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Maite 
Montañés
vicepresidenta i delegada 

d’Afanoc Lleida

 La gala benèfica d’Afa-
noc Lleida va reunir re-
presentants de diverses 
entitats socials, culturals i 
esportives de Lleida que 
van reconèixer el treball 
que fa l’Associació de 
Nens amb Càncer (Afanoc) 
a través del seu projecte 
de la Casa Xuklis, un espai 

d’acollida per a nens i ne-
nes amb càncer i les seves 
famílies que han de des-
plaçar-se a Barcelona per 
rebre tractament, remar-
cant la importància que 
té que els infants puguin 
estar al costat dels seus 
familiars en el procés de 
recuperació. 

Dante
Pérez

alcalde de Gimenells
i el Pla de la Font

 Després d’”insultar” la 
comunitat educativa ca-
talana, l’alcalde socialista 
de Gimenells, Dante Pé-
rez, torna a la càrrega per 
augmentar el seu Klout. I 
és que hissar una bandera 
espanyola al Casal Cultural 
apunta a un nou èxit en les 
xarxes socials per part del 

polèmic alcalde. El primer 
edil assegura que “la ban-
dera d’España presideix 
l’accés oest, que connecta 
amb Aragó, de la matei-
xa manera que la senyera 
oneja a la sortida est”. “En 
una distribució lògica de 
les banderes oficials”, con-
clou Pérez. 
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El meu naixement no ha estat 
fruit de l’alegria. De fet, sóc 
un esguerro que hom rebutja. 
I no he estat l’única a néixer 
en aquestes condicions; elles, 
amb major o menor celeritat, 
patiran el mateix infortuni. 
Totes, absolutament totes, 
davallarem al llarg d’aquest 
penya-segat. Tan de bo no 
hagués nascut així, tan de bo 
hagués nascut com tu... A mi 
no em queda cap altre remei 
que caure, però a tu no, i si ho 

fas torna’t a aixecar; per això 
hi són, les cames.
El cos humà en bona part 
és aigua i jo, encara més. La 
meva fràgil constitució no pot 
suportar les escomeses de la 
vida. En el teu cas, però, on 
rau el problema? Observes 
l’abisme que s’obre als teus 
peus i medites si t’hi has de 
deixar anar o no. Pren una de-
cisió. Tria el teu destí. Tu ets 
cos i jo, ànima. Tu em necessi-
tes i jo et faig falta... Realment 
creus que tot plegat acaba 
aquí?
Em precipito amb estudiada 
precipitació i absolutament res 
ni ningú no ho pot evitar. Veig 
com les meves companyes 
de viatge s’estimben contra 
el terra; algunes, fins i tot, ni 
tan sols no hi arriben. Sóc un 
pessigolleig molest, una cria-
tura que apareix i desapareix 

en l’anonimat. Jo he corregut 
més que la resta i, gràcies a 
això, he pogut escapar de les 
teves demolidores mans. Sé 
que el meu recorregut és curt, 
fugaç, però el vull veure i viure 
tot; si us plau, no em prenguis 
el que és meu, allò que em 
pertoca.
He nascut d’una desgràcia, 
d’un fet no volgut. Sóc la fi-
lla bastarda que hom amaga 
dissimuladament. A nosaltres 
ningú no ens fotografia, però 
som menys instantànies que 
qualsevol instantània; jo ja no 
hi seré, però recordaràs el mo-
ment del meu naixement. He 
brollat de la teva retina i a la 
teva retina romandré encara 
durant molt temps.
Això s’acaba. No he tingut 
temps de res ni per res. Ara 
sí, em desprenc de la pell so-
bre la qual he lliscat uns pocs 

segons. He arribat al final del 
camí. Aixeco el vol i intento 
agafar aire. Un cementiri de 
llàgrimes m’espera al final del 
camí. Qui em trobarà a faltar 
quan no hi sigui? Sóc una més, 
ja ho sé, però sóc jo, i això és 
important, almenys per mi. Es-
tic convençuda que si pogués 
plorar no ho faria, almenys de 
tristesa. Perquè que tu ploris 
ara, d’aquí a cent anys no im-
portarà a ningú. Tanmateix, de 
la meva existència tothom —a 
banda de tu— se n’haurà obli-
dat en deu segons, i és que 
darrere meu en ve una altra 
exactament igual que jo. Ara 
bé, siguin deu segons o cent 
anys, no et posis trist, no ploris 
per allò que has perdut, per-
què en el fons res no s’acaba 
sense un començament. Com 
a mínim, espero ser el punt de 
partida d’alguna cosa millor.

En cos i ànima
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Mals menors
En una societat tan retrògrada i mas-
clista com la lleidatana Joan Reñé 
partia amb més possibilitats que Vio-
lant Cervera per ocupar la presidèn-
cia del Partit Demòcrata Europeu Ca-
talà al territori. Tal com anteriorment 
havíem previst les victòries d’Àngel 
Ros com a (nou?) alcalde de Lleida, 
de Roberto Fernández com a (nou?) 
rector de la UdL i, fins i tot, de Mari-
ano Rajoy com a (nou?) president del 
Govern espanyol i posterioment la 
victòria de Miquel Iceta com a (nou?) 
primer secretari del PSC, en aques-
ta ocasió  tampoc no hem errat la 
nostra predicció. De fet, Reñé manté 
moltes similituds amb aquests altres 
líders, com ara l’autoritarisme o el 
nepotisme, entre d’altres, i sobretot 
la poca labor de servei públic que 
atresoren. Així, doncs, ara al PDECat 

li tocarà lidiar amb la guerra interna 
entre Joan Reñé i Toni Postius, aspi-
rant a l’alcaldia per la formació que 
presideix el primer, i és que el presi-
dent de la Diputació se sent més cò-
mode al costat de Ros que no pas del 
cap de l’oposició a l’Ajuntament de 
Lleida. A més, d’escassa eloqüència i 
excessiva altivesa, no sembla l’home 
més adequat per liderar la renovació 
de l’antiga Convergència. Per tant, 
quin és el perquè de la seva victòria? 
Alguns dels que l’han votat ens asse-
guren que Reñé era el “mal menor”, 
la qual cosa deixaria Violant Cervera 
en una situació aberrant... Si és així, 
cap retret, però sí un incís: per què 
continuem apostant pel “mal menor” 
i no ens ho juguem tot al “bé ma-
jor”? Tenim l’oportunitat de canviar 
el món, però per aconseguir-ho hem 

d’aspirar a quelcom millor, i això no 
pot passar mai per un “mal menor”. 
Mai. Perquè aquest sempre serà més 
“mal” que “menor”. Sempre.
Un altres cas el protagonitza un Mi-
quel Iceta enfilat al cim de l’histrio-
nisme polític després de ser reelegit 
primer secretari del PSC davant de 
Núria Parlon, la candidata que aspi-
rava a renovar la formació socialista. 
Però el socialisme no entén de reno-
vació i la capital del Segrià continuarà 
regida pels designis d’Àngel Ros i fa-
mília, que ja haurien assenyalat Òscar 
Ordeig com a digne successor al cap-
davant del partit a les comarques de 
Lleida, un dels pocs valors a l’alça del 
socialisme lleidatà que no s’ha atrevit 
a enfrontar-se al “règim”. D’aquesta 
manera, Ros mataria dos ocells d’un 
tret: d’una banda, deixaria fora de 

combat una incòmoda lliurepensa-
dora com Mònica Lafuente i, de l’al-
tra, frenaria les aspiracions a l’alcaldia 
de Fèlix Larrosa, un altre “parlonista” 
declarat. D’aquesta manera, el sogre 
del “gendríssim” disposaria d’una 
última oportunitat per presentar-se 
a les eleccions municipals, guanyar i 
cedir el seu lloc a Montse Mínguez 
al cap de dos o tres d’anys, obligant 
Larrosa a tornar a Madrid i abando-
nant Lafuente en l’ostracisme més 
absolut, al mateix temps que ell con-
tinua liderant el PSC a través del seu 
nou “home de palla”. Un pla mestre 
que, sí o sí, havia de passar per la vic-
tòria d’Iceta. I no dubtem que aquest 
sigui el menor dels mals que pateix el 
PSC, però el problema és que a Llei-
da ja hi comptem, com a mínim, dos 
mals menors. I sumant...

SE7PEUSALGAT
Policia polititzada?

 Una dona aparca el seu cotxe en do-
ble fila davant d’una acadèmia d’idio-
mes de Cappont on espera la sortida 
de la seva filla sense moure’s del costat 
del vehicle. Una patrulla de la Guàrdia 
Urbana s’adona de la infracció i la mul-
ta tot i els gestos de desaprovació de la 
mare. Ella els retreu la seva permissivi-
tat en el cas dels cotxes que diàriament 
aparquen en doble fila davant del col-
legi Maristes mentre els pares acompa-
nyen els seus fills. “La policia està po-
lititzada en aquesta ciutat. A nosaltres 
ens mana l’alcalde i tenim ordres de 
no multar el cotxes que aparquen da-
vant de Maristes”, li hauria contestat. 
“Quina barra! Això passa perquè és un 
col·legi religiós, oi?”, s’hauria lamentat 
la dona abans que el policia la tallés: 
“Pot anar a formalitzar la seva queixa 
a la Paeria, però ningú no li farà cas” 

#iSE7

@narcisroma 
Queda clar que 

ni Lois Lane ni 
April O’Neal,  
les cracks de 
Ponent són 
@EliCarnice  
@Laia_Solde-

vila @lelisen-
da_ @noevilase-

ca #ise7

@LauraObea
Fuig de qui vulgui entreban-

car-te. Trepitja ferm, que el 
lloc és teu! #optimisme no 
només per periodistes #ins-
pirador avui a #iSE7

@martavilaltat
Inaugurem jornada #ise7 
#periodismeoptimista a 
Lleida! Felicitats i gràcies x 
posar l’accent en les oportu-
nitats i reptes de la comuni-
cació

@EliCarnice
Atrevits enamorats i crea-
tius!!! #periodismeoptimista 

#ISE7 Amb continguts de 
qualitat #lapor Quién dijo 
miedo? 

