Són els resultats que
ha fet públics la consellera
d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Meritxell
Serret, que ha explicat que
el Govern iniciarà un “diàleg constant” amb el sector
productor d’acord amb els
resultats dels comicis per “millorar” la pagesia i aconseguir
que tingui “el prestigi més
gran” i sigui “reconeguda internacionalment”.
Asaja es queda sense representació
L’Associació Agrària de Joves
Agricultors (Asaja) ha aconseguit un 12,73% dels vots i, per
tant, es queda sense repre-

JARC és
l’organització
agrària que
més creix a
Lleida
foto · ACN

Un pagès jove diposita el seu vot en les eleccions
agràries.
sentació. Després de conèixer
els resultats, el coordinador
d’Asaja, Albert Castelló, ha
apuntat que ja s’ho temia i ha
denunciat que aquesta situació estava buscada quan es
va apujar el llindar per aconseguir representació. “És una
vergonya”, ha afirmat Castelló, que també ha acusat
els tècnics del Departament

d’Agricultura de subvencionar jornades i fer campanya a
favor de dues organitzacions
agràries en concret. La consellera Meritxell Serret ha negat
que el Departament hagi estat imparcial,
JARC Lleida creix un 7%
A Lleida JARC és l’organització agrària que més creix,

Aplec de Joves del Camp

Mollerussa compartirà experiències
i avenços en la pagesia
ACN
MOLLERUSSA

La capital del Pla d’Urgell acollirà el proper 18 de març el
primer Aplec Joves del Camp
de Catalunya, una iniciativa
que s’emmarca en les jornades tècniques de la 144a Fira
de Sant Josep i que té com a
objectiu compartir experiències i avenços entre les noves
generacions de pagesos. La
jornada s’ha convocat a través
del Departament d’Agricultura i Fira de Mollerussa i neix
per donar resposta al creixent
interès dels pagesos joves per
la formació i les noves tecnologies, tal com ha destacat el

L’Aplec de Joves
del Camp
s’emmarca en
la 144a Fira de
Sant Josep
director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Joan Antoni
Díaz. A pocs dies de la Fira,
ja es registra prop del 100%

d’ocupació d’expositors, amb
més de 270 que ja han contractat els seus estands. El director Poldo Segarra ha dit que
constaten una major ‘’predisposició’’ per venir a la Fira
després d’anys de crisi.
Les inscripcions per al primer
Aplec Joves del Camp van a
bon ritme i s’espera l’assistència d’unes 200 persones en la
jornada que tindrà lloc durant el divendres 18 de març
al matí al Teatre l’Amistat de
Mollerussa. És el primer cop
que es convoca una iniciativa
d’aquestes característiques i
els seus organitzadors volen
que tingui continuïtat.

gairebé un 7%, passant de representar el 30,31% el 2011 al
37,07% el 2016 (1.573 votants
els anteriors comicis enfront
dels 1.672 d’enguany), mentre que les altres dues opcions perden electors (-360 UP
i -162 Asaja).
JARC passa a ser és l’organització més votada a les Garrigues i el Segrià, destacant
també un increment de representació a l’Urgell d’un 7,28%
a l’Urgell, passant de 15,91%
el 2011 a 23,19% enguany.

Exportacions
Les exportacions
lleidatanes
tanquen el 2015
amb rècord
REDACCIÓ
LLEIDA

Les exportacions a la demarcació de Lleida han
tancat el 2015 amb un rècord històric de 1.860 milions d’euros i un 9,6% més
que l’any anterior, segons
les dades que fetes públiques recentment pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Amb 84,1 milions d’euros,
les empreses d’alimentació, begudes i tabac són
les que més exportacions
han registrat, un 6,4% més
en relació amb l’any anterior.
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Atur

International Wine Business Meeting

De Corea a Lleida, a la
recerca del bon vi

Lleida encadena
33 mesos
seguits de
caigudes de
l’atur

22 cellers exploren a Lleida les oportunitats
d’exportar els seus vins a Corea del Sud
JUDIT GÓMEZ
LLEIDA

La Cambra de Comerç i Indústria de Lleida ha organitza la
cinquena edició de l’International Wine Business Meeting
a Lleida, que enguany se centrava en el mercat sud-coreà.
Els representants de vuit empreses importadores de Corea del Sud han mantingut
diverses trobades amb els 22
cellers que han participat en
la cinquena edició de l’International Wine Business Meeting. En aquestes reunions,
els importadors busquen en
els vins catalans i espanyols
qualitat, caràcter i bon preu.
L’objectiu d’aquestes jorna-
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foto · Judit Gómez

Imatge del cinquè International Wine Business.

des se centra en donar a conèixer la qualitat i diversitat
de vins catalans i espanyols,
crear llaços de relació entre
empresaris productors i els
principals importadors sudcoreans del sector per tal
d’incrementar a mig i llarg
termini les exportacions de
vins. En aquest sentit, el responsable de Comerç Internacional de la Cambra, Jordi
Quejido, manté l’ambició que
es va presentar en la darrera
edició, centrada en el Japó,
on es va arribar a multiplicar
per deu les exportacions:
“Ens agradaria que a Corea
succeís el mateix, ja que és un
país on el consum de vi s’ha

incrementat un 35%”.
Actualment, Corea del Sud
és el tercer mercat més gran
d’Àsia pel que fa al consum
de vi i és un país on el vi “està
de moda”. De fet, les importacions sud-coreanes de vi
van arribar el 2011 a 80 milions d’euros. Una dada que, al
tancament de 2015, arribava
ja als 140 milions d’euros, la
qual cosa suposa un increment percentual del 72,95%.
Cal destacar, també, la fidelitat del consumidor asiàtic,
que veu el vi com un producte
de luxe però que té un consum diari que creix any rere
any, situant-se ja en els 7 litres
per càpita.

REDACCIÓ
LLEIDA

Segons les dades publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Lleida presenta un descens de
140 desocupats en relació
amb el gener, que suposa
el 0,53% menys, deixant
una xifra de 26.417. La
caiguda de l’atur d’aquest
febrer a Lleida és la baixada més important que s’ha
registrat en aquest mes en
els últims dos anys, quan
l’atur al febrer de 2014
va retrocedir de 163 persones. La disminució de
l’atur a Lleida és de 3.459
persones, l’11,58% menys
que fa un any, i encadena
33 mesos seguits de caigudes de l’atur.
A Catalunya l’atur s’ha reduït en 7.843 persones,
situant en 510.237 els aturats registrats al SOC.

Reservi la seva taula
Tel. 973 201 897
C/ Riu Llobregat, 7
25001 Lleida
www.braseriallobregat.com
gerencia@braseriallobregat.com
diumenges tancat
CARGOLS A LA LLAUNA · CARNS A LA BRASA I AL FORN DE LLENYA · ASSORTIT IBÈRIC

Llobregat
Reservi la seva taula

Des de 1985

Tel. 973 261 788 · Lluís Companys, 27 · 25003 Lleida · Diumenges tancat
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BÀSQUET

Masculí

Calendari Flor de Vimbodí Pardinyes
JORNADA

RIVAL

DATA

10

Vive El Masnou

05/03/2016

11

Baricentro Barberà

12/03/2016

12

Menorca Talaiótica Sant Lluís

19/03/2016

13

Sabadell Sant Nicolau

02/04/2016

14

Arenys Bàsquet Joventut

10/04/2016

15

Vive El Masnou

16/04/2016

16

Baricentro Barberà

24/04/2016

17

Menorca Talaiótica Sant Lluís

01/05/2016

18

Sabadell Sant Nicolau

07/05/2016

MARC
RETAMERO
LLEIDA

www.7accents.cat
Difícil campanya pel Flor de
Vimbodí Pardinyes en la seva
tercera experiència en la lliga
EBA. El conjunt groc-i-negre,
format íntegrament per jugadors del territori lleidatà,
no va tenir un bon inici de
temporada i li va costar molt
sumar la primera victòria.
Tanmateix, va anar millorant
amb el pas de les jornades,
sobretot arran dels fitxatges d’Edu Villacampa i Oriol

MARÇ 2016

Jorge, i això es va traduir en
bons resultats. El sistema de
competició instaurat enguany
en el Grup C de la lliga EBA,
però, ha acabat perjudicant
els interessos d’un Pardinyes
que, de cop i volta, ha vist
molt compromeses les seves
opcions de permanència. Els
vint conjunts del grup es dividien en dos subgrups, els cinc
primers dels quals passarien
a lluitar per l’ascens, mentre
que els cinc últims ho farien
per mantenir la categoria. Els
resultats aconseguits en la
primera fase contra els rivals
directes s’arrossegarien en la

Els dos principals referents del
bàsquet masculí lleidatà, Actel
Força Lleida i Flor de Vimbodí Pardinyes, afronten els últims mesos
de la temporada immersos en les
posicions de descens. Analitzem
les seves opcions
d’aconseguir una
salvació que en
ambdós casos
sembla d’allò més
complicada

El sistema de
competició
d’enguany ha
perjudicat el
Pardinyes

segona fase.
Els deixebles de Jorge Serna
van finalitzar la primera fase
amb un balanç de sis victòries i dotze derrotes que els va
portar a jugar per la salvació
en la fase final. El problema és
que d’aquests sis triomfs només dos van ser contra rivals
que ara també lluiten per la
permanència, de manera que
van començar el tram definitiu del campionat en una situació realment crítica: penúltims amb un balanç de dues
victòries i sis derrotes. I és
que els últims quatre classificats del grup de permanència

perdran la categoria a finals
de temporada, almenys esportivament. Malgrat aquestes dificultats, el conjunt del
barri lleidatà afronta el repte
amb optimisme i en el primer
matx d’aquesta fase ja va ser
capaç de guanyar (89-82 enfront l’Arenys) gràcies a una
actuació estel·lar del base
Pau López, autor de quaranta punts. Resten ara nou partits, quatre dels quals al Barris Nord, i la permanència es
troba a dues victòries de distància, tot i que caldrà escalar tres posicions per aconseguir-la. Missió impossible?
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PERMANÈNCIA,

una utopia?