#crimmariola

@dolorsaixalam
Com s’ha d ‘acabar amb la 
violència de gènere quan 
surt tant barat matar una 
dona?  17 anys en teoria

@JosepMCalaf
Tensió a Lleida en el primer 
dia de judici pel crim de la 
Mariola

#càncerdemama

@emartinezlan
Hoy con la @aecc_lleida      
@aecc_es con el lema #en-
marcha en la caminada de 
lucha contra el cáncer de 
mama. #solidaridad #aecc 
#deporte

@drgarciacruz
El #cáncer de #mama y de 
cuello del #útero, en miles 
de ocasiones sería casi evi-
table

 #Lleida_Esportiu

@Cesc_Simon
La Gestapo del @Lleida_Es-
portiu podrà inventar-se 
“penyes” perà mai us gua-
nyareu el Gol Nord. Inclou 
això també a la teva carpe-
ta, feixista

@Cesc_Simon
Després de l’enècima bron-
ca a Twitter, i com vaig dir en 
#tertúlia  a @OndaCeroLlei-
da. és necessari “Jutge de 
Pau” entre penyes i Lleida

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

+ Q GLOBUS IL·LUSIONS
Joguines
Magdalena, 25 - Lleida
973 247 554

AURA TERÀPIES NATURALS
Salut
Sant Joan, 17 - Lleida 
636 101 546
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Eleccions PDECat i PSC

Sense novetats ni a 
dreta ni a esquerra

Els comicis a 
la presidència 
del PDECat de 
les comarques 
de Ponent i a la 
primera secre-
taria del PSC 
han afavorit 
clarament la 
“vella guàrdia” 
i el continuis-
me en ambdós 
casos, la qual 
cosa tanca les 
portes, de mo-
ment, als nous 
aspirants tant 
d’un costat 
com de l’altre

El gendre de Ros fa burla de ParlON
 La victòria de Miquel Iceta sobre 

Núria Parlon en les primàries a la pri-
mera secretaria del PSC ha animat els 
seguidors del reelegit líder socialista i 
ha frenat les aspiracions del candidat 
socialista a l’alcaldia Fèlix Larrosa, que 
en conèixer-se els resultats era vilipen-
diat a Twitter per José Crespín, gendre 
de Ros, cap de gabinet de la Paeria i 
un dels militants més actius de Lleida a 
favor de la campanya d’Iceta.
En un tuit d’allò més desafortunat, 
Crespín celebrava els resultats d’Iceta 

fent burla de la campanya promogu-
da per l’equip de l’alcaldessa de Santa 
Coloma de Gramenet, que havia fet 
un joc de paraules amb l’”on” final del 

seu cognom, una idea que va utilitzar 
Crespín per escriure que Iceta “está 
de subidON, es un CampeON i mola 
mogollON”.
Poc després, el cap de gabinet de 
l’Ajuntament de Lleida es dedicava a 
repiular missatges antics d’alguns so-
cialistes lleidatans com Fèlix Larrosa, 
Mònica Lafuente o Guillermo Hervera 
que donaven suport a Parlon en una 
clara amenaça envers tots aquells que 
han gosat aliar-se en contra del seu so-
gre. 

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Joan Reñé serà el primer 
president del Partit Demòcra-
ta Europeu Català (PDECat) a 
les comarques de Ponent. El 
polèmic president de la Di-
putació de Lleida ha guanyat 
Violant Cervera per la míni-
ma en uns comicis que s’han 
decidit a la comarca del Pla 
d’Urgell, un autèntic fortí per 
a l’expresident del Consell 
Comarcal. La majoria del ter-
ritori ha rebutjat frontalment 
la candidatura de Reñé, i és 
que Cervera ha guanyat a les 
Garrigues, la Noguera, el Se-
grià, el Solsonès i la Segarra. 
De fet, el president de la Di-
putació només s’ha imposat 
a l’Urgell i, sobretot, al Pla 
d’Urgell, on ha obtingut 100 
sufragis, 91 més que l’altra 
candidata, que li ha acabat 
atorgant la victòria final per 
tan sols una trentena de vots 
en uns comicis als quals diver-
sos membres de la seva can-
didatura s’havien referit com 
a “un passeig” per a Reñé.

Reñé contra Postius
L’elecció de Reñé, que ha per-
dut clarament a nivell territo-
rial, deixa en una situació deli-
cada el PDECat. El sectarisme 

de l’elegit, envoltat per un 
grup reduït de confiança que 
s’encarrega de protegir-lo a 
ultrança, i les seves discrepàn-
cies amb el fins ara president 
de Convergència a Lleida i 
delegat del Govern, Ramon 
Farré, es converteixen en la 
punta de l’iceberg del conflic-
te. El nou rumb del PDECat, 
abocat totalment al procés in-
dependentista, no quadraria 
amb les “amistats perilloses” 
de Reñé, que es troba més 
còmode al costat de l’alcalde 
de Lleida, Àngel Ros, que no 

pas del candidat del seu propi 
partit a la Paeria, Toni Postius, 
un maldecap per a Ros i, de 
retruc, per al seu bon amic 
Reñé. El nou president, pagès 
de professió i amb poques 
aptituds oratòries, aspira a 
continuar escalant esglaons 
dins del partit, però l’enfron-
tament amb Postius podrien 
dur la formació a una situació 
insostenible.

Ros contra Larrosa i Lafuente
Històrics socialistes com An-
toni Siurana, Teresa Cunille-
ra, Àngel Ros, Paco Boya o 
Miquel Aguilà s’afileraven al 
costat de Miquel Iceta. I va-
lors en alça de la formació 
com Fèlix Larrosa, Mònica La-
fuente o Guillermo Hervera, 
amb Núria Parlon. En canvi, 
Òscar Ordeig, líder del PSC 
a la Seu d’Urgell, s’allunyava 
progressivament de Lafuen-
te per posicionar-se al costat 
de Ros en una jugada que el 
podria portar fins a la presi-
dència del partit a Lleida.  I és 
que la victòria d’Iceta sobre 
Parlon dóna ales a Ros al cap-
davant de la Paeria i frena les 
aspiracions de Larrosa, ferm 
aspirant a l’alcaldia de la ciu-
tat. Així, el seu assalt al tron 
quedaria paralitzat, ja que 
la primera secretaria d’Iceta 
dóna via lliure a un Ros que, 
al seu torn, cediria la presi-
dència del partit a Ordeig en 
detriment de l’altra “parlo-
nista”, Lafuente. La revolució 
socialista haurà d’esperar.  

A dalt, Reñé celebra la 
seva victòria a la presi-
dència del PDECat de 
Ponent. A sota, Ros al 

costat d’Iceta, guanyador 
de les eleccions a primer 

secretari del PSC.
fotos · PDECat i PSC
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Nomenclàtor

Els grups d’ERC 
i la Crida han 

proposat
eliminar-los 

sense èxit

“No hi ha cap necessitat” de tirar endavant més canvis
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Eliminar els noms franquistes 
dels carrers de Lleida és una 
de les guerres obertes dins 
de la Paeria. Els grups d’ERC 
i la Crida per Lleida-CUP van 
reclamar a finals de 2015 que 
la ciutat es convertís en “un 
espai que reflecteixi la plura-
litat ideològica” i van instar 
l’executiu d’Àngel Ros a tre-
ballar en aquest sentit. Tot i 
això, el govern de la Paeria 
considera que “no hi ha cap 
necessitat” de tirar endavant 
aquesta proposta, ja que “els 
canvis oportuns ja es van fer 
durant els anys vuitanta”. Així 
ho ha assegurat el mateix al-
calde en una entrevista a Ca-
talunya Informació.

Ros advoca per mantenir els  
noms franquistes dels carrers

Àngel Ros considera que els noms franquistes han de 
romandre als carrers de Lleida.

foto · Arxiu

L’Ajuntament va crear una co-
missió d’experts per estudiar 
aquest afer. Malgrat tot, la 
Crida va decidir abandonar a 
finals del mes d’agost aquesta 
taula de treball perquè consi-
derava que era “inoperant” 
i que havia dilatat “excessi-
vament el que havia d’haver 

estat un posicionament ferm 
contra el feixisme”. 
La formació cupaire considera 
que “no pot ser que alcaldes 
franquistes que van participar 
en l’assassinat de persones 
tinguin noms de carrers” i 
recorda que la Llei de memò-
ria històrica obliga a retirar 
noms de carrers relacionats 
amb la dictadura franquista i 
que ja hi ha ciutats catalanes 
i de l’Estat espanyol que han 
eliminat el nomenclàtor fran-
quista dels seus carrers. Des 
d’Esquerra asseguren que 
cal garantir “el dret dels ciu-
tadans lleidatans de viure en 
una ciutat on no se’ns recordi 
constantment aquest passat 
antidemocràtic”.  

#1. 
Per no pagar comissions.
Ni d’administració 
ni de manteniment.

Aquest és només un dels 7 motius per ser titular d’un 
Compte Expansió. Us convidem a descobrir els altres 6 a la 
vostra oficina de Banc Sabadell de Lleida.

Sabadell

Ser titular d’un Compte Expansió és fàcil:
només necessiteu domiciliar una nova
nòmina, pensió o ingrés regular mensual
per un import mínim de 700 euros que no
procedeixi d’un compte obert en el grup
Banc Sabadell a nom del mateix titular.

Aquesta oferta és vàlida a partir del 26 de
setembre de 2016 (rendibilitat 0% TAE).
Esperem la vostra visita a qualsevol de les
nostres oficines. Si voleu, també us podeu
informar del Compte Expansió
trucant-nos al 902 323 000.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit 
al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits 
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima 
garantida actualment pel fons esmentat 
és de 100.000 euros per dipositant.

157011_SE7Accents_Motivos Expansion_Lleida 240x160_Octubre 2016_CAT.indd   1 7/10/16   12:47
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 També es dóna el vistiplau a la ubicació del Morera 
a l’antiga Audiència i al Compte General de 2015

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

En el Ple corresponent al 
mes d’octubre, l’Ajuntament 
de Lleida ha aprovat les or-
denances fiscals per a 2017, 
que inclouen una rebaixa li-
neal de l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI) del 2% per al 
conjunt de ciutadans. L’equip 
de govern, que primerament 
defensava la congelació 
d’aquest import, ha acordat 
amb els grups de PP i CiU una 
rebaixa del 2% de l’IBI per al 
pròxim any. L’aprovació de les 
ordenances ha estat possible 
gràcies a aquest acord i al vot 
favorable del grup de Ciuta-
dans.
L’acord entre PSC i PP per 
rebaixar l’IBI tenia, però, una 
contrapartida, els populars 
havien de donar suport al 
Compte General de 2015, 
que finalment s’ha aprovat 
amb la suma dels vots del 
PSC, C’s i PP. Cal recordar 
que durant el Ple de setem-
bre l’expedient del Compte 

L’Ajuntament de Lleida aprova
la rebaixa de l’IBI

Impostos

La sessió plenària d’octubre ha aprovat les ordenan-
ces fiscals. 

foto · Judit Gómez

General no va ser aprovat a 
causa del rebuig de l’oposi-
ció, incloent-hi els populars 
i exceptuant Ciutadans, que 
s’hi van mostrar favorables, 
com en aquest cas. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament de Llei-
da pot trametre l’expedient 
a la Sindicatura de Comptes 
amb l’aval dels grups en el Ple 
municipal.

Un altre dels punts que ha 
generat més debat i que fi-
nalment ha estat aprovat és la 
ubicació definitiva del Museu 
d’Art Jaume Morera a l’edifici 
de l’antiga Audiència, propos-
ta que ha estat possible gràci-
es als vots favorables del PSC, 
C’s i la Crida-CUP i les absten-
cions de CiU i PP. Posterior-
ment, i relacionat amb aquest 

darrer punt, el Ple ha aprovat 
la moció d’ERC-Avancem per 
posar en marxa la redacció del 
Pla de museus de la ciutat de 
Lleida, que analitzarà i defini-
rà quines han de ser les línies 
d’actuació en matèria cultural 
i que s’elaborarà a través d’un 
procés participatiu. Els repu-
blicans volien que aquest Pla 
fos una realitat abans de de-
cidir la ubicació definitiva del 
Morera. 
La sessió plenària ha viscut 
moments de tensió quan tres 
joves han interromput el Ple 
per demanar l’absolució del 
raper Pablo Hasel. Els joves 
han demanat, a crits, que 
l’alcalde eliminés els càrrecs 
contra el raper, que pròxima-
ment serà jutjat per haver fet 
una cançó contra l’alcalde de 
Lleida, Àngel Ros, en la qual 
li desitja la mort. Diversos 
agents de la Guàrdia Urbana 
han hagut d’intervenir per fer 
fora els joves. Aquests, un 
cop desallotjats del Ple, s’han 
escridassat amb els agents. 

Secuestros y apropiaciones
què opina...

Ángeles
Ribes

regidora a la Paeria i
diputada provincial

Ha traído cola el último pleno mu-
nicipal con el tema de la rebaja del 
IBI y la aprobación de la Cuenta Ge-
neral. Veamos. El jueves se produce 
una rueda de prensa por parte del 
Partido Popular anunciando el acuer-
do con el equipo de gobierno para 
bajar un 2% el IBI en 2017 y un 1% en 
2018. Y a cambio estos le aprueban 
la Cuenta General. Y no pasa ni una 
hora y CiU envía una nota de prensa 
diciendo que han sido ellos los que 
han conseguido la rebaja tras largos 
años de revindicaciones. La cosa tie-
ne su gracia. Por un lado, el Partido 
Popular secuestra la Cuenta General, 
un documento técnico sin más duran-
te 22 días entre grandilocuentes pro-
clamas denunciando la pésima ges-
tión económica del PSC. Y llegado 

el día, exige un rescate a cambio de 
aprobarla durante el pasado pleno. 
Lo consigue y a su vez se tiene que 
tragar un sapo bien gordo y lustroso, 
ya que el discurso de hacía 22 días no 
era exactamente a favor. Y, por otro 
lado, CiU se apropia de los réditos de 
dicha rebaja a cambio de... Nada. 
Es sorprendente la falta de respuesta 
por parte del Partido Popular frente 
a esta apropiación, ya que le ha to-
cado pagar las “Fantas del guate-
que”. La cuestión es que al final, los 
recibos de todos los vecinos bajarán 
un escaso dos por ciento, que aliviará 
muy poquito los bolsillos de las fami-
lias y las empresas de Lleida, pero la 
Paeria dejará de recaudar un millón 
de euros, cosa que si se va a notar 
en nuestro Ayuntamiento, uno de los 

más endeudados de España. Desde 
Ciudadanos apostamos por la conge-
lación como mal menor frente a este 
hecho, y al final dimos el visto bueno 
a esta rebaja teniendo muy presente 
que lo que no pensábamos aprobar 
de ninguna de las maneras era una 
subida selectiva que iba a castigar 
precisamente a empresas, comercios 
y autónomos, como quería la nueva 
“UTE”, formada por ERC, la Crida y 
el Comú.
Así que ahora lo que toca es poner-
se con los presupuestos. Y a ver de 
dónde van a recortar para suplir ese 
millón de euros menos con el que se 
parte en la casilla de salida. Y queda 
otra cuestión pendiente para el si-
guiente ejercicio... ¿Quién secuestra-
rá la siguiente Cuenta General?

Medi ambient
La Diputació de 

Lleida, a favor de 
reobrir la planta 
de tractament de 
purins de Tracjusa

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

El Ple de la Diputació de 
Lleida ha aprovat per una-
nimitat una moció de su-
port a la reobertura de la 
planta de purins de Tracju-
sa de Juneda, de la matei-
xa manera que a d’altres 
instal·lacions similars tan-
cades al territori sempre 
que compleixin les norma-
tives i, per tant, “no afec-
tin la salut de les persones, 
la qualitat ambiental de les 
zones afectades i el model 
territorial sostenible per 
a l’agricultura de la plana 
de Lleida”. La moció, pre-
sentada per ERC i aprova-
da per unanimitat, insta a 
complir amb la resolució 
del Parlament, així com a 
realitzar un informe ambi-
ental per valorar si l’ober-
tura afectarà la salut de les 
persones. D’altra banda, 
el Ple ha donat llum ver-
da, també amb el suport 
de tots els grups, a la con-
vocatòria d’ajuts per al 
funcionament de les llars 
d’infants municipals per al 
curs 2015-2016, a la qual 
la Diputació de Lleida pre-
veu destinar entorn d’uns 
3,2 milions d’euros. 
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Sanitat pública Hospital d’Igualada

Els expedients X d’Igualada
Els ciutadans 
de l’ABS Cer-
vera Guissona 
poden rebre 
atenció medi-
ca a l’Hospital 
d’Igualada

 JUDIT GÓMEZ
 IGUALADA

www.7accents.cat

 En els darrers mesos l’Hospi-
tal d’Igualada ha centrat l’aten-
ció de diversos mitjans de co-
municació catalans per la mort 
de peritonitis d’un jove igualadí 
de 24 anys després que el cen-
tre anoienc tardés tres dies a 
diagnosticar-li una apendicitis. 
Gabriel Pérez Escalante va mo-
rir el 22 d’agost, al cap d’una 
setmana de la seva primera 
visita d’urgències i després de 
diversos “errors de protocol” 
-segons el centre mèdic- en 
el diagnòstic i l’execució de la 
problemàtica. Arran les notíci-
es aparegudes a la premsa el 
dia 25 d’agost, el Departament 
de Salut va obrir una investiga-
ció a l’Hospital d’Igualada per 
aclarir els successos. En aquell 
moment el mateix Hospital 
també analitzava els fets. Un 
mes més tard, amb l’informe 
redactat, la Generalitat de Ca-
talunya va obrir un expedient 
sancionador contra l’Hospital 
d’Igualada -que podria acabar 
amb multa, participant un 60% 
Salut i el restant l’Ajuntament i 
el Consell Comarcal. El centre 
anoienc, en canvi, va concloure 

Façana de l’Hospital d’Igualada · Judit Gómez

el seu informe intern atribuint 
els fets a “una cadena d’er-
rors en el protocol” i negant 
qualsevol tipus de mala praxi. 
Però l’informe de Salut, al qual 
va poder accedir Regio7, de-
terminava una falta de coordi-
nació entre els metges, errors 
d’interpretació, mala aplicació 
del protocol de dolors abdomi-
nals, espera excessiva del paci-
ent i deficiències del quiròfan, 
ja que no funcionava el respira-
dor assistencial. Aquestes man-
cances en l’atenció mèdica del 
jove ha portat la família a de-
nunciar per via penal l’Hospital 
assegurant que tenen “noms i 
cognoms”. L’Hospital d’Iguala-
da, encara que no reconeix la 
seva culpabilitat, ja ha pres me-
sures, segons informen fonts 
locals, amb la dimissió del cap 
d’Urgències, la relegació del 
director assistencial i la creació 

d’un coordinador de seguretat 
als quiròfans.
Cal recordar que des de l’any 
2014, i arran del Pacte Territo-
rial de la Regió Sanitària Lleida 
i de la Regió Sanitària Catalu-
nya Central, els ciutadans de 
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
Cervera Guissona -formada 
pels municipis de Cervera, Gra-
nyanella, Granyena de Segarra, 
Guissona, Ivorra, Massoteres 
o Montoliu de Segarra, entre 
d’altres- poden rebre atenció 
als centres hospitalaris d’Igua-
lada, ja que les distàncies fins 
al mateix són més curtes. Tan-
mateix, el cas del jove igualadí 
ha portat d’altres persones a 
denunciar les seves històries i, 
fins i tot, a Facebook 94 per-
sones formen part d’un grup 
anomenat “Personas afectadas 
de negligencias del Hospital de 
Igualada”. 