Calendari Actel Força Lleida
JORNADA

MARC
RETAMERO
LLEIDA

www.7accents.cat
Quan només resten set jornades per finalitzar la fase regular de la lliga LEB Or, la situació de l’Actel Força Lleida
és d’allò més delicada. Una
temporada nefasta des de
l’inici en l’àmbit esportiu ha
dut l’equip a instal·lar-se en
la zona més baixa de la classificació. La mala dinàmica de
resultats ha deixat la plantilla molt tocada anímicament,
un fet que es reflecteix en

els partits. Els homes de Joaquín Prado estan mostrant
una gran inconsistència que
els ha portat a deixar escapar
encontres que tenien molt encarrilats, entre ells els duels
transcendentals davant de rivals directes com el CB Prat o
el Cocinas.com. La ratxa actual dels lleidatans, que encaren
el tram final de la competició
com a cuers en solitari, és de
cinc derrotes consecutives.
Tanmateix, Prado i els seus
deixebles insisteixen en que
no pensen rendir-se i lluitaran
per aconseguir la permanència mentre les matemàtiques

El partit contra
el Navarra, que
ha de visitar el
Barris Nord, es
preveu definitiu

RIVAL

DATA

24

Cáceres Patrimonio de la Humanidad 04/03/2016

25

FC Barcelona Lassa “B”

13/03/2016

26

Planasa Navarra

18/03/2016

27

Ourense Provincia Termal

23/03/2016

28

Quesos Cerrato Palencia

01/04/2016

29

Club Melilla Baloncesto

08/04/2016

30

Leyma Básquet Coruña

15/04/2016

els ho permetin. Què cal fer
per assolir l’objectiu? L’opció
més factible per sortir de les
dues darreres posicions, les
quals condueixen a la LEB Plata, és atrapar el Planasa Navarra, antepenúltim classificat
amb dues victòries més que el
Força Lleida. I és que els navarresos encara han de visitar
el Barris Nord (18 de març), de
manera que si els lleidatans
són capaços de guanyar-los
també s’adjudicarien l’average en haver-se imposat en el
partit d’anada disputat a Pamplona. Per tant, seria interessant arribar a aquest matx a

només un triomf de distància,
circumstància que passa per
guanyar el Cáceres i/o el Barça
B i esperar ensopegades del
Planasa. També caldrà superar, però, el CB Prat, que ara
disposa d’un triomf d’avantatge. A més, cal recordar que en
cas de descens és preferible
quedar penúltim que no pas
últim de cara a poder aprofitar
alguna vacant que es produeixi a l’estiu i seguir així en la categoria. Les càbales indiquen
que per salvar-se esportivament caldria guanyar, com a
mínim, quatre dels últims set
partits. Missió impossible?
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Lleida Esportiu

Els jugadors del Lleida Esportiu admeten
l’impagament de dues nòmines
El club exigeix a la plantilla signar un document amb la nova
forma de pagament per abonar les quantitats que se’ls deuen
foto · Mari Glori Pons

MARC RETAMERO

Ekhi controla la pilota en
el matx que el Lleida va
empatar (0-0) a Lloseta.

LLEIDA

El Lleida Esportiu travessa
una situació molt complicada
a nivell institucional. Els problemes de tresoreria que arrossega l’entitat han derivat
en impagaments a la plantilla
del primer equip, que fa dos
mesos que no cobra. A la majoria de jugadors se’ls deuen
les nòmines de desembre i
gener, tot i que hi ha casos
excepcionals, com els de Raúl
Fuster i Manu Onwu, en els
quals la quantitat deguda és
superior. El club abonarà amb
normalitat la mensualitat de
febrer, però per cobrir la resta
del deute exigeix que la totalitat de la plantilla signi un document abans del venciment
de la pròxima nòmina, corresponent al mes de març.

El president Albert Esteve va
explicar en roda de premsa
que les quantitats pendents
es pagaran juntament amb
les de març, abril, maig i juny,
sempre i quan tots els jugadors acceptin no denunciar
un incompliment de contracte
a l’AFE a final de temporada.
“Ens baixaran a Tercera tant
si denuncia un jugador com
si ho fan 24 i volem tenir la
garantia que, si paguem, no
ens denunciaran”. El dirigent
va comentar que ja hi havia un
acord verbal amb l’equip, tot
i que alguns dels seus membres ara es mostraven reticents a signar el document.

Futbol base

Primera Catalana

La Toca organitza el Campus
infantil de l’Espanyol a Rialp

Repartiment de punts en el derbi lleidatà
REDACCIÓ
BALAGUER

El CF Balaguer i el Lleida Esportiu B van empatar (1-1)
en el derbi lleidatà de Primera Catalana, disputat al municipal de Balaguer. Malgrat
el favoritisme del conjunt de
la Noguera, líder de la categoria, el filial blau va quallar
una gran actuació i va gaudir
d’ocasions per endur-se fins

i tot els tres punts. Un xut de
Putxi que va entrar per l’escaire va avançar els visitants
en els primers compassos de
la segona meitat, però els
balaguerins van aconseguir
salvar un punt gràcies a un
gol de Galceran a la sortida
d’un córner. Els del Segrià
van finalitzar el matx amb un
jugador menys per l’expulsió d’Oriol Esteve.

Quarta Catalana

La Granja d’Escarp i el Butsènit
ascendeixen a Tercera Catalana

REDACCIÓ
GRANJA D’ESCARP/BUTSÈNIT

La Granja d’Escarp i el Butsènit jugaran el curs vinent
a Tercera Catalana. Ambdós
clubs van proclamar-se campions dels seus respectius
grups de Quarta Catalana
amb molta autoritat, de manera que han assolit un merescut ascens de categoria.

Esteve va criticar el mal estat
del Camp d’Esports i la manca
d’instal·lacions pròpies per a
la base, així com l’alta exigència de l’entorn. “S’ha de dimensionar la realitat. L’equip
falla tres passades i se’l xiula. Ens exigeixen un 10 quan
abans un 7,5 estava bé”.Per
la seva banda, el capità del
primer equip, Raúl Fuster, va
explicar que no van denunciar
els impagaments per no encendre les alarmes. “Vam decidir contribuir a la normalitat
del club i no hem tret res a la
llum tot i que hi ha gent que
ho passen malament. Tenim
sous molt normals i necessitem aquests diners per viure”.
El jugador valora la signatura
del document com “un favor
al club que a nosaltres no ens
beneficia en res”.

La Granja d’Escarp, que no
ha perdut cap partit aquesta temporada, va certificar
l’èxit en vèncer el Les aranès
per 3-1. Per la seva banda,
el Club de Futbol Butsènit
va obtenir el títol de campió
per primera vegada en els
seus quaranta anys d’història
en derrotar per 2-0 el Vilanovenca.

MARC RETAMERO
LLEIDA

El territori lleidatà acollirà
la propera Setmana Santa
el Campus de futbol infantil
del RCD Espanyol. Concretament, tindrà lloc a Rialp entre
els dies 21 i 24 de març, en
els quals els nens inscrits podran gaudir de diverses activitats i pràctiques esportives
en un marc immillorable com
el que ofereix el municipi del
Pallars Sobirà. El Campus, dirigit a nens i nenes d’entre 8
i 15 anys, està organitzat per
l’empresa lleidatana La Toca
Football Sports, que es dedica des de la seva fundació
l’any 2011 a la gestió d’activitats esportives. Els representants de l’entitat, Llorenç
Bonet, Robert Salvia i Carles Claramunt, han explicat
en l’acte de presentació del
Campus que han escollit Rialp per les seves magnífiques

foto · Diputació de Lleida

El Campus de l’Espanyol es va presentar a la Diputació de Lleida.
instal·lacions municipals, que
garanteixen una bona estada
per als infants tant a nivell esportiu com de convivència. El
representant del RCD Espanyol, Pedro Patón, ha afegit
que l’esdeveniment, sota el
lema “Viu el futbol”, és una
gran oportunitat per als joves

futbolistes de projectar-se en
un club de la màxima categoria que sempre ha mantingut
una aposta ferma per la base.
La presència de l’exjugador
targarí Joan Capdevila, campió d’Europa i del món amb
la selecció espanyola, serà un
dels al·licients.
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HANDBOL

L’Handbol Pardinyes
encaixa una dura derrota
contra un rival directe
L’OAR Gràcia s’endú la victòria per un ajustat 2728 i complica encara més la salvació dels lleidatans
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HANDBOL
Lleida, candidata a acollir
el Mundial femení
REDACCIÓ
LLEIDA

La ciutat de Lleida podria
esdevenir una de les seus
dels Mundials d’handbol
femení que es disputaran
el 2021 i el 2023. La capital
del Segrià comparteix amb
Granollers, Tarragona i Castelló un projecte impulsat
per la Federació Espanyola

d’Handbol que permetria a
Lleida organitzar un esdeveniment esportiu de primer
nivell. La candidatura estatal
va ser presentada a Granollers, que seria la seu central, i competeix amb unes
altres tres aspirants: Rússia,
Hongria i una candidatura
conjunta entre Dinamarca i
Noruega.

HOQUEI

MARC RETAMERO
LLEIDA

L’Handbol Lleida Pardinyes va
perdre per la mínima (27-28)
en el transcendental duel que
l’enfrontava a l’OAR Gràcia
sabadellenc i veu com les seves opcions de mantenir la
categoria s’allunyen cada cop
més. Els deixebles de Txema
del Rosal, que recuperaven
Eloi Vidal després de sis mesos apartat de les pistes per
lesió, van estar a punt de
capgirar un marcador advers,
però els va faltar temps per
culminar la remuntada.
Els groc-i-negres van començar el partit amb una gran intensitat tant en defensa com
en atac que els va portar a
dominar el lluminós durant els
primers compassos. Els lleugers avantatges del Pardinyes
van donar pas a uns minuts
de màxim equilibri, fins que
l’OAR Gràcia va aprofitar un
parell d’exclusions locals per
obtenir una renda de dos gols
amb la qual se n’anava als
vestidors (12-14). El descans
no va ser gaire profitós per als
lleidatans, que malgrat l’encert de Ruben Tardío, màxim
golejador del matx amb nou
dianes, arribarien a perdre
per una diferència de quatre

foto · Lleida Llista

El partit contra el Vic es va escapar en el darrer sospir.

foto · Eric Altimis

Acció defensiva de l’Handbol Pardinyes.