home anònim
49 anys
Vilanova del Camí
L’home va acudir al metge 
de capçalera per un dolor 
al genital dret i va ser deri-
vat d’urgències a l’uròleg de 
l’Hospital d’Igualada. Allí el 
doctor li va realitzar una eco-
grafia i va determinar que al 
genital dret hi havia un quist 
i a l’altre, una taca. El metge 
li va receptar antiinflamato-
ris per al quist i va ignorar la 
taca. El pacient va tornar al 
metge de capçalera i aquest 
li va recomanar que pagués 
un especialista. Ho va fer i 

l’especialista va determinar 
que aquella taca podria ser 
maligna i que s’havia d’ex-
tirpar. Així mateix, enviaria 
els informes a l’Hospital. 
L’home va visitar novament 
l’uròleg amb aquella nova 
informació però aquest es 
va negar a visitar-lo perquè 
ell venia per un dolor al 
genital dret i l’informe feia 
referència a l’esquerre. El 
pacient va reclamar un altre 
uròleg, que el va visitar però 
que li va confessar que no 
faria cap informe que con-
tradigués el primer, ja que  
era el seu cap. Dos mesos 
després, el pacient vas ser 
citat “misteriosament” per 
l’Hospital de Bellvitge i ope-
rat d’urgències.

EXPEDIENT 2

25 anys
La Pobla de Claramunt
Es va dirigir a Urgències per-
què tenia constants pèrdues 
de sang i un fort dolor al cos-
tat esquerre del seu cos. La 
pacient va informar la doctora 
que tenia desig gestacional i 
s’havia fet una prova d’em-
baràs amb resultat positiu. Li 
va realitzar una ecografia i no-
més va detectar un petit “sac 
de líquid” que la pacient eli-
minaria de forma natural, que 
prengués ibuprofens per al 
dolor. Una setmana més tard 
va tornar a l’Hospital amb els 

dos símptomes més pronun-
ciats. Una nova doctora li va 
realitzar una ecografia, una 
prova de sang i una d’orina. 
Després que quatre doctors 
miressin els resultats, li van 
diagnosticar embaràs ectò-
pic, l’embrió creixia a la trom-
pa de Fal·lopi. Estava de sis 
setmanes. Van proposar que 
la pacient decidís entre ope-
rar-se i fer un tractament. Va 
optar per la primera i el ma-
teix dia va ser intervinguda. 
En operar-la, els cirurgians 
van confessar-li que en un dia 
podria haver mort, ja que pre-
sentava una hemorràgia in-
terna perquè la trompa havia 
cedit. Va perdre el fill i també 
un 50% de possibilitats de te-
nir-ne un altre.

EXPEDIENT 3

23 anys
Igualada
El seu cas també s’inicia 
amb un primer diagnòstic 
de gastroenteritis. La jove 
es va dirigir d’urgències a 
l’Hospital d’Igualada per 
un dolor intens a una de les 
costelles i pèrdues de sang 
i els metges van diagnosti-
car-li un desajust hormonal. 
Un mes després es va tornar 
a dirigir a l’Hospital amb un 
dolor “terrible” i una pres-
sió interna estranya, com si 
tingues una “pilota” entre 
les cames, tot i que acabaria 

sent diagnosticada com un 
quist. Mes i mig més tard, 
després d’insistir als doc-
tors, la jove va ser operada 
per extreure aquella “pilo-
ta”. En intervenir la pacient, 
els metges li van salvar la 
vida, ja que aquella “pilo-
ta” era pus i s’havia estès a 
alguns dels òrgans del seu 
cos. Els metges, després de 
nombroses visites prèvies, 
només receptaven calmants 
que van emmascarar el mal 
real, una malaltia bacteri-
ana que vivia dins del seu 
cos des de feia més de sis 
mesos. Avui en dia viu amb 
dolor i sense saber si alguns 
dels seus òrgans tornaran a 
funcionar amb normalitat ni 
si podrà tenir fills.

EXPEDIENT 1

dona anònima

dona anònima



Els familiars de les víctimes denuncien les administracions
 per obstaculitzar la investigació del tràgic succés

 REDACCIÓ
 AGRAMUNT

Els familiars de les quatre àvi-
es d’una residència d’Agra-
munt que van perdre la vida 
ara fa un any després del des-
bordament del riu Sió arran 
de la pluja han criticat mit-
jançant un comunicat que les 
administracions obstrueixen 
la investigació i que no han 
fet cas al requeriment del jut-
jat de Balaguer sol·licitant la 
documentació sobre els fets.
En el comunicat, les famílies 
lamenten que no s’hagin “de-
purat responsabilitats” i ma-
nifesten el seu “desengany” 
envers els òrgans públics i 
les administracions. D’altra 
banda, avisen a les adminis-
tracions que “el transcurs del 
temps no fa més lleu el mal 
sinó, al contrari, fa recordar 

Un any de la tragèdia d’Agramunt 

més la gran quantitat d’in-
congruències i despropòsits” 
i expressen la intenció que 
“s’aclareixin els fets i s’impu-
tin les responsabilitats” que 
corresponguin

Les víctimes tenien 80, 83, 
81 i 88 anys i dormien en un 
semisoterrani de la residència 
després del creixement del 
riu Sió. En una compareixen-
ça el passat 12 de setembre 

al Parlament, el Síndic de 
Greuges, Rafael Ribó, també 
va lamentar que no s’hagués 
avançat en la investigació so-
bre els fets ni en l’elaboració 
d’un catàleg d’equipaments 

que estan ubicats en zones 
inundables a Catalunya.
L’endemà dels fets, l’Ajun-
tament d’Agramunt i la resi-
dència d’avis Ribera del Sió 
van denunciar que els avisos 
sobre la intensitat de la pluja 
i el desbordament del Sió van 
ser insuficients i que per això 
no es va poder actuar amb 
suficient antelació per evitar 
la mort de les quatre àvies. 
Per la seva banda, el conseller 
d’Interior, Jordi Jané, va asse-
gurar que s’havia avisat amb 
temps i va fer una crida a la 
“màxima unitat” per aclarir 
les circumstàncies dels fets. 

Els Bombers, a la residèn-
cia d’Agramunt, després 
de la riuada.

foto · Arxiu

Crònica negra

Trama Gürtel
Correa implica Ros Roca en la

trama corrupta de Gürtel
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

En la segona jornada de de-
claració del líder de la trama 
Gürtel, Francisco Correa, a 
l’Audiència Nacional, l’em-
presari va incloure algunes 
grans empreses espanyoles i 
catalanes en la trama. Desta-
ca Ros Roca, amb seu a Tàr-
rega. Correa va explicar que 
l’empresa lleidatana, especi-
alitzada en el tractament de 

residus, també va utilitzar els 
seus serveis per aconseguir 
les llicències necessàries per 
construir una planta de ge-
neració elèctrica mitjançant 
purins a Castella i Lleó. Se-
gons el seu relat, ell i alguns 
dels seus col·laboradors, 
entre els quals  l’extresorer 
del PP, José Luis Bárcenas, 
van passar a tenir una parti-
cipació en la nova empresa a 
canvi de la gestió. 

Manifestació

Més de 300 persones tallen l’N-240
 REDACCIÓ
 LLEIDA

Més de 300 persones han ta-
llat l’N-240 entre Lleida i Ju-
neda per exigir una solució 
definitiva a la sinistralitat de 
la via. El trànsit s’ha interrom-
put entre Lleida i Juneda, al 
mateix punt on ha mort una 
jove de 27 anys de les Borges 
Blanques, l’última de la tren-
tena de víctimes que hi ha ha-
gut en el tram lleidatà al llarg 
dels darrers set anys. 

Els concentrats, darrere d’una pancarta, tallant la ca-
rretera N-240 al punt de l’últim accident mortal.

font · @antonipostius
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Especialistas en seguros de Hogar, comunidad 
y protección de alquileres

Horari laboral
Cinquanta adherits a la campanya 

per la reforma horària
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El dimecres 9 de novembre 
la ciutat de Lleida s’assem-
bla a París, Amsterdam o 
Londres. I és que mig cen-
tenar d’establiments co-
mercials, serveis, empreses i 
oficines duen a terme la ini-
ciativa per la reforma horària 
compactant l’horari laboral 
de tal manera que s’acaba 

l’activitat cap a les set de la 
tarda. Segons els seus or-
ganitzadors, l’objectiu de la 
campanya és sensibilitzar els 
ciutadans i empresaris so-
bre els “avantatges” de fer 
un horari “més raonable”. 
Amb el nom “Temps per 
a tot, temps per a tothom, 
Slow  Shop  Lleida senbilitza 
sobre els beneficis de tenir 
un horari compactat. 
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L’objectiu és
recaptar fons 

per lluitar
contra aquesta 

malaltia

Gairebé 2.000 persones han participat en la quarta
caminada popular organitzada per l’AECC

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La ciutat de Lleida s’ha soli-
daritzat amb la lluita contra 
el càncer de mama en una ca-
minada popular, organitzada 
per l’AECC-Lleida, per recap-
tar fons destinats a fer front 
a aquesta malaltia. Gairebé 
2.000 persones hi han partici-
pat i han omplert el trajecte 
dels Camps Elisis a l’ermita 
de Grenyana de dos colors: el 
verd de les seves samarretes i 
el rosa dels mocadors, bosses 
i globus, ambdós identifica-
tius de la diada.
Aquest és el quart any que 
l’AECC de Lleida organitza 
aquesta marxa amb motiu del 
Dia Mundial contra el Càncer 
de Mama. L’activitat, de ca-
ràcter lúdic i esportiu, s’obre 
cada any a tota la ciutadania 
i recapta fons que es destinen 
íntegrament als programes 

Lleida es mobilitza contra el
càncer de mama

Treball
Més de noranta tallers denunciats 

per incomplir la normativa
 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Guàrdia Civil ha dut a ter-
me entre gener i setembre 
de 2016 un total de 48 ins-
peccions a tallers mecànics 
de la demarcació de Lleida 
que han derivat en 97 de-
núncies administratives per 

incomplir la legislació vigent 
en matèria fiscal i tributària, 
en matèria mediambiental o 
bé en matèria de contracta-
ció laboral. Segons la sub-
delegada del Govern, Inma 
Manso, l’objectiu és evitar 
la picaresca, l’intrusisme i la 
competència deslleial. 

Justícia
Disset anys de presó per a l’acusat 

del crim de la Mariola
 REDACCIÓ
 LLEIDA

L’Audiència de Lleida ha 
condemnat a disset anys de 
presó l’acusat del crim de 
la Mariola, Pastor José R. 
R., de 32 anys, pels delic-
tes d’assassinat (setze anys) 
i de tinença il·lícita d’armes 

(un any). Aquesta és la pena 
que van acordar les parts 
després que el jurat popular 
el declarés culpable d’assas-
sinat de la seva parella.  Tal 
com demanava la defensa 
de l’acusat, la sala ha ac-
ceptat, doncs, l’atenuant de 
drogoaddicció. 

i activitats que desenvolupa 
l’entitat en el suport integral 
al pacient de càncer i la seva 
família, així com a la informa-
ció, la prevenció i la investiga-
ció sobre la malaltia.
L’AECC de Lleida ha conce-

dit prestacions aquest any a 
24 persones per a medicació, 
pròtesis o trasllats. Unes pe-
ticions d’ajut econòmic dels 
malalts de càncer que no dei-
xen de créixer segons va in-
formar la gerent de l’entitat, 

12 d’octubre

Linyola i Torrelameu no celebren el 
Dia de la Hispanitat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

A Linyola i Torrelameu, res a 
celebrar. I és que els ajunta-
ments d’ambdós municipis, 
governats per ERC, romanien 
oberts el 12 d’octubre com a 
gest de rebuig a aquest festiu 
que serveix per commemorar 
el Dia de la Hispanitat, data 
que les Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a 
Ponent, per onzè any conse-
cutiu, van aprofitar per penjar 
una estelada gegant des del 
turó de la Seu Vella, posant 
de manifest que “aquesta no 
és la festa dels catalans”. Les 
JERC-Ponent es van trobar, 
però, que a les 12.02 hores 
la Guàrdia Urbana procedia a 
despenjar l’estelada per en-
càrrec de l’alcalde de Lleida, 

Ros va celebrar el Dia de la Hispanitat en un acte or-
ganitzat per la Guàrdia Civil.

foto · Ajuntament de Lleida

Àngel Ros, qui assistia a l’acte 
institucional organitzat per la 
Guàrdia Civil amb motiu de la 
patrona del cos, la Verge del 
Pilar. El paer en cap va incidir 

en la col·laboració amb què 
treballen la Guàrdia Civil, la 
Policia Nacional, els Mossos 
d’Esquadra i la Guàrdia Urba-
na de Lleida. 

Eva Figuera, en presentar la 
caminada. “La crisi hi té molt 
a veure, però també que és 
un servei cada vegada més 
conegut”, va explicar. Aques-
tes ajudes estan destinades 
fonamentalment a costejar 

pròtesis, perruques, medica-
ció o trasllats que no cobreix 
la sanitat pública. Aquest és 
un dels molts serveis que ofe-
reix l’Associació Espanyola 
contra el Càncer a les comar-
ques lleidatanes. 

El verd i el rosa han om-
plert de color la camina-
da.

foto · Ajuntament de Lleida

Dia Mundial contra el Càncer de Mama



	  
c/	  Pallars,	  25	  	  

tel.	  973238148	  

lleida@aecc.es	  

Activitats	  gratuïtes	  	  

BALAGUER	   CERVERA	   LES	  BORGES	  

BLANQUES	  

LLEIDA	   MOLLERUSSA	   TÀRREGA	  

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

AJUDES	  ECONÒMIQUES	  PRÈSTEC	  DE	  

MATERIAL	  ORTOPÈDIC	  

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

ATENCIÓ	  PSICOLÒGICA	  INDIVIDUAL/	  

GRUP	  PSICOEDUCATIU	  

	  

2n	  dimecres	  de	  mes.	  

CAP	  de	  Balaguer.	  

1r	  dijous	  de	  mes.	  CAP	  

de	  Cervera.	  

3r	  dilluns	  de	  mes.	  CAP	  

de	  les	  Borges	  

Blanques.	  

De	  dilluns	  a	  

divendres.	  Aecc	  

Lleida.	  

4t	  dimarts	  de	  mes.	  

CAP	  de	  Mollerussa.	  

1r	  dijous	  de	  mes.	  

CAP	  	  Tàrrega.	  	  

FISIOTERÀPIA	  INDIVIDUAL	   1r	  i	  3r	  dilluns	  de	  mes	  

al	  CAP	  de	  Balaguer	  

	   	   Dimarts,	  dijous	  i	  

divendres	  a	  l’aecc	  de	  

Lleida.	  

	   2n	  i	  4t	  dimarts	  de	  

mes	  	  CAP	  Tàrrega.	  

FISIOTERÀPIA	  AQUÀTICA	   Divendres	  de	  13.50h	  a	  

14.45h	  a	  la	  piscina	  

Vedruna.	  

Dilluns	  de	  16.00h	  a	  

17.00h	  a	  la	  piscina	  

Municipal	  de	  Cervera.	  

Inici	  Febrer	  2017	  a	  la	  

piscina	  municipal	  de	  

Mollerussa.	  

Piscina	  Episcopal	  

Dilluns	  a	  les	  10.00h,	  

Dimarts	  a	  les	  11.00h,	  

Dijous	  a	  les	  14.00h.	  

Inici	  Febrer	  2017	  a	  la	  

piscina	  municipal	  de	  

Mollerussa.	  

Inici	  Febrer	  2017	  a	  la	  

piscina	  Gimnàs	  

Tàrrega.	  

MARXA	  NÒRDICA	  

	  

Dijous	  de	  15.30h	  a	  

17.30h.	  

Inici	  març	  2017.	   Inici	  març	  2017.	   Dilluns	  de	  10.00h	  a	  

12.00h.	  

Dijous	  de	  10.00h	  a	  

12.00h.	  

Dimarts	  de	  10.00h	  a	  

12.00h.	  

IOGA	   	   	   Dijous	  de	  10.00h	  a	  

12.00h	  al	  CAP	  de	  les	  

Borges	  Blanques.	  

Divendres	  de	  10.00h	  

a	  11.00h	  a	  l’aecc	  de	  

Lleida.	  

Dimarts	  de	  10.00h	  a	  

12.00h	  al	  CAP	  de	  

Mollerussa.	  

Dimecres	  de	  11.00h	  

a	  12.00h	  al	  CAP	  de	  

Tàrrega.	  

	   Espai cedit per:

Espai cedit per:
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què en pensa...

Amb els nostres cuiners i productes

El merescut reconeixement 
internacional de cuiners i res-
tauradors catalans com els 
germans Roca, Carme Rusca-
lleda o el desaparegut Santi 
Santamaria, a partir del fe-
nomen Ferran Adrià i la seva 
cuina molecular, ha fet de Ca-
talunya una destinació gastro-

Rafa Gimena
Como Pomona

periodista i
cronista gastronòmic

APERITIU
Olives arbequines 

Oli verd DOP Les Garrigues 
Pa de ronyó de les Garrigues

Xolis del Pallars 
Amb degustació de cerveses artesanes de Lleida 

ENTRANT
Caragols a la llauna

PEIX
Truita de la Noguera Ribagorçana d’Alfarràs marinada

i préssec de Pinyana a la planxa

CARN
Vedella dels Pirineus IGP estofada amb bolets de temporada,

moniato i castanyes

TAST DE FORMATGES
 De les valls del Pirineu de Lleida (Val d’Aran, Pallars i IGP Alt Urgell)

amb mel de la Noguera i del Segrià 

POSTRES
Pera de Lleida DOP al vi DO Costers del Segre i pa de pagès IGP

amb oli de la Noguera i xocolata d’Agramunt

INFUSIÓ
Camamiŀla amb torrons d’Agramunt IGP

BODEGA
DO Costers del Segre

nòmica de primer ordre arreu 
del món. Un posicionament 
que normalment està lligat a 
les valoracions d’una guia de 
portades vermelles i el llistat 
dels millors restaurants del 
món que cada any proclama 
una revista britànica. Res en 
contra de la gran qualitat dels 
establiments destacats per 
aquests influencers, segons 
diuen ara. Però, si bé són tots 
els que hi estan, no hi estan 
tots els que són. Lleida sem-
pre ha estat ignorada o mal-
tractada per la guia vermella, 
i podríem dir que no estem en 
l’òrbita del rànquing dels mi-
llors restaurants del món.

L’altra part de la gastronomia 
catalana i lleidatana que sí tri-
omfa al món és l’agricultura, 
amb l’esforç que fan moltes 
empreses, més o menys peti-
tes, de vi, oli, fruita, porc, ve-
della, formatges...
Fa mots anys que els pro-
ductes agroalimentaris de 
Lleida estan als mercats amb 
grans produccions i qualitat 
estàndard. Però podríem dir 
que en aquesta aposta per la 
quantitat faltava la “qualitat 
gurmet”. Tot i que sempre 
hi ha hagut petits elabora-
dors de producte diferenciat 
i molt apreciat, els darrers 
anys estem veient l’aparició 

de petites i mitjanes empre-
ses disposades a conquerir 
mercats internacionals amb 
productes que tenen un re-
lat i unes característiques 
organolèptiques derivades 
de l’origen que els fan únics 
i gastronòmics. Per arribar al 
reconeixement dels cuiners 
lleidatans, haurem d’esperar 
que els mencionats influen-
cers visitin més, i amb millor 
predisposició, la nostra ciutat 
i comarques. Mentrestant, 
està a les nostres mans de-
fensar, promocionar i donar 
suport a tots els professionals 
de la cuina i l’agricultura de 
les terres de Lleida.