L’ICG Software encadena quatre
derrotes
REDACCIÓ
LLEIDA

gols. Tanmateix, no es van
rendir en cap moment i gràcies a una defensa pressionant
van aconseguir situar-se a un
sol gol (27-28) dels visitants
quan l’encontre ja agonitzava.
Massa tard, doncs els vallesans van jugar una possessió
final llarga per tal de deixar
morir el partit sense ensurts.
La jornada tampoc no va ser
gens positiva per als representants femenins de l’hand-

C/ Llibertat, 17
25005 Lleida
Tel. 657 985 119
facebook.com/bargenesis

bol lleidatà, que van caure
per idèntic resultat en els
seus respectius compromisos.
L’Associació Lleidatana, que
tot i la desfeta es manté fora
de les places de descens, va
cedir per 29-25 a la pista del
Mislata. Per la seva banda, les
“Lleones” de l’Handbol Pardinyes van perdre a casa (25-29)
davant del Canovelles, cinquè
classificat de la Lliga Catalana, i són penúltimes.

L’ICG Software Lleida necessita reconduir el rumb a l’OK
Lliga. L’equip que dirigeix
Albert Folguera no aixeca el
cap d’ençà que va caure al
Palau Blaugrana, perdent les
seves opcions de disputar la
Copa del Rei, i ha enllaçat
tres derrotes més en l’inici
de la segona volta. Els lleidatans van caure amb claredat a les pistes del Vendrell
(5-2) i el Liceo (5-0), mentre
que en el matx que els va en-

frontar al Vic al pavelló Onze
de Setembre van cedir en
l’últim minut (3-4). Per això,
els llistats estan obligats a
retrobar-se amb la victòria el
més aviat possible i els dos
partits que disputaran a casa
consecutivament, davant del
Reus i el Shum Maçanet, són
una bona oportunitat per
aconseguir-ho. L’aturada per
a la celebració de la Copa,
el darrer cap de setmana de
febrer, ha de servir per carregar piles i afrontar el final
de la lliga amb optimisme.
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BÀSQUET

El Cadí La Seu s’apropa al
play-off pel títol
Les urgellenques derroten per 66-64 el Mann Filter, un
dels seus rivals més directes, i se situen terceres
foto · Agustí Peña

MARC RETAMERO

Nicole Romeo, amb la pilota a les mans, va ser la
millor jugadora del Cadí.

LA SEU D’URGELL

Importantíssima victòria del
Cadí La Seu en les seves aspiracions de classificar-se per
al play-off de la Lliga Femenina per segon curs consecutiu. Les noies de Joan Carles
Pié van refer-se d’un mal inici
i es van acabar enduent un
partit agònic (66-64) contra
el potent Mann Filter aragonès, rival directe que arribava
al Palau d’Esports de la Seu
d’Urgell amb un triomf més
que les lleidatanes en el seu
caseller. Per si fos poc, la resta
de rivals directes, Uni Girona i
Gernika, van caure en els seus
respectius encontres, circumstància que van aprofitar les
de l’Alt Urgell per escalar fins
a la tercera posició, quelcom
impensable fa poques setmanes. Jornada redona.
El matx no va arrencar gens
bé pel Cadí, amb un parcial
inicial de 2-13 que va obligar
Joan Carles Pié a demanar
temps mort. El Mann Filter
encara aconseguiria ampliar
una mica més el seu avantatge (8-22), però les urgellenques van reaccionar de
manera fulgurant. Van tancar
el primer quart (12-22) amb
quatre punts seguits i van
obrir el segon amb dos tri-

VENDA i REPARACIÓ
de MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general
Electricitat
Diagnosi d’avaries
Climatització
Pneumàtics
Carrer els Horts, 24 · 25183 Seròs
Canvi de llunes
Tel. / Fax 973 780 425
Regeneració de fars
Mòbil 665 972 314
Muntatge d’enganxalls
tallersfgomez@gmail.com

El Cadí afronta
els últims sis
partits de lliga
durant el mes
de març
ples de Bahí que ajustaven el
marcador (18-22) i forçaven
el temps mort del tècnic visitant. No va servir per aturar el
vendaval de joc de les locals,
que se n’anirien guanyant als
vestidors (34-31) gràcies a sis
punts seguits de Nicole Romeo.
La igualtat es va mantenir
durant un tercer quart que
va finalitzar amb una mínima
renda local (48-47). El treball
sota els cèrcols de Georgina
Bahí i Laura Gil permetia al
Cadí mantenir a ratlla el Mann
Filter, però les de Saragossa no estaven disposades a

donar-se per vençudes. Així
doncs, malgrat l’encert exterior de Nicole Romeo, van
igualar la contesa (64-64) a
cinquanta segons del final.
Quan només en restaven quatre, una infantil falta sobre
Romeo va decidir el partit. I
és que la base australiana, la
millor de les urgellenques, no
va fallar des de la línia de tirs
lliures. El triple llunyà de Paola Ferrari sobre la botzina ni
tan sols va tocar l’anella i les
de Joan Carles Pié van poder
celebrar un triomf (66-64) que
les situa terceres i les carrega
de moral, just abans de visitar l’incontestable líder de la
lliga, el Perfumerias Avenida.
El matx contra les salmantines
serà el primer dels sis que haurà d’afrontar el Cadí La Seu
durant un mes de març que
es preveu d’allò més exigent.
Amb dues jornades entre setmana incloses, les lleidatanes
viuran una autèntica marató
de partits que posarà fi a la
fase regular de la competició.
Tan sols dos d’aquests sis encontres, els que han de jugar
contra el CREF madrileny i el
Zamora, tindran lloc al Palau
d’Esports de la Seu d’Urgell.
L’objectiu: acabar la lliga entre les quatre primeres i accedir al play-off.

LEB Or

Emmy Andujar, millor aler de la jornada
REDACCIÓ
LLEIDA

El jugador de l’Actel Força
Lleida Emmy Andujar ha estat designat millor aler de
la jornada 23 en la lliga LEB
Or. El dominicà va signar una
gran actuació a la pista de
l’Oviedo, Pumarín, en la qual
va aconseguir un brillant 36
de valoració gràcies als seus
21 punts, 12 rebots, 2 assistències, 1 tap i 7 faltes rebu-

des. Tanmateix, el rendiment
d’Andujar no va ser suficient
per sumar la victòria i els lleidatans van tornar a la capital
del Segrià amb les mans buides i com a cuers en solitari
després del sorprenent triomf
del Prat enfront del Melilla. La
desfeta dels lleidatans (76-68)
és la cinquena consecutiva i
els obliga a guanyar el Cáceres al Barris Nord si no volen
enterrar les seves opcions

de permanència de manera
gairebé definitiva. Millor encara va ser l’actuació de Pau
López, base del Flor de Vimbodí Pardinyes, en la victòria (89-82) dels groc-i-negres
contra l’Arenys. El lleidatà va
protagonitzar una autèntica
exhibició (40 punts, 5 rebots,
8 assistències i 46 de valoració) que li ha servit per proclamar-se MVP de la jornada en
la lliga EBA. Espectacular.
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VOLEIBOL

Tàssies i Garsaball s’imposen
en la Volta al Pantà d’Utxesa

El Club Natació
Sabadell no
dóna opció al
Balàfia Vòlei

Sugrañes i Carulla guanyen la primera edició de la
Cursa Canal Avall de Vila-Sana
MARC RETAMERO
LLEIDA

La Volta al Pantà d’UtxesaUnicars Ponent va tenir un
gran èxit de participació en la
seva tercera edició, celebrada
el darrer diumenge del mes
de febrer. En la distància llarga, de 10 quilòmetres de recorregut, es van endur el premi dos atletes habituals dels
podis en les diverses curses
lleidatanes, Alexandre Tàssies
en categoria masculina i Raki
Garsaball en la femenina. Tàssies (CE Linyola), quatre cops
campió de la Lliga Ponent,
va superar Marc Castan (CA
Igualada) en un final disputadíssim. El podi el va completar
l’independent Xavier Xavier.
Per la seva banda, Garsaball
(Clos Pons Thai Runners) va
guanyar la seva companya de
club Elisa Lladós, segona, i la
vigent campiona de la Lliga
Ponent, Toñi Hermoso (Ma-

foto · Lliga Ponent

Imatge dels corredors participants en la Cursa Canal
Avall de Vila-Sana.
ratonians del Segre), tercera.
Pel que fa a la distància curta,
de 6.5 quilòmetres, els vencedors van ser Josep Maria Bergua (Clos Pons Thai Runners) i

Mari San Feliu (Logisport).
D’altra banda, també l’últim
diumenge de febrer, la Lliga
Ponent va posar en marxa
una nova prova en el seu ca-

lendari. Es tracta de la Cursa Canal Avall de Vila-Sana,
organitzada per l’Associació
Esportiva d’aquest municipi
del Pla d’Urgell, que va aplegar un centenar d’atletes. La
cursa constava d’una distància única de 10 quilòmetres i
oferia als participants la particularitat de poder córrer per
l’interior del Canal Auxiliar
dels Canals d’Urgell. Arnau
Sugrañes (Herbalife 24) i Rosamari Carulla (La Guineu) van
inscriure el seu nom com a
primers guanyadors d’aquesta cursa. Francisco Javier Cebrián (CA Fraga-Bajo Cinca) i
Josep Gardenyes (Feetback
Térmens) en categoria masculina i Adriana Daza (independent) i Montse Magallón
(INEF Lleida) en la femenina els van acompanyar en el
podi. Lleida, Puigverd i Torrelameu acolliran les pròximes
curses de la Lliga Ponent.

REDACCIÓ
LLEIDA

El Balàfia Vòlei va caure
derrotat per un clar 0-3
davant del CN Sabadell,
conjunt que va saber aprofitar les errades en el bloqueig dels lleidatans per
endur-se la victòria del
pavelló Juanjo Garra. Els
visitants, cinquens classificats, es van mostrar molt
superiors als deixebles
de Mario Martínez, massa
tous defensivament, i en
tot moment van manar en
el marcador. Els parcials
dels dos primers sets, 1825 i 14-25, evidencien la
diferència que es va veure
sobre la pista. El tercer i
definitiu set, però, va ser
més equilibrat i el Balàfia
va arribar a disposar d’una
jugada per guanyar-lo. No
obstant això, no va gestionar bé el final i els de
Sabadell es van acabar imposant per 23-25. L’equip
lleidatà, que descansa l’última jornada, tancarà la
campanya del seu debut
a Primera Nacional visitant
el CV Zaragoza, cuer de la
lliga.

MOTOCICLISME

Marc Márquez prepara l’assalt al campionat del món

MARC RETAMERO
LLEIDA

Els pilots de motociclisme ultimen la preparació per l’obertura d’una nova temporada
del campionat del món en les
seves tres categories, Moto

GP, Moto 2 i Moto 3. Tindrà
lloc el proper 20 de març a
Qatar, on es disputarà el Commercial Bank Grand Prix. Marc
Márquez, després d’un curs
complicat en el qual va finalitzar tercer, intentarà iniciar el

menjar típic català
Plaça Ricard Vinyes, 3 Lleida

Tel. 973 221 812 · 629 224 114

campionat amb bon peu per
tal de refermar la seva candidatura a proclamar-se campió
del món de Moto GP per tercera vegada en la seva carrera. El pilot cerverí no va tenir
gaire bones sensacions amb la

seva Honda en el test oficial
de Sepang (Malàisia), però
en el darrer, disputat a Phillip
Island (Austràlia) ja es va trobar més còmode i va acabar
en segona posició, només per
darrere del també català Ma-

verick Viñales. D’altra banda,
el seu germà Àlex Márquez es
marca com a objectiu millorar
el catorzè lloc que va assolir
en la seva campanya de debut a Moto 2 i continuar així
la seva progressió.
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El futur de la
cultura i l’animació
és de les dones

Imatges de la 20a
Mostra Internacional
de Cinema d’Animació.
fotos · ACN

JUDIT GÓMEZ
LLEIDA

www.7accents.cat
Històricament les dones
han tingut menys oportunitats que els homes, tant en
la vida social com en la vida
professional. Això és un fet, i
no només ho dic jo, sinó que
la directora (dona) d’Animac,
Carolina López, també ho
creu. López assegura que en
el cinema sempre hi ha hagut
dones, però poques reconegudes mundialment. Tenen
talent, són dones, però encara
sobreviu el masclisme, sobretot en el món cinematogràfic.
La vintena edició de la Mostra Internacional de Cinema
d’Animació de Catalunya,
celebrada a La Llotja, CaixaForum Lleida i l’espai Magical Media, s’ha centrat en el
talent femení. Com a “punt
d’inflexió”, aquesta edició ha
volgut celebrar la presència,
cada cop més important de
la dona en el món de l’ani-

mació i, alhora, posar de manifest els camps en els quals
queda recorregut per fer per
a la igualtat en l’àmbit comercial de llargmetratges, sèries
de televisió i videojocs. Onze
curtmetratges d’animació de
joves realitzadores inauguraven la mostra en una sessió on
l’escenari estava marcat clarament per elles i per l’animadora catalana Pepita Paradell,
que enguany rebia el Premi
a la Trajectòria Professional,
o per Regina Pessoa, convidada d’honor d’enguany,

realitzadora portuguesa i autora clau de la nova animació
independent. Pessoa també
va aprofitar per reivindicar el
talent femení: “En l’animació
d’autor hi ha moltes dones
directores, però on estan els
diners la indústria d’animació
està dominada pels homes”.
Fet que es fa palès a Disney,
per exemple, on el 80% dels
treballadors són homes però
on, malauradament, no trobarem cap pel·lícula signada per
una dona. Sigui com sigui, la
Mostra i el talent femení han

batut records: 27.000 persones assistents i més de 700
pel·lícules rebudes. Xifres
que sobrepassen clarament
antigues edicions. Un èxit de
visitants i participants que durant les quatre jornades de la
Mostra han gaudit de diverses projeccions, conferències,
tallers i d’altres activitats especials. Èxit que queda lluny
de la realitat cinematogràfica
actual, però que s’encamina
cap a un nou futur, on les dones tenen talent i mereixen
ser reconegudes.
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La
vintena
edició
tanca
amb la
xifra
rècord
de 27.000
assistents
i 216
projeccions
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Torna el Festival Músiques Disperses
amb un cartell de luxe

‘Folk’, rock i
“psicodèlia”. Deu
anys d’eclecticisme

Toni Gorgues és la veu
i l’ànima principal del
MUD, que enguany
celebra el desè
aniversari
de vida.
fotos · Dani Martínez

POL ISHANDA
LLEIDA

www.7accents.cat
No era el primer cop que
coincidia amb en Toni. Ens havíem vist en algun dels bolos
més distingits de la nostra ciutat, aquells on l’ambient destaca per l’olor de cubata amb
Cristasol i els cambrers són
part del públic. Doncs Lleida
és així, underground, i per tant
no sorprèn que festivals com
el MUD arribin als deu anys
de vida. Aquest cop ens citem

a Guerssen Records i decidim
traslladar-nos al xinès del cantó
per conversar relaxadament i
repassar el cartell de l’esdeveniment. Després d’alguns anys
programant concerts de culte i
un cop inaugurada la seva pròpia discogràfica, en Toni crea
inicialment un festival de folk
relativament modernitzat per
proporcionar un espai a aquelles bandes que no trobaven
lloc en altres festivals, originar
un espectacle sincer al gust i
a la filosofia pròpia i consolidar-se any rere any com una

cita única per als amants de la
música culta. Així neix el MUD,
un esdeveniment independent, especial, amb iniciativa i
una marcada personalitat que
obvia nedar a corrent dels moviments moderns i comercials
i opta per acostumar als assistents a gaudir davant de propostes arriscades i desconegudes pel públic en general. Toni
Gorgues és la veu i ànima principal del MUD, que enguany
celebra el desè aniversari de
vida. És part de l’essència del
MUD mantenir la ment oberta

i aportar quelcom a cada edició, fugint del conformisme i la
mediocritat. Tal i com m’explica
el director, no és estrany en el
MUD observar com hi passen
artistes internacionals amb una
única data tancada al nostre
país com a conseqüència bàsica de la peculiaritat de la proposta i veure com, tot i ser un
esdeveniment de petit format,
augmenta el nivell d’assistència
i la rebuda de bones crítiques
cada any, tant a nivell local com
estatal.
Així doncs, d’aquesta edició
cal destacar l’únic artista paisà del festival, Xarim Aresté.
Presentarà el seu últim treball
La Rosada (Bankrobber, 2015)
juntament amb el Conjunt Miracle, aportant un aire certament barroc a la seva música
gràcies a una producció força
atípica i acompanyat per onze
intèrprets en directe. En segon

lloc, Sieben, una autèntica bèstia a l’escenari que s’atreveix a
nodrir-se únicament d’un violí a
base de loops i la seva pròpia
veu, nedant entre el folk gòtic
i el neoclassicisme. Seguidament, Vieux Farka Touré, que
visita el festival en format trio,
oferint una bona dosi de blues, rock i folk propi de Mali
tot i presentant el seu últim
àlbum Touristes (Six Degrees
Records, 2015). En la quarta posició. una de les bandes
més especials i, alhora, més
esperades: The Optic Nerve.
Des de New York i refundats
de nou només per la seva cita
al MUD, la formació parteix
del folk-rock dels seixanta per
convertir-se en una autèntica
banda de culte. Finalment,
els BaBa Zulatancaran, a base
de folklore turc, psicodèlica i
electrònica, ens oferiran l’únic
concert en tot el país.
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Fotografia

Lleida acollirà les imatges més
cèlebres del fotògraf Terry O’Neill
Es podran veure a l’Institut d’Estudis Ilerdencs del 23 de
març al 24 d’abril en el marc de la Mostra de Cinema
foto · Terry O’Neill

REDACCIÓ

Una de les imatges més
populars del fotògraf
britànic.

LLEIDA

L’Institut d’Estudis Ilerdencs
(IEI) de Lleida acollirà del 23
de març al 24 d’abril, en el
marc de la 22a Mostra de
Cinema Llatinoamericà de
Catalunya, l’exposició “Terry
O’Neill. El rostro de las leyendas”, una producció de Fundación Telefónica que fa una
retrospectiva del fotògraf
britànic. La mostra conté algunes de les fotografies més
cèlebres d’O’Neill, el qual
ha centrat la seva carrera en
el retrat, documentant així
els moments més intimistes i
naturals dels grans mites del
cinema dels últims seixanta
anys, els grups de pop i rock
que van marcar tendència
musical en els seixanta i setanta del segle passat i les
figures de la moda, sobretot,
dels noranta. L’exposició que

arribarà aquesta primavera a
la capital del Segrià ja ha visitat altres ciutats com ara Girona, Madrid, Zamora, Múrcia,
Huelva o Sant Sebastià.
L’estil natural i inconfusible
d’O’Neill neix de la conjunció
de dos factors com són l’ús
de la càmera de 35 mm -molt
més lleugera i còmoda de
manejar que les habituals de
l’època- i l’accés excepcional
als fotografiats, amb els quals
passava dies sencers com si
fos un d’ells. Segons O’Neill,
hi ha tres regles per ser un
gran fotògraf: fer-se invisible, tenir una gran paciència
i combinar discreció i dots de
relacions públiques.

Art urbà

Lily Brik s’atreveix amb la creació
d’un mural en directe

JUDIT GÓMEZ

ACN
TÀRREGA

El parc de Sant Eloi, la principal zona verda urbana de
Tàrrega, ha incorporat una
xarxa de codis QR en 22
espais d’interès com monuments, places, fonts, l’ermita i d’altres atractius de la

LLEIDA

“No tenim talent, el que tenim són moltes oportunitats”;
així es presenta l’artista Mireia Serra, coneguda com a
Lily Brik, en la realització d’un
gran mural realitzat a la sala
del MEI Interiors. Obra inspirada en l’antiga tècnica japonesa del sumie, que va ser
perfeccionada pels xinesos.
Així, l’artista, coneguda pels
seus grafits exteriors de gran
format, s’ha atrevit amb la realització d’un mural amb dues
teles utilitzant una antiga tècnica xinesa i emprant tots els
materials originaris.
Així mateix, la seva anterior
obra Ego s’exposa durant tot
el mes de febrer al Racó de
l’Art del Sícoris. I el seu pròxim

Art, paisatge i tecnologia
Tàrrega identifica amb codis QR
espais emblemàtics de Sant Eloi
serra. Mitjançant aquesta
tècnica, i fent ús del mòbil o
la tauleta, els visitants obtindran informació instantània
sobre aquests elements i la
seva història. L’impulsor és
el fotògraf Jaume Solé, a
través de l’empresa targarina Dispromèdia.