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

 El president de la Gene-
ralitat de Catalunya, Carles 
Puigdemont, inaugurava  
la  28a  edició de la Fira del 
Torró i la Xocolata a la Pedra 
d’Agramunt, la trobada de 
pastissers torronaires i xoco-
laters més prestigiosos del 
país, posant de relleu que  
aquesta mostra “no només 
és una tradició, sinó també 
un sector tractor de l’econo-
mia, de l’equilibri i de la co-
hesió territorial, a més d’una 
activitat cultural i de país que 
amb els seus productes ex-
plica Catalunya al món”. Pel 
cap de l’executiu, el lideratge 
de Catalunya en sectors com 
el torró o el vi demostra que 
“ens hem afegit a la revolució 
gastronòmica i que estem dis-
posats a liderar-la”. I conclou:  
“Estem conquerint la revo-
lució gastronòmica mundial 
sent fidels als productes que 
ens dóna el territori i la tradi-
ció“. La Fira del Torro i la Xo-
colata a la Pedra d’Agramunt 
és un exemple dels molts que  
han tingut lloc a la demarca-
ció de Lleida prenent com a 
mostra únicament el recent 
sobrepassat mes d’octubre. I 
és que la gastronomia s’està 
convertint en el nostre pa (i el 
nostre vi) de cada dia. 

Era 
Mongetada Aquesta fes-
ta dedicada a la mongeta de 
Bossòst pretén sensibilitzar la 
ciutadania sobre els avantat-
ges nutricionals dels llegums. 
Un dels principals atractius 
de la celebració era el menú 
gastronòmic, amb un show 
cooking dels xefs convidats, 
l’americà Daniel Garner i el 
català Toni Botella, que van 
cuinar en directe diversos 
plats amb base de mongeta.

Rumm Després de l’èxit 
aclaparador de la primera 
edició del festival gastro-
nòmic Rumm Lleida, amb la 
presència d’entre 15.000 i 
20.000 persones, enguany 
han estat moltes més les food 
trucks que n’han format part, 
arribant a trenta participants. 
Menjar vegetarià, creps, ros-
tits argentins, hamburgueses 
creatives, peix fregit, entre-
pans d’autor, cupcakes o ge-
lats innovadors han estat al-
gunes de les propostes.

Festa
del Vi Un dinar de maridatge 
amb 110 comensals va clausu-
rar la vuitena edició de la Fes-
ta del Vi de Lleida, celebrada 
a la Llotja. L’àpat va combinar 
set vins de la Ruta del Vi de 
Lleida -de diferents subzones 
de la DO Costers del Segre- 
amb set degustacions gas-
tronòmiques elaborades amb 
productes de proximitat. La 
Paeria es planteja incremen-
tar l’espai dedicat a la Festa 
arran de l’èxit de públic i el 
grau de satisfacció dels esta-
bliments participants.

Food&Fun  La gastronomia 
lleidatana brillarà amb força 
fins al 20 de novembre amb 
les Jornades Gastronòmiques 
Food&Fun Lleida, que aple-
guen set restaurants del mu-
nicipi -Bistrot, Click Menú, 
Cràpula, La Casa del Vermut, 
L’Estel de la Mercè, 1203 i 
Romeu- amb menús persona-
litzats que tenen com a base 
productes de Lleida, priorit-
zant els de proximitat, i amb 
el toc personal de cada xef.

Cervisia Una àmplia selec-
ció de tapes presentades en 
la ruta de la tapa 2016 Ma-
hou San Miguel -Ale Pop, del 
Restaurant Brasa d’Or, Gua-
bao experience de melós, del 
Niza Bar, i Pebrot farcit amb 
gambes, del Bar de Tapes El 
Lago- conforma una potent 
oferta gastronòmica que ma-
ridava a la perfecció amb les 
més de trenta cerveses na-
cionals i d’importació que la 
fira va posar a disposició del 
públic. 

El nostre pa
de cada dia
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holapisos.com

-¿buscas una nueva forma
   de comprar un piso?

-nosotros a ti también

Habit-art
Assessors Immobiliaris
c/ Roger de Llúria, 38
25005 Lleida
T: 973 043 579 · 652 457 371      
    673 474 312

Corregidor Escofet, 3 · 25005 Lleida
T: 973830803 · 630140250 · 654639425 · www.finquesnovaopcio.com

Tenim a la seva disposició una gran oferta 
immobiliària a Lleida i voltants i una gran expe-
riència a l’hora d’assessorar als nostres clients 
en la compra d’un immoble. Passegeu per la 
nostra web i feu realitat els vostres somnis.
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CCOO i UGT 
asseguren que es 

tracta d’un cas 
de “persecució” 

sindical

Els treballadors reclamen la readmissió 
d’un delegat sindical acomiadat

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Un centenar de persones es 
van mobilitzar el passat di-
vendres 28 d’octubre al matí 
davant de l’escorxador Milsa-
Avidel de Lleida per reclamar 
la readmissió d’un delegat 
sindical que va ser acomia-
dat a principis del mes de 
setembre. En la concentració 
hi han participat, sobretot, 
sindicalistes de Comissions 
Obreres (CCOO) i Unió Ge-
neral de Treballadors (UGT). 
Els presents han assegurat 
que es tracta d’una “perse-
cusió sindical” per “castigar” 
el comitè d’empresa arran de 
les denúncies presentades 
contra la firma per presump-
tes contractacions “irregulars 
i precàries”.
L’acomiadament es va dur a 
terme després que el delegat 
i membre del comitè d’em-
presa publiqués uns comen-
taris en el seu perfil de Face-
book denunciant la creixent 

Un centenar de persones 
es mobilitzen a Milsa

Empresa 
Una empresa 

d’alimentació per 
animals construirà 
una nova fàbrica a 

a Cervera

 REDACCIÓ
 CERVERA

SPF Diana España, una 
empresa d’alimentació 
per animals de companyia, 
ha comprat una parcel·la 
del polígon industrial de 
Cervera, la capital de la 
Segarra, amb l’objectiu 
de construir-hi una fàbri-
ca i les noves oficines per 
donar servei al mercat lo-
cal i al sud d’Europa. Els 
terrenys, d’una superfí-
cie de 14.052,69 metres 
quadrats, s’han venut per 
660.476,43 euros.
L’ampliació nord del sec-
tor industrial de Cervera 
confronta amb l’avinguda 
de les Garrigues, un altre 
sector industrial on l’Inca-
sòl disposa actualment de 
catorze parcel·les, dotze 
d’elles per a indústria en-
tre mitgeres i dues per a 
indústria aïllada. 

Convocatòria de CCOO i UGT davant de la seu de 
Milsa a Lleida.

foto · CCOO

precarietat laboral que, al seu 
entendre, s’estava produint 
a l’escorxador, Milsa-Avidel, 
que pertany al Grup Vall 
Companys.
Pel comitè d’empresa i els 
sindicats, aquesta és només 
una “excusa” per intentar 
aturar la lluita dels represen-
tants dels treballadors i asse-

guren que portaran a terme 
“totes les accions sindicals i 
jurídiques oportunes” per tal 
que l’empleat en qüestió pu-
gui recuperar el seu lloc de 
treball
El president del comitè d’em-
presa, Ventura Campo, ha de-
nunciat que en aquest cas hi 
ha hagut una vulneració del 

dret sindical i també de la lli-
bertat d’expressió de l’afec-
tat.
A banda de concentrar-se 
davant de les portes de l’es-
corxador, a partir de les 11.15 
hores i durant un quart d’ho-
ra els participants en la pro-
testa han fet dues voltes a la 
rotonda de l’LL-11 que hi ha 
al costat de les instal·lacions, 
fet que ha obligat els Mossos 
a tallar puntualment el trànsit 
en aquest punt. 

Infraestructures
Adjudicades les 

obres de la
nova estació

d’autobusos de 
Mollerussa

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

El Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat ha adjudicat les 
obres de la nova estació 
d’autobusos de Mollerus-
sa que es construirà da-
vant de l’estació de tren, a 
la banda nord de les vies, 
i que substituirà l’actual 
estació. Les obres, amb un 
pressupost de 872.000 eu-
ros i un termini d’execució 
de sis mesos, comença-
ran el primer trimestre de 
2017, un cop acabades les 
obres del pas inferior per a 
vianants sota el ferrocarril.
La nova estació d’auto-
busos connectarà amb el 
municipi a través d’aquest 
pas inferior que es cons-
trueix just davant de l’es-
tació de tren. Les obres, 
amb un pressupost de 
855.000 euros, acabaran 
aquest desembre. 

Transport

Almacelles demanarà una línia de 
rodalies entre Lleida i Montsó

 REDACCIÓ
 ALMACELLES

L’Ajuntament d’Almacelles, a 
través del seu alcalde, Josep 
Ibarz, tornarà a demanar que 
s’estudiï la possibilitat de cre-
ar una línia de rodalies de tren 
entre les ciutats de Lleida i 
Montsó. En aquest sentit, l’al-
calde almacellenc té previst 
reunir-se aviat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull, per tal de poder 
abordar aquest assumpte.
Segons l’alcalde, el fet de 
poder comunicar en tren les 
diferents poblacions que es 
beneficiarien d’aquesta línia 
suposaria poder donar un ser-

Potenciar aquesta
 xarxa donaria 

servei a una
població de 

190.000 habitants

vei de tren de rodalies a les 
comarques de la Llitera (amb 
parades a Altorricó-Tamarit 
i Binèfar i una població de 
19.166 habitants), a més de la 

comarca del Cinca Mig, amb 
Montsó com a principal ciutat 
i una població beneficiada de 
23.072 habitants. A aquestes 
comarques caldria afegir-hi 
Almacelles i la mateixa ciutat 
de Lleida, que comprendria 
146.283 habitants. És a dir, 
potenciar aquesta línia dona-
ria servei a una població po-
tencial de prop de 190.000 
habitants.
Des de l’Ajuntament recla-
men que Osca capital, amb 
52.000 habitants, disposa fins 
i tot d’estació d’AVE des de 
Saragossa i d’un servei de ro-
dalies que la comunica amb la 
capital aragonesa. 