La literatura, de dol
Mor l’escriptor Jaume Ferran i
Camps, fill predilecte de Cervera
foto · Javi Enjuanes

Imatge de l’artista Mireia Serra, coneguda com a Lily
Brik, durant la creació del mural al MEI Interiors.
projecte veurà la llum el dia 8
de març, Dia de la Dona, quan
entregarà a la ciutat de Lleida
un gran grafit que s’ubicarà al
Centre Històric. Aquest serà

una donació que l’artista fa al
càncer de mama en suport a
totes aquelles dones que estan patint, han patit o patiran
aquesta malaltia.

REDACCIÓ
CERVERA

El passat dia 6 de febrer va
morir l’escriptor i professor
universitari cerverí Jaume
Ferran i Camps a la població
d’Smyrna, a l’estat de Geòrgia, als Estats Units, on residia des de l’any 1960. Ferran

va ser nomenat fill predilecte de Cervera l’any 2001.
El paer en cap de Cervera,
Ramon Royes, ha donat el
condol personalment a la
família i els ha manifestat la
voluntat de la Paeria de fer
un acte d’homenatge pòstum a la seva figura.
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“In the beginning was...”

Fundació Sorigué prolonga
l’exposició de Chiharu Shiota
Més de 9.000 persones ja hi han passat
REDACCIÓ
LLEIDA

La Fundació Sorigué de Lleida
ha decidit prolongar l’exposició “In the beginning was…”
de l’artista Chiharu Shiota fins
al 17 de juliol, que compta
fins al moment amb més de
9.000 visites.
La Fundació prolongarà l’exposició de Chiharu Shiota fins
al 17 de juliol en lloc del 31
de març, com estava previst
inicialment, gràcies a l’èxit de
visitants. Fins al moment, més
de 9.000 persones han visitat
l’exposició, que es pot veure
a la seu de la Fundació Sorigué de Lleida. La mostra està
integrada per instal·lacions
de grans dimensions creades
en exclusiva per a aquesta exhibició.
“In the beginning was…” és
una obra amb què l’artista
japonesa, a través de quatre
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Concert de
Virgili &
The Rivals

DIA: 4 de març
LLOC: Sala Oh Yeah de
Lleida
HORA: 23.00 h
El tarragoní Gerard Virgilí
presenta el seu primer treball, Contact, carta de presentació del seu particular
estil a cavall entre el blues
i el garage rock.

Representació de ’La
Passió de
Cervera’

foto · Dani Martínez

Imatge de l’exposició de l’artista Chiharu Shiota a la Fundació Sorigué.
grans instal·lacions, evoca temes com ara l’absència, l’existència, la memòria i la relació
d’un mateix amb el seu entorn a partir de la utilització

dels colors roig i negre i de
llana i pedra.
La principal obra que dóna
nom a l’exposició “In the beginning was...” (2015), frase

amb la qual comença l’Evangeli de Sant Joan, és una
instal·lació inèdita amb pedres creada especialment per
a l’ocasió.

Litigi per l’art sacre
Les 53 obres de Sixena es gestionaran
entre aragonesos i catalans
REDACCIÓ
BARCELONA

foto · Arxiu

Les pintures murals de Sixena s’exhibeixen al MNAC.

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha afirmat que “entre
aragonesos i catalans no només tenim un patrimoni compartit, sinó també una res-

ponsabilitat compartida”. “El
Govern d’Aragó i el Govern
de Catalunya estem conjurats
a gestionar conjuntament tot
un patrimoni que tenim la responsabilitat de protegir i de
projectar al món”, ha afegit.

DIA: 6 de març
LLOC: Gran Teatre de la
Passió de Cervera
HORA: 10.00 h
La Passió de Cervera, declarada Tresor del Patrimoni Cultural Immaterial
de Catalunya i Andorra,
amb una tradició de més
de 500 anys, compta amb
l’actuació de 300 actors.

Tertúlia literària amb
Jordi Pàmias
DIA: 10 de març
LLOC: Biblioteca Pública
de Lleida
HORA: 18.30 h
Diàleg amb Jordi Pàmias
per difondre la seva obra
i promoure la lectura i el
fons de la biblioteca amb
les seves recomanacions.

RESTAURANTE

MÁS SABORES, MÁS SENSACIONES

AV. ROVIRA ROURE, 41 · 973 23 87 34

C/ Enric Pubill, 13 · 25005 Lleida · 606 85 39 91 ·
info@thecakelab.es ·
thecakelab.lleida ·
@the_CakeLab
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850 anys d’història

Festes i tradicions
La tradicional
festa del Ranxo
de Ponts
reparteix unes
12.000 racions

De la idea, a
l’obra
DIA: 12 de març
LLOC: Complex cultural
de Juneda.
HORA: 20.00 h
Exposició col·lectiva d’artistes lleidatans. Sílvia Colomina, Ester Comenge,
Anna Escur, Laura Piqué,
Lupe Ribot, Jakk, Elisenda
Santacreu i Ignasi Capdevila mostren el seu procés
creatiu.

Actuació de
Dani Nel·lo
DIA: 18 de març
LLOC: Cafè del Teatre de
l’Escorxador de Lleida
HORA: 22.00 h
Dani Nel·lo presenta nou
repertori i nova formació
que té com a objectiu expressar-se a través del seu
instrument, convertint-se
en la seva veu i creant el
seu propi llenguatge.

Processó
dels Dolors
DIA: 18 i 19 de març
LLOC: Bellpuig
HORA: 22.00 h
Magna processó penitencial, dins dels actes de la
Setmana Santa, pels carrers de Bellpuig en honor
a la Mare de Déu dels
Dolors. El dia 19 es farà
públic el veredicte del jurat del Premi Valeri Serra i
Boldú de Cultura Popular
en el marc d’una vetllada
literària que tindrà lloc al
Teatre Armengol.

Setmana
PRE/PARA
WEEK 2016
DIA: 31 de març
LLOC: Tàrrega
Pre/Para Week és una setmana en què tenen lloc
diferents activitats relacionades amb la pedagogia
i la difusió de les arts de
carrer, integrada dins de
la branca formativa de Fira
Tàrrega.

ACN
PONTS

foto · Laura Cortés

Les campanes del monestir, repicant.

Un repic de campanes per
celebrar l’aniversari del
monestir de les Avellanes
La rehabilitació del claustre romànic
tancarà els actes d’enguany
ACN
LES AVELLANES

El monestir de Santa Maria
de Bellpuig de les Avellanes
ha celebrat els primers actes
institucionals amb motiu del
seu 850è aniversari. A l’espai,
casa de referència dels maristes a Catalunya, hi conviuen
una vintena de germans maristes amb l’hostatgeria. Un
repic de campanes a càrrec
de la Confraria de Campaners
de Catalunya ha donat el tret
de sortida a la celebració, ja

A l’espai hi
conviuen encara
una vintena
de germans
maristes

que Ós de Balaguer és municipi campaner de Catalunya. El doctor i professor de
la Universitat de Lleida Joan
Busqueta ha estat l’encarregat de pronunciar una conferència sobre els orígens i la
història del monestir.
El director del Monestir de
les Avellanes, Robert Porta,
ha explicat que es faran diversos actes per celebrar els
850 anys del monestir que es
clouran amb la rehabilitació
del claustre romànic.

Comissió de Falles

Cada municipi elaborarà un
protocol sobre les seves falles
ACN
LA POBLA DE SEGUR

En la primera trobada de la
Comissió de Falles, Haros i
Brandons després de la declaració d’Andorra del 3 de desembre, en què es va festejar
la declaració de les Festes del
Foc dels Pirineus Patrimoni

Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco, s’ha
acordat que cadascun dels
63 municipis que celebren
les Festes del Foc elaborin un
protocol festiu. L’objectiu és
fixar unes bases per assegurar
la conservació de les Festes,
així com establir uns criteris

per als nous pobles que s’hi
vulguin incorporar, tal com ha
explicat el director general de
Cultura Popular de la Generalitat, Lluís Puig. Calculen que
el protocol fallaire estarà fet
en uns dos o tres mesos, quan
està prevista la segona reunió
de la Comissió.

La localitat de Ponts, a la
Noguera, ha celebrat com
és tradició cada dimarts de
Carnestoltes la tradicional
festa del Ranxo. La celebració aplega cada any a
l’avinguda Font de Valldans del municipi centenars de persones vingudes
d’arreu amb olles i carmanyoles per endur-se a casa
una bona ració d’aquest
popular àpat. Enguany
l’organització ha repartit
entre 10.000 i 12.000 racions de ranxo, un plat que
té entre els seus principals
ingredients diversos tipus
de carn, verdures, llegums
i brou. Prop de seixanta
cassoles escalfades amb
llenya i una trentena de
cuiners l’han estat elaborant des de les sis del matí
fins que s’ha començat a
repartir, pels volts de les
dues del migdia. La festa
ha comptat, com també
és habitual cada any, amb
diferents activitats paral·
leles, com ara el mercat
gastronòmic i alguns concerts.

Carnaval de Solsona
La tradicional
despenjada del
ruc clou el
Carnaval
ACN
SOLSONA

“A Solsona, bona gent, a
Solsona, bona gent, si no
haguessin mort el ruc, si
no haguessin mort el ruc”;
així comença la cançó que
centenars de persones han
entonat mentre feien baixar el ruc (de cartró pedra)
de la Torre de les Hores
per acomiadar-se del Carnaval. La llegenda explica que els solsonins van
enviar un ruc a menjar-se
les herbes que creixien al
campanar, però com que
l’escala era molt estreta
van decidir pujar l’animal
penjat del coll.

entrevista
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“Hi ha molta gent que
no vol comprometre’s
per tota la seva vida”
ment... però uns trenta i pocs.
J. R.
En aquest context, imagino
que el paper dels laics ha
d’adquirir un paper protagonista en el futur de l’Església...

LLEIDA

www.7accents.cat
El Salvador creua passejant
cada dia tot Lleida per prescripció mèdica: “El metge
em va dir que he de caminar
cada dia i que no mengi el
que no toca”. Li encanta pujar fins a dalt de la Seu Vella
i considera la plaça de Sant
Llorenç un dels llocs més bonics de la ciutat. No vol xofer
perquè “per tot allò que puc
fer sol prefereixo no recórrer
a ningú”, tot i que admet que
“els que m’envolten m’ajuden
molt”. No té set cançons preferides, encara que li agrada
especialment la música clàssica. El seu llibre de referència
és la Bíblia, “font principal de
la vida”.

S. G.
A dia d’avui, els laics podrien
portar perfectament tota la
qüestió material de les parròquies i els sacerdots dedicar-nos a animar la comunitat,
als sagraments, a predicar la
paraula de Déu i, sobretot, a
escoltar molt. Avui hi ha molta gent amb problemes que
necessita que algú l’escolti i
els sacerdots hauríem d’estar
per aquestes persones.
J. R.
Un dels reptes a què t’has
d’enfrontar és el de desencallar el litigi de les obres
d’art de la Franja. Com preveus solucionar-ho?

JOAN ROSINACH
Fa cinc mesos que vas arribar aquí, a Lleida. Com veus
la diòcesi ara que has pogut
fer-ne una diagnosi?
SALVADOR GIMÉNEZ
La veig amb moltes activitats
programades, amb moltes
persones que tenen ganes
de fer feina. Amb més gent
i més institucions implicades
en l’Església.
J. R.
En la primera homilia feta a
Lleida, vas destacar “la dedicació d’una manera especial
al foment de les vocacions al
sacerdoci, perquè és urgent
i necessari”. Com pretens
fer-ho?
S. G.
La principal forma de fer-ho
és dient-ho moltes vegades.
Cal tenir en compte que el
bisbe tampoc no té la vareta
màgica per això, perquè depèn de la resposta de l’altre
i de la gràcia de Déu. Amb
tot, el que no podem estar

fent els sacerdots i el Bisbe
és restar callats sense afrontar un problema que ens pareix greu. Tot té unes causes i
unes connotacions socials.
J. R.
I quines són aquestes causes?
S. G.
Avui hi ha molta gent que no
vol comprometre’s per tota
la seva vida. Trobem persones que estan vinculades a
temporades amb ONGs, per
exemple; però el compromís
etern sembla que manca i
nosaltres demanem que siguin capellans per sempre.

S. G.
És un tema que s’ha enquistat i al qual se li ha de buscar
solucions per mitjà del diàleg.
Vull pensar que amb constància i ganes per part de tothom
se solucionarà. Tot i així, no
crec que sigui aviat, ens costarà a tots molt.

“Cal ser molt
constants en la
purificació
personal i
institucional”
J. R.
Ara, quants capellans hi ha
al Seminari?
S. G.
A Lleida, cap. A nivell de
Catalunya, no ho sé exacta-

J. R.
Pel que fa a l’esfondrament
del campanar de Rosselló,
com ho has viscut personalment?
S. G.
La sensació meva personal ha
estat molt contradictòria. Primer, perquè aquell matí em
vaig sentir molt malament.
Poc després, la meva percepció va canviar substancialment
en adonar-me que la tragèdia
hagués pogut ser molt gran.
La desgràcia en vides humanes hagués estat per mi molt
complicada de superar .

J. R.
A partir d’ara, quines actuacions preveieu al respecte
d’això?
S. G.
Ara són els tècnics qui diran
el futur que li pot esperar al
temple. Si es pot utilitzar el
que ha quedat dempeus -que
és el que vol molta gent del
municipi-, si hem de construir el campanar o no, si
hem d’utilitzar només la casa
parroquial o si hem de fer un
edifici nou. Tot acabarà depenent de la sensibilitat de
les persones de Rosselló, de
la comunitat cristiana, del seu
mossèn... I nosaltres l’ajudarem en tot allò que puguem i
fins on puguem.
J. R.
I els recursos econòmics per
dur a terme les intervencions corresponents, d’on
sortiran?
S. G.
La diòcesi no és una màquina
de fer diners per construir esglésies. Aquests temples els
va pujar la comunitat cristiana els segles XVIII, XVII o XV.
Nosaltres també ho fem ara
igual en donatius, en persones que aporten recursos...
però tampoc tenim uns diners
guardats per això, com alguns
es pensen.
J. R.
Em parlaves del segle XVIII,
XVII o XV. Veient que el patrimoni de l’Església és bastant antic, el succés de Rosselló us ha posat en alerta?
S. G.
Realment, està tot molt ben
atès. Tanmateix, en aquesta
zona interior de Catalunya hi
ha esglésies molt grans en
pobles molt petits, la qual
cosa suposa que qualsevol
despesa sigui gairebé impossible d’assumir per la comuni-
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donant a conèixer més actualment...
S. G.
No sabria dir-ho això. El que
passa és que estem en un lloc
que, des de fora, sembla de
grans luxes quan no és així.
Una cosa semblant li passa al
papa amb el Vaticà, que és el
producte d’una història molt
llarga. Per exemple, els bisbes quan ens reunim convivim
de forma totalment austera,
en habitacions petites i àpats
sense cap mena de luxe, i des
de fora sembla que fóssim
els grans jerarques. Tenim el
problema de no saber-ho explicar.
J. R.
Creus que l’Església ha perdut fidels?
S. G.
Sí. Sobretot si ho comparem
amb l’època dels nostres pares i padrins, els quals vivien
en una societat molt més religiosa. Però l’Església porta
2.000 anys, ha tingut pujades
i baixades de tot tipus i ha
viscut en règims molt distints.
Predica sempre el mateix, un
Evangeli que és molt costós
de viure i que, evidentment,
fa que hi hagi èpoques en
què les persones siguin més
reticents a acceptar a Déu i
Jesús. Els cristians d’avui hem
d’acceptar aquesta realitat,
però no ens hem de desanimar mai.

Salvador
Giménez

Bisbe de Lleida

Valencià de naixement, Salvador Giménez va arribar el
passat mes de setembre per situar-se al capdavant de la
diòcesi de Lleida procedent de Menorca per substituir
Joan Piris. Poc abans de complir mig any del seu nomenament, ha obert les portes de casa seva al SE7. Amb
ell hem parlat de l’actualitat que envolta el Bisbat però
també de qüestions més personals, tot abordant en profunditat la visió eclesiàstica sobre la fe, el nou model
familiar i la relació entre Catalunya i Espanya.

tat cristiana. Els primers responsables en som nosaltres,
lògicament, però tampoc no
considero estrany demanar
ajuda, per exemple, a les administracions. Les esglésies
no només són creients, sinó
que formen part de la nostra
història.
J. R.
Les Llars del Seminari és un
dels projectes més ambiciosos que ha tirat endavant el
Bisbat de Lleida en els darrers temps. Com valores el
projecte i la seva consecució?

J. R.
Simplificant, es podria dir
que hi ha una crisi de fe?

S. G.
M’agrada moltíssim com està
pensat i com s’hi està actuant.
Es dóna una instància per poder viure i, al mateix temps,
una educació per a unes famílies que no se senten desprotegides perquè també estan
aconsellades per professionals. Encara hi ha alguns pisos
sense ocupar, però els anem
omplint poc a poc.

S. G.
A mi m’agrada l’actitud de
moltíssima gent enfront del
papa Francesc, perquè ha
creat un ambient molt simpàtic i de molta empatia del
món cap a ell i, per tant, cap
a tota l’Església. Crec que no
ha canviat pràcticament res,
únicament les formes exteriors i els accents que Francesc
posa en els més pobres i en
els marginats. Pel que fa a
la doctrina, és la mateixa de
sempre, perquè no l’ha escrit
cap papa, sinó que portem
2000 anys transmetent-la.

J. R.
Fa la sensació, amb l’entrada
del papa Francesc, que s’ha
fet un gir cap a una Església
més caritativa. És així?

J. R.
Tot i així, sembla que el fet
d’allunyar-se dels luxes eclesiàstics ha permès que la
visió franciscana s’estigui

S. G.
Hi ha una teoria que diu que
creure en Déu és minimitzar
l’autonomia de l’home. Quan
això es repeteix sovint i es
parla que l’home és lliure, fa
la sensació que Déu sobra,
perquè no es considera un
acompanyant, sinó un rival.
J. R.
En aquest sentit, treure
l’obligació del celibat podria
ser una manera de guanyar
efectius?
S. G.
No ho sé, la veritat. En el
món protestant i evangèlic els
mossens estan casats i el problema de vocacions també
existeix. Hi ha moltes causes,
més enllà del casament i de
la formació d’una família. Tot
i així, la proposta de l’Església
actual no és aquesta i no crec
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que canviï a curt termini.
J. R.
Parlant de família, el model
està canviant en els darrers
temps. A l’Església li preocupa especialment?
S. G.
És un tema que preocupa
perquè la família és un regal
de Déu a la societat i l’Església sempre ha valorat molt
el paper de la família com a
harmonitzadora de l’educació personal i de la cohesió
social. Per mi, només hi ha un
model, que és de l’home i la
dona i els fills, l’essència del
matrimoni cristià.
J. R.
Personalment, et molesta
que la institució gairebé només sigui protagonista per
temes polèmics, com pot
ser la pederàstia?
S. G.
Em molesten algunes coses,
òbviament. Per exemple, avui
hi ha 13.000 religiosos treballant al tercer món i predicant
la paraula de Déu. Això té una
gran importància i no es nota
mai. Tanmateix, si un religiós
o un mestre en un col·legi
cristià comet un delicte, se’ns
titlla a tots de ser iguals en
lloc d’accentuar les responsabilitats personals. Cal ser molt
constants en la purificació
personal i institucional.
J. R.
Per anar acabant, tres objectius de la diòcesi per als
propers anys?
S. G.
Primer, el tema de les vocacions. M’agradaria molt que
sortís algun jove mossèn. En
segon lloc, tenir comunitats
una mica més nombroses a
les parròquies. I tercer, aconseguir que la gent jove tingui
unes conviccions més profundes i arrelades en el món de
l’Evangeli de Jesús.
J. R.
I ara sí, la darrera: com veus
el tema català?
S. G.
En tot allò que serveix per a
separar-nos hi hem de tenir
molta cura. Si crees un vincle
de comunió no pots prendre
una postura que pugui estar
en contra d’altra gent. Per mi,
és secundari ser català. Allò
primordial és ser cristià i predicar l’Evangeli.
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La igualtat real
no és cosa d’un
sol dia
Des de la XASI-UGT de
Lleida donem les gràcies a
les dones del segle XIX que,
amb fortes vagues i fets com
el conegut incendi de la fàbrica Cotton a Amèrica del
Nord, van donar l’impuls i
el leitmotiv perquè el dia 8
de març s’instaurés com el
dia en què es commemora
la lluita de la DONA TREBALLADORA, una data emblemàtica que fa aparèixer la
precarietat i la desigualtat
que fins llavors patia la dona
i que continua patint en els
nostres temps.
L’Organització Mundial de
les Nacions Unides (ONU) va
ser l’organisme que va establir l’esmentada data del 8
de març com el dia per reivindicar el feminisme. Des
de la majoria dels racons del
planeta moltes veus s’uneixen per reivindicar la lluita
de la dona treballadora i per
assolir la igualtat entre homes i dones.
La mateixa ONU va realitzar
un informe el 2015 en què
afirmava que es trigarien
dos segles per arribar a la
igualtat efectiva entre els
homes i les dones, previsió
que no ens ha de desanimar, sinó que més aviat ens
ha d’empènyer a reivindicar,
any rere any, el paper fonamental de la dona en qualsevol àmbit de la nostra societat.
Des de la XASI-UGT de Lleida aquest any hem fixat la
nostra mirada en les dones
periodistes sota el lema
“Dones periodistes: una
crònica diferent?”, en un
acte que ha tingut lloc el dia
7 de març a la Sala Jaume
Magre, a les 18.00 hores, i
que ens ha permès conèixer
de primera mà la visió de les
professionals del sector.
És evident que la dona ha
estat present en tots els
sectors que avui dia podem
anomenar “laborals” i, és
clar, en la premsa escrita i
en la literatura en general.
Hi ha hagut aportacions
cabdals, i només a títol de
recordatori de l’àmbit literari català podem anomenar obres transcendentals