Obra pública
Alpicat compra 

dos immobles per 
fer aparcaments al 

nucli antic

 REDACCIÓ
 ALPICAT

La junta de govern local 
d’Alpicat ha acordat l’ad-
quisició de dos immobles 
al nucli antic de la població 
amb l’objectiu d’esponjar 
la zona amb la creació de 
nous aparcaments i places 
lúdiques. Els immobles 
adquirits són una parcel·la 
ubicada al número 15 del 
carrer Rabal, propietat de 
Solvia, per un import de 
15.500 euros i una casa 
(per enderrocar) situada al 
número 12 del mateix car-
rer, propietat d’un particu-
lar, per 12.500 euros. 

Sindicats
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S’espera que entri en funcionament entre gener i febrer 
 REDACCIÓ
 LLEIDA

El Ministeri d’Indústria, Ener-
gia i Turisme finalitzarà al no-
vembre les obres del futur 
parador de Lleida a l’antic 
convent del Roser. La direc-
tora general de Turespaña, 
Marta Blanco, ha anunciat 
també que l’establiment po-
drà entrar en funcionament 
entre el gener i febrer de 
2017. En aquest sentit, l’Ajun-
tament de Lleida està enlles-
tint les llicències d’activitat 

Les obres del parador del Roser 
finalitzaran al novembre

Esdeveniments

Calenta motors la innovadora fira 
Mollerussa E-Vents

 REDACCIÓ
 MOLLERUSSA

Mollerussa E-Vents, la darrera 
aposta de Fira de Mollerussa, 
ja està en marxa. L’ens firal ha 
presentat les principals línies 
que defineixen l’innovador 
certamen que obrirà portes el 
cap de setmana del 25 al 27 

de novembre amb un horari 
de tarda-nit, adreçat al sector 
d’esdeveniments i amb l’ob-
jectiu de fer un pas més enllà 
en el concepte de fira tradici-
onal, barrejant la part exposi-
tiva amb una de demostrativa, 
amb activitats que permetin 
al visitant interactuar i aportin 

dinamisme al certamen. En 
paraules del director de Fira 
de Mollerussa, Poldo Segarra,  
E-Vents està pensada perquè 
“en el mateix espai es puguin 
exposar productes o serveis i, 
alhora, provar-los mitjançant 
demostracions, tastos, desfi-
lades, etc.”. 

‘Coaching’

Marta Pérez s’endinsa en el
‘coaching’ executiu amb Bokalia

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

“Els somnis, al principi, sem-
blen impossibles, després 
improbables i més tard, 
quan ens comprometem, es 
tornen inevitables”; aquesta 
és la frase que segons l’em-

prenedora lleidatana, Marta 
Pérez, dóna sentit a Bokalia, 
el nou despatx d’assessora-
ment per a empreses i co-
aching executiu de Lleida. 
Bokalia ha obert les seves 
portes al Centre Històric de 
Lleida. 

La lleidatana va visitar les instal·lacions del ‘SE7’ 
abans de la inauguració de la seva oficina.

foto · Rubén Verdú

Automoció
La Fira de Vehicles Clàssics i

Antics de Tàrrega viatja en el temps
 REDACCIÓ
 TÀRREGA

Tàrrega ha celebrat Fira de 
Vehicles Antics i Clàssics, de-
dicada aquesta vegada als 
tot terreny 4x4 i a les motos 
Lube, fabricades al País Basc 
durant els anys cinquanta i 
seixanta. La plaça del Carme 
ha estat, com de costum, el 
punt d’exposició on el pú-

blic amant de la nostàlgia ha 
tingut l’ocasió de contem-
plar models mítics d’auto-
moció d’una antiguitat míni-
ma de 25 anys. Sumant els 
apartats de monogràfic i de 
concentració lliure d’altres 
marques, Tàrrega ha exhi-
bit més d’una setantena de 
models vintage propietat de 
particulars. 

i d’obertura del parador. La 
secretària de l’Estat de Turis-
me, Isabel Borrego, acompa-
nyada per la directora general 
de Truespaña, Marta Blanco, 
la subdelegada del Govern, 
Inma Manso, i l’alcalde de la 
localitat, Àngel Ros, han com-
provat in situ l’estat de fina-
lització de les obres, iniciades 
durant el desembre de 2009 
i havent patit diversos retards 
en la seva execució.
La licitació per la decoració 
integral del parador de Llei-

da es troba en fase de termini 
de presentació d’ofertes amb 
data de finalització el pròxim 
14 de novembre i amb un 
pressupost base de 700.000 
euros segons Blanco. A par-
tir de la data de formalització 
del contracte i de la llicència 
d’obertura, l’empresa aproxi-
ma dos mesos més per fina-
litzar el subministrament, la 
instal·lació i el muntatge dels 
elements mobiliaris i restants 
decoratius de l’establiment. 
En aquest sentit, preveuen la 
seva obertura a inicis de l’any 
pròxim.
El futur parador de turisme 
del Roser està situat en ple 
Centre Històric de Lleida. De 
fet, un dels objectius que es 
va marcar el Ministeri d’Indús-
tria, Energia i Turisme amb la 
seva construcció és l’impuls i 
la revitalització del barri antic 
de la capital de Ponent. foto · Ajuntament de Lleida

Turisme

Fidels al
Millor Preu
Fidels al
Millor Preu

Aplicació per 
pagar des de

Android

Aplicació per 
pagar des de

IPhone

LLEIDA: Pol. Ind. El Segre, parc. 201 i 202
ALCARRÀS: Ctra. L-800 Km. 1,85
TORREFARRERA: Pol. Ind. Les Comes C/Indústria s/n
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ESPORTS 
D’HOMES I 
DONES?

Poliesportiu Esport femení

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

www.7accents.cat

 Els valors de l’esport no 
entenen de gènere. Nens i 
nenes, nois i noies, homes 
i dones, tots i totes tenen 
els mateixos drets i deures 
sobre els diferents terrenys 
de joc. Es tracten d’igual a 
igual i, malgrat les diferèn-
cies físiques existents entre 
ambdós sexes, gaudeixen 
de les mateixes oportunitats 
i reconeixements. Si més no, 
així hauria de ser. Tanmateix, 
som conscients que encara 
resta molt treball per acon-
seguir una igualtat real entre 
les competicions masculines i 
les femenines, començant pel 
ressò que se’n fa des dels mit-
jans de comunicació. Tot i que 
cada vegada són més les do-
nes que triomfen en les mo-
dalitats esportives que prac-
tiquen (només cal fer un cop 
d’ull als darrers Jocs Olímpics 
per adonar-se’n), els estereo-
tips segueixen presents, així 
com una sèrie de barreres 
que poc a poc han anat tren-
cant les esportistes a còpia de 
perseverança i gotes de suor, 

fotos · Associació Lleidatana i CB Lleida

sovint des de la invisibilitat 
més absoluta.
La demarcació de Lleida no 
suposa pas l’excepció que 
confirma la regla, malgrat el 
bon treball que s’està duent 
a terme des de diverses fe-
deracions per tal de cercar 
un equilibri que, avui en dia, 
encara sembla molt llunyà. 
Així ho revelen les estadís-
tiques, fredes però, alhora, 
inequívoques. L’exemple 
més paradigmàtic el trobem 
en l’anomenat esport rei, el 
futbol, una disciplina tradici-
onalment considerada “d’ho-
mes”. I és que per cada noia 
federada a les terres de Llei-
da hi trobem setze nois. Una 
proporció molt desnivellada 
que provoca que, pràctica-
ment, la presència d’una úni-
ca jugadora equivalgui a la 
d’un equip masculí sencer. 
Així es desprèn del nombre 
de llicències que es van efec-
tuar la passada temporada a 
la demarcació, tant en cate-
gories de base com sènior, 
doncs de 7921 només 454 
van ser femenines. Pel que fa 
al nombre de conjunts feme-
nins, enguany n’hi ha un total 
de 27, 17 d’absoluts i 11 en 

categories de formació, uns 
guarismes similars als del curs 
anterior. En aquest sentit, cal 
destacar que els dos clubs 
més representatius del futbol 
femení lleidatà, la S.E. AEM 
i el CF Pardinyes, han creat 
aquest estiu un nou equip fe-
mení, passant a tenir-ne cinc 
i quatre respectivament. Els 

segueixen el Soses i l’ENFAF-
Andorra, ambdós amb tres 
equips. La futbolista Carla Es-
topà, una de les tres jugado-
res que aquesta temporada 
han deixat l’AEM de Segona 
Nacional per recalar en l’am-
biciós projecte del Pardinyes 
a Preferent, creu que la situa-
ció del futbol femení lleidatà 
“cada cop millora, però en 
comparació amb altres pro-
víncies encara ens falten mol-
tes jugadores i molts equips 
per tenir una bona competi-
ció”. “Sembla que l’etiqueta 
d’esport per a homes va mar-
xant gràcies a les iniciatives 
dels clubs i la federació, però 
les jugadores agrairíem una 
major difusió del futbol feme-
ní”, comenta Estopà.
Si comparem el nombre de 
llicències del futbol (sense 

tenir en compte la modalitat 
de sala) amb el dels esports 
col·lectius que el perseguei-
xen, ràpidament observarem 
que la diferència és abismal. 
De fet, crida l’atenció que 
el nombre de fitxes futbo-
lístiques femenines (454) és 
superior al de les llicències 
totals en handbol (378) i vo-
leibol (303). I això que les do-
nes federades no suposen ni 
el 6% del total. En canvi, tant 
l’handbol com el voleibol van 
sumar la passada tempora-
da més llicències femenines 
que masculines a les terres 
de Ponent, especialment en 
les categories de base. Són, 
per tant, esports de dones? 
Guillem Puertas, delegat i 
segon entrenador de l’Asso-
ciació Lleidatana d’Handbol, 
defuig aquesta qualificació. 
“Desitjaria que aquesta dada 
s’hagués produït per un aug-
ment de les llicències feme-
nines i no per un descens de 
les masculines, que és el que 
ha provocat aquest increment 
en la ràtio”, apunta. “Per des-
gràcia, l’handbol no és un 
dels esports més coneguts i 
practicats a les nostres con-
trades”, reconeix Puertas. En 
termes absoluts, l’esport més 
practicat per les noies a Lleida 
és, amb molta diferència, el 
bàsquet. I és que fins a 1.935 
jugadores es van federar l’any 
passat en la disciplina de la 
pilota taronja, apropant-se al 
30% del total de llicències. 
“Un moment de creixement 
i reconeixement, però enca-
ra amb molt camí a fer”, en 
paraules d’Anna Campos, la 
presidenta del CB Lleida, un 
dels principals emblemes del 
bàsquet femení lleidatà, amb 
un actiu de 180 jugadores.  