què opina...

Òscar
Buetas
periodista

“Vivim en un país de pandereta!”. Aquesta expressió
és la que en els darrers dies
més sona en el meu cap. És
una llàstima, però aquesta és
la sensació que tinc en veure que gairebé cada dia surt
als informatius un nou cas
de corrupció protagonitzada
per la coneguda com a vella
política. Però els seus riures
encara són més escandalosos en saber que poca pena
els caurà o, com en el cas
de Rita Barberà, l’aforament
que tenen com a membres
del Senat (sí, aquella cambra

de Caterina Albert i Paradís. Vaja! Malauradament,
la majoria no sabem qui és.
I si parlem de Víctor Català? Ah! Ara sí, ara recordem
que Caterina s’amagava
sota aquest pseudònim en
les seves obres o, si més no,
en les més reconegudes: Solitud i Drames rurals.
No aprofundirem en els
motius de l’autora per amagar-se sota aquest pseudònim, atès que no és l’objectiu d’aquest escrit, però
l’exemple de Caterina Albert sí que ens serveix de
punt de partida per adonar-nos de les dificultats de
la dona en tots els sectors
laborals.
Els mitjans de comunicació
de la nostra societat poden
arribar a tenir el poder de
construir i fins i tot poden
intentar crear idearis en la
nostra societat. Per aquest
motiu, des de la XASI-UGT
de Lleida ens preguntem coses tan senzilles com:
· S’elegeixen amb els mateixos criteris els presentadors
i les presentadores?
· Les tasques encomanades
a dones i homes als mitjans
de comunicació són iguals?
Pensem en escrits o programes esportius, telenotícies,
etc.
La resposta de qualsevol
de nosaltres segurament és

Pacte anticorrupció, ja!
que de poc o res serveix) o
d’altres institucions públiques els permeten estar lliures. La trama Taula ha estat
tot un escàndol tant a València com a la resta d’Espanya
i això no pot continuar així si
volem ser algú a la Unió Europea i no la rialla com a país
de corruptes.
Ha plogut molt des de les
eleccions del 20-D i els partits estan immersos en nombroses negociacions. La que
més força han pres és la de
de PSOE i Ciutadans (C’s).
La supressió d’aforaments,
la despolitització de la justícia i limitar els càrrecs a un
màxim de vuit anys ha de ser
clau si es vol sortir d’aquesta
situació tan esperpèntica. Si

diferent, però sí que coincidim, en major o menor mesura, en el fet que s’utilitzen
criteris diferents en l’elecció
de les presentadores, de la
mateixa manera que les tasques encomanades són diferents per raó de sexe.
Per aquest motiu, des de
la XASI-UGT de Lleida continuarem sumant-nos a les
veus que lluiten per canviar
la desigualtat entre homes i
dones. I no ho dubteu, entre tots i totes escurçarem la
previsió de l’informe realitzat per l’ONU.
ANA ALMENDROS
RESPONSABLE XASI-UGT
TERRES DE LLEIDA

No mateu
el debat educatiu
Les polítiques que ataquen l’escola pública continuen en augment i és per
això que és del tot necessari definir línies d’acció que
des de la realitat concreta
permetin de dur a terme
una lluita col·lectiva per una
educació pública, laica, coeducadora, inclusiva, democràtica, realment gratuïta,
en català, i des de l’escola

la classe política vol guanyar
credibilitat ha d’anar un pas
més enllà, deixant endarrere
velles formes de fer política
on acabaven a les poltrones
veient passar els anys sense
gaire més preocupació que
veure si podien signar quelcom que els beneficiés.
Els canvis s’han de materialitzar, no quedar-se en promeses. És d’obligació acabar
amb la corrupció amb un
pacte que afecti diferents
àmbits i que lluiti de manera seriosa. Aquest país ni
cap de les seves comunitats
autònomes es pot permetre
el luxe de més casos de corrupció. Per tant, un pacte anticorrupció s’ha de posar en
marxa el més aviat possible.

bressol fins a la universitat.
El curs passat, 2014/15, la
comunitat educativa va destinar un esforç ingent en la
tasca d’impuls d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
que, essent perfectible, incorpora moltes de les reivindicacions més compartides i
que han de fer possible poder capgirar el sistema educatiu vigent. Es van recollir,
a partir de mitjans d’octubre de 2014, més de 95.000
signatures, gairebé el doble
de les necessàries que la llei
exigeix en aquests casos; es
van organitzar més de 200
actes públics d’exposició de
les línies mestres d’aquesta
proposició de llei i també
hi va haver debat a l’interior dels centres educatius
públics al voltant d’aquesta
proposta.
En paral·lel, els impulsors
d’aquesta ILP han continuat
lluitant perquè la construcció de nous centres sigui
una realitat, per l’augment
de les beques menjador
que encara són insuficients
per fer front a l’emergència social que es viu al país.
S’han declarat viles grogues
contra les retallades, s’han
organitzat referèndums a la
universitat i, darrerament,
diversos ajuntaments han
donat suport a la ILP d’Educació. En definitiva, s’ha ac-

tuat des del principi en la
creença que la lluita educa.
Ara, un cop constituït el nou
govern de la Generalitat, la
ILP d’Educació ha d’iniciar
en breu el tràmit parlamentari al Parc de la Ciutadella.
Els que ara defensen a ultrança un procés constituent participatiu no poden
negar-se a fer un debat en
profunditat sobre el futur de
l’educació a casa nostra, sobre aquesta ILP sorgida des
de la base, des de baix, inicialment des de l’Assemblea
Groga del Maresme i que
ha estat assumida per més
de 160 entitats socials, polítiques i sindicals. Entenem
que les propostes de la ILP
d’Educació dibuixen un model present i futur de país
més cohesionat, més just i
més democràtic. Per això,
exigim al grup parlamentari
de Junts x Sí i, especialment,
a ERC que no matin el debat
educatiu i que la Iniciativa
Legislativa Popular per un
nou sistema educatiu de Catalunya, que posi l’educació
pública com a prioritat, sigui
debatuda al Parlament.
JAUME AÑÉ
PORTAVEU D’USTEC-STES
LLEIDA

Lleida-BalaguerLa Pobla
Una de les demandes més
comunes dels usuaris del
transport públic a la nostra
demarcació, sens dubte és
la millora del confort, tecnologia, velocitat i trajectes de
la línia ferroviària de LleidaBalaguer-La Pobla.
Vam avançar molt amb la
creació de l’ATM, però calia més avanços. I per fi,
han arribat. Això sí, gràcies
a l’Ajuntament de Balaguer,
Paeria de Lleida i Ajuntament de La Pobla de Segur,
juntament amb FGC (Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya), han arribat
a Lleida els dos nous trens
d’alta tecnologia i confort,
que han costat un total de
9,4 milions d’euros, d’ample
ibèric i de tracció dièsel. Una
empresa suïssa n’ha estat la
fabricant. Els nous combois
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tenen ni més ni menys que
50 metres de llarg i tenen
capacitat per a 201 passatgers cada un, la meitat (104)
asseguts. A més, compten
amb plataformes d’accés
fàcil, estan climatitzats, gaudeixen de cobertura Wi-Fi i
tenen espais oberts i amplis
on poden transportar-se,
fins i tot, bicicletes.
Els nous trens triplicaran les
freqüències actuals (es recuperaran els tres viatges diaris entre Lleida i la Pobla i
deu entre Lleida i Balaguer)
i, segons la Generalitat,
permetrà també guanyar
velocitat comercial i comoditat per als passatgers. Les
freqüències es van reduir el
2012 per estalviar 1 milió
d’euros anuals i retallar el
dèficit.
Exactament, de Lleida a
Balaguer es passarà de 29
a 24 minuts, de Balaguer a
la Pobla de 81 a 69 minuts i
de Lleida a la Pobla de 110
a 93 minuts. Entre Lleida i
Balaguer es passarà de quatre serveis diaris els feiners
a deu, i de tres els caps de
setmana a nou els dissabtes
i diumenges direcció Balaguer i deu els diumenges
direcció Lleida.
Felicito a FGC i als tres alcaldes de les poblacions
més importants d’aquest
trajecte, entre ells el nostre
estimat alcalde, per haver
escoltat la veu del poble i
exigir els drets i millores que
ens pertocaven des de ja fa
temps. Sens dubte, aquest
és un avanç molt bo pel qual
hem d’estar immensament
agraïts a les nostres institucions, ja que, com deia
abans, era una demanda
molt comuna dels passatgers de la línia de Lleida-Balaguer-La Pobla, ja que els
trens estaven en molt mal
estat. Crec que cal prendre
patró de models de països
capdavanters per poder
també millorar el confort,
seguretat, serveis i tecnologia dels trajectes dels autobusos públics.
Un tema pendent i que també cal escoltar és la creació i posada en marxa de la
nova estació d’autobusos
de Lleida el qual està molt
degradada i poc vigilada,
com també la de Balaguer,
i que els autobusos disposin
d’un sistema d’avís acústic

automàtic a cada parada,
tal i com es fa amb els trens.
Finalment, crec que cal ser
més ambiciosos en demanar
més comoditats i serveis ja
que actualment aquesta és
una de les principals carències del servei de cotxes de
línia al nostre territori.
JOSEP MARIA CASTELLS
ELMERCADAL.CAT

I aniversari de
l’Associació dels
Amics del Lleida
El passat mes de febrer es
va complir un any des que
l’Associació dels Amics del
Lleida es va presentar públicament davant la societat
lleidatana. Aprofitant aquesta avinentesa ens agradaria
fer balanç del que ha estat
el nostre primer any de vida.
Com ja vam manifestar el dia
de la nostra presentació, els
Amics del Lleida van néixer
amb la voluntat de dignificar
la història de l’equip més representatiu de la nostra ciutat: el Lleida. Tanmateix, ens
vam proposar que cada cop
més lleidatans se sentissin
orgullosos de ser del Lleida i que el nostre equip de
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Ares
Valdés
periodista

Otegui ha sortit de la presó
de Logronyo. El dirigent de
l’esquerra abertzale es troba
en llibertat després d’haver
passat sis anys i quatre mesos,
acusat d’intentar reconstruir la
il·legalitzada Batasuna “seguint
les ordres d’ETA”. El 2009 va
ser detingut i el 2011, acusat
de pertànyer a ETA en grau de
dirigent amb una pena de deu
anys, que després es va rebaixar a sis i mig per ser considerat merament un integrant de
la banda armada. El temps a
la presó, però, no ha passat en

futbol sigui un element més
d’identificació entre tota la
ciutadania.
Durant aquest primer any
hem dut a terme diferents
activitats i iniciatives les
quals han tingut molt bona
acollida, no solament pels
nostres associats, sinó també pels seguidors del Lleida
en general.
Ens vam estrenar amb un
interessant col·loqui que va
comptar amb la participació
dels mítics exjugadors Txema i Palau, els qual ens van
fer tornar a reviure els anys
més gloriosos de la UE Lleida.
Unes setmanes després,
gràcies a una xerrada organitzada amb els periodistes
Antoni Laso, Jordi Guardiola i José Carlos Monge, vam
conèixer interioritats i anècdotes mai contades sobre
el Lleida que van fer gaudir
d’allò més els assistents a
l’acte.
D’altra banda, un dels motius que més ens omplen de
joia ha estat la sortida a la
llum de la revista Lo Lleida,
gràcies a la qual els nostres
associats poden gaudir trimestralment d’una publicació de gran qualitat que
aborda tot de qüestions
relacionades amb el nostre
Lleida, tant de l’actualitat
com de la història.
La penya “quinielística” dels

Amics del Lleida, un número propi de la Grossa de
Cap d’Any amb picada d’ull
inclosa a la data de l’últim
ascens a Primera (05693),
un concurs de “relatweets”
a Twitter i activitat constant
a les xarxes socials, acords
de col·laboració amb l’IEI i
comerços locals com Grans
Records o la pastisseria The
Bakery Shop han estat altres
iniciatives i activitats que
hem promogut els Amics del
Lleida, sempre amb l’única
finalitat d’intentar apropar
la ciutadania al Lleida i, per
tant, fer present el Lleida en
el dia a dia de la ciutat i no
només els caps de setmana,
que és quan juga el primer
equip.
El proper projecte en què
estem treballant veurà la
llum properament i esperem
que sigui força atractiu no
només pels aficionats al Lleida, sinó per qualsevol amant
de la ciutat.
Per últim, tots i cadascun
dels que formem part de
la junta directiva dels Amics
del Lleida volem agrair enormement la gran acollida que
hem tingut i, sobretot, als
nostres associats la confiança que ens han donat. Sense el seu ajut, tot seria més
complicat i, com sempre
hem dit, quan major sigui el
suport i el teixit associatiu
dels Amics del Lleida, major

Es mereixen una disculpa
va per a Otegui i els seus tripulants, que van crear el 2012 un
nou partit, Sortu, amb Otegui
com a secretari general.
Que Otegui hagi complert la
condemna sencera ha fet que
molta gent, inclús ell, es defineixi com a “pres polític”. I el
que fa més por és que part de
la societat basca l’elegeixi com
a cap de llista per a les pròximes eleccions i futur lehendakari. Otegui encara no ha desvelat si es presentarà, però la
seva imatge agafa cada vegada més força. No sóc ningú per
dir que un dirigent de l’esquerra abertzale no pot ser regidor,
alcalde o lehendakari si aconsegueix els vots necessaris. Ara,
el meu no el tindria. La justícia
el va condemnar per pertànyer

a una banda armada, i això no
ho podrà canviar ningú. ETA
va anunciar el cessament de
la seva activitat armada el 20
d’octubre de 2011, però encara queda pendent la dissolució
de la banda.
La societat ha viscut sota una
amenaça constant i ningú s’ha
disculpat. Els dirigents, alguns
ocupant càrrecs públics, no
han mostrat cap tipus de penediment ni cap intenció de reconèixer el mal causat a les víctimes i als seus familiars. Com
a persona, sé perdonar, però
primer m’han de demanar disculpes. Unes paraules de penediment no faran tornar aquelles
persones que van ser assassinades, però faran més amena i
humana la seva absència.

nombre d’iniciatives i activitats podrem realitzar.
Ens comprometem a seguir
treballant
incansablement
per fer més gran el nom
del Lleida i us convidem a
que passeu a formar part
d’aquesta gran família que és
l’Associació dels Amics del
Lleida. Junts, més Lleida!
ANDREU RATÉS
PRESIDENT DE
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS
DEL LLEIDA

Somriure
Em regales un somriure?
Crec que sería un bon eslògan per una campanya
publicitària per transmetre
felicitat, il·lusió, alegria i
motivació entre les persones.
Sovint em pregunto per què
la gent, en general, no somriu.
Un gest que hauria de ser
tan fàcil, fluid i orgànic, que
tot ésser humà posseïx de
manera innata des que som
nadons, tot i que a vegades,
en determinades situacions,
ho poso en dubte.
Quan vas passejant pels carrers de la teva ciutat, quan
vas a comprar el pa a la fleca
del teu barri, al metro, tren
o autobús, a la consulta del
dentista, la gent no es mira,
no gesticula, no somriu.
No creieu que les coses anirien millor si tots/es ho féssim? Somriure té un munt
d´avantatges que poden
ajudar-nos a ser més feliços, a sentir-nos més joves,
a superar-nos, a ser positius, més segurs, a millorar
la nostra imatge i atractiu,
ens allibera de l’estrès, es
saludable, ens ajuda en les
nostres relacions socials,
ens permet veure les coses
de la manera més amable i,
sovint, més fàcil.
Em resisteixo a creure que
el somriure desapareixerà
de les nostres cares i que
només utilitzarem els emoticons del WhatsApp per expressar la nostra felicitat.
Jo somric cada dia i ho penso continuar fent. I tu, em
regales un somriure?
REBECA MESAS
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HORITZONTALS: 1. Actuar per primera vegada al cinema. Ofensiva de lʼenemic. 2. Rovell dʼun metall. Dona
que ve del nord. 3. Estan en totes les cobertes de llibres
i diaris. Escoltareu en silenci. 4. Final del cel. Patia de
desig. Res sense el cor. 5. Llauna plena dʼoli. No sap res
de res. 6. Viu als Pirineus. Indica tres i no quatre. 7. Entrada del cau. Molt conegut. Coma petita i sense vocals.
8. Alçar una criatura per darrere. Regalats. Oxigen. 9.
Quasi és una dona. Faci mal. Final del terrat. 10. Líder
dels joves. Introducció 11. El rei de casa. Un bitllet de loteria. 12. Abaixa les veles. Fosses del rostre.

AB C

n dels vuit MOTS que presentem ha dʼocupar les caselles de color en diagoU
nal. Els altres 7 sʼhan dʼadaptar a les caselles horitzontals. Heus ací els mots:
Ferotge, Birmana, Actuari, Delmari, Bisturí, Cormorà, Calmada i Delícia.

els 8 errors

criptograma

Cal trobar les 8 diferències del dibuix de lʼesquerra respecte al de la dreta.

mpliu les caselles buides de maO
nera que en cada columna vertical i en cada filera horitzontal de cada
caixa de 2x3 caselles hi hagi les lletres A, B, C, D, E i F.
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solucions
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B I S T U R I

La paraula de 8 lletres és
MARGINAL. Falta la M
de lʼactor Mel Gibson.
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FLOCʼH

C
A
D
I
R
A

DCA
FBE
ADB
CEF
EAD
BFC

usqueu una paraula de 8 lletres oculta dins de
B
lʼenigma. La imatge conté la inicial de la paraula
buscada. Sʼinclouen 7 de les 8 lletres.

E
D
C
B
F
A

GALANIR

BF
AC
FE
DA
CB
ED

VERTICALS: Cedeixes part del patrimoni a un fill. Ideal
per al cansament dels peus. 2. Marxa obligada dʼun país.
Lʼautoritat de governs i estats. 3. Xifres dʼun sistema binari. Per on passen tots els botons. Escoltar atentament.
4. Enregistra la quantitat de pluja. Norma que castiga. 5.
Principi de tot. Ovella amb tot el seu pèl. Mitja taca. 6.
Feta per agafar la paella. Sentiment que altera el cor. 7.
Entrada de Roma. Infusions. Nitrogen. 8. Vermell intens.
Finalment serà venuda a baix preu. 9. Mirant el millor
dia. Peduncles. 10. Tret dʼuna pistola. Llocs on anaven
les ànimes. Femella de lʼoc. 11. Molt tenaç. Ràpid i lleuger. 12. Origen dʼun fet. Animals divinitzats.
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Posa color a aquest dibuix si estàs molt inspirat/da o si vols provar a veure què surt. Nosaltres et proposem una manera, ni millor ni pitjor, diferent.

Lupe Ribot