El bàsquet és 
l’esport més 

practicat per les 
noies a les terres 

de Lleida

Jugadors federats Lleida 
2015-2016

dones homes

FUTBOL
7.921

7.467

454

BÀSQUET
6.844

4.909

1.935

HANDBOL
378

181197

VOLEIBOL
303

147 156

% llicències  femenines
Lleida 2015-2016

HANDBOL 52.1%

VOLEIBOL 51.5%

FUTBOL 5.7%

BÀSQUET 28.3%
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La gran estrella de l’Actel Força Lleida, l’eslovè Luka Rupnik, deixa l’equip 
després de tan sols sis jornades per anar-se’n al Fuenlabrada de l’ACB

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

Luka Rupnik, un dels princi-
pals protagonistes de l’ex-
cepcional inici de temporada 
de l’Actel Força Lleida, ja no 
forma part del conjunt dirigit 
per Borja Comenge. El base 
eslovè ha fet valer la clàu-
sula de sortida del seu con-
tracte per fitxar pel Montakit 
Fuenlabrada, conjunt de la 
lliga ACB que també dispu-
ta l’Eurocup. El seu enorme 
talent no ha passat desaper-
cebut pels madrilenys, que 
han decidit incorporar-lo com 
a substitut del veterà Carlos 
Cabezas. Tanmateix, el club 
lleidatà s’ha mogut ràpid en 
el mercat i ja ha arribat a un 
acord amb Agustí Sans per tal 
de pal·liar el buit deixat per 
l’internacional eslovè.

El Força Lleida perd Luka Rupnik 
i es reforça amb Agustí Sans

Rupnik va arribar aquest estiu 
a Lleida, procedent de l’Olim-
pija Ljubljana del seu país na-
tal. Malgrat estar cridat a ser 
una de les principals referèn-
cies del quadre lleidatà, ha 
superat totes les expectati-
ves, guanyant-se l’estima del 
Barris Nord i l’admiració dels 
rivals en tot just sis partits. I és 
que ha estat una peça fona-
mental en el magnífic inici de 
temporada dels de Comen-
ge, que lideren la classificació 
de la LEB Or amb un balanç 
de cinc victòries i només una 
derrota, la patida a la pista de 
l’Oviedo (88-84) en la darrera 

jornada disputada. El base, 
que va acabar l’últim partit 
entre llàgrimes, deixa Lleida 
amb una excel·lent mitjana de 
15 punts, 3.3 rebots, 6.8 as-
sistències i 20.7 de valoració.

Per la seva banda, Agustí Sans 
ja s’ha incorporat a la disci-
plina de l’Actel Força Lleida 
per tal de jugar a les ordres 
de Borja Comenge durant el 
mes de novembre. D’aquesta 

manera, si convenç els tècnics 
podrà prorrogar el contracte 
per tota la temporada i si no 
és així el club podrà buscar-li 
una alternativa. Sans és un 
base menorquí de 21 anys i 
1.94 metres d’alçada, format 
al planter del Joventut de Ba-
dalona, club en què es va eri-
gir com una de les seves pro-
meses més fermes en debutar 
amb el primer equip als 18 
anys. Les tres darreres tempo-
rades ha jugat vinculat al CB 
Prat, amb alguna aparició es-
poràdica al Joventut d’ACB, 
acreditant en l’última una mit-
jana de 7.8 punts, 2 rebots i 
1.3 assistències. Internacional 
per Espanya en totes les ca-
tegories inferiors, actualment 
es trobava sense equip, tot i 
que estava entrenant-se amb 
el Tecnyconta Zaragoza. 

Luka Rupnik va jugar a 
Oviedo el seu últim par-
tit amb la samarreta del 
Força Lleida.

foto · Solobasket

Lliga femenina Lliga EBA 
Georgina Bahí i Nogaye Lo, 

convocades per Espanya
El CB Pardinyes compleix 

50 anys amb victòria
 REDACCIÓ
 LA SEU D’URGELL

La selecció espanyola de 
bàsquet femení ha convocat 
dues jugadores del Cadí La 
Seu per al seu pròxim com-
promís contra Finlàndia a 
Hèlsinki. Es tracta de les inte-

riors Georgina Bahí i Nogaye 
Lo, que s’enfrontaran el pro-
per 19 de novembre al com-
binat finlandès en un matx in-
transcendent per Espanya, ja 
classificada per l’Europeu de 
2017. Serà el debut de Bahí 
com a internacional. 

 REDACCIÓ
 LLEIDA

El CB Pardinyes va obrir els ac-
tes de celebració dels seus cin-
quanta anys de vida amb una 
agònica victòria (79-72) contra 
el Bàsquet Sitges. Els groc-i-
negres van necessitar una pròr-

roga, forçada per Pau López 
amb un triple en els darrers 
segons, per endur-se un partit 
que els permet seguir a la zona 
més alta de la classificació. I és 
que els del barri lleidatà són un 
dels quatre equips que lideren 
la lliga amb un balanç de 4-1.

Durant el descans de l’encon-
tre es va retre homenatge a 
les jugadores que van formar 
el primer equip que va tenir 
l’entitat fundada el 1966, un in-
fantil femení, i als expresidents 
que ha tingut el club al llarg de 
la seva història, que van rebre 
una placa commemorativa. 
Després del partit, va ser el 
torn de la presentació dels di-
ferents equips de base. 

Nova pizzeria a Lleida

Carrer del Sifó, 2 · 25001 Lleida

973 21 34 22

Pizzeria
iMOLA
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FUTBOL

El conjunt de Siviero abandona les posicions de descens 
enmig del conflicte entre les penyes i la directiva

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

El Lleida Esportiu comença a 
redreçar el seu rumb, almenys 
dins del terreny de joc. Els 
deixebles de Gustavo Siviero 
han aconseguit sortir de les 
posicions de descens gràcies 
a superar un dels seus princi-
pals mals endèmics en aquest 
inici de temporada, encaixar 
gols en tots els partits. El por-
ter Álvaro Campos va haver 
d’esperar fins a l’onzena jor-
nada per deixar la seva porte-
ria a zero, però aconseguir-ho 
va resultar crucial per retro-
bar-se amb la victòria. I és que 
els blaus van superar per 1-0 
l’Atlètic Balears al Camp d’Es-
ports. Pitjor va ser el partit i 
el resultat a Son Bibiloni, el 
camp del Mallorca B. Campos 
novament va segellar la seva 
porteria, però els lleidatans 
van ser incapaços de passar 
de l’empat a zero.
Davant de l’Atlètic Balears, 
el Lleida Esportiu va saltar a 
la gespa decidit a buscar la 
porteria rival des del primer 
minut, conscient que només 
li valia la victòria. Així, no van 
trigar en arribar les primeres 
ocasions i, als dinou minuts 
de joc, Guillem Martí va apro-
fitar un mal rebuig d’un rival 

El Lleida Esportiu deixa 
la porteria a zero

VOLEIBOL
La Nuit, patrocinador del Balàfia Vòlei

 REDACCIÓ
 LLEIDA

La Nuit Discothèque és el 
nou patrocinador principal 
del primer equip del Balàfia 
Vòlei, que milita a la 1a Na-
cional. El gerent de l’empre-
sa, Àlex Piñol, i el president 
del Balàfia Vòlei, Juan Cam-
pillos, han signat el conveni 
de col·laboració entre amb-
dues parts. En aquest sentit, 
Campillos ha assegurat que 

“és una gran notícia per al 
nostre club comptar amb 
empreses que confiïn en el 
nostre projecte esportiu i 
que reconeguin la nostra 
trajectòria. Per la seva ban-
da, Piñol ha destacat que 
“sempre hem apostat pel 
voleibol, ja ho vam fer amb 
el Vòlei Lleida i ara ho hem 
tornat a fer després de veu-
re la professionalitat amb 
què treballa el Balàfia. 

per marcar l’1-0. El gol va 
donar tranquil·litat als blaus, 
que exacerbarien encara més 
el seu domini. En una jugada 
d’estratègia, Valiente rema-
tava de cap al pal. Posterior-
ment, un defensa treia sobre 
la línia de gol la que hauria 

estat la segona diana de Gui-
llem Martí i, després, Aulestia 
rebutjava amb el genoll el xut 
de Christian Alfonso. El Llei-
da hagués pogut pagar car 
aquest desencert en una se-
gona part que ja no va ser tan 
plàcida. Tot just tornar dels 

Acció de Christian Alfonso en el matx contra l’Atlètic Balears.

vestidors, Álvaro Campos va 
haver de salvar un mà a mà de 
Kike, el jugador més perillós 
dels visitants. Casares, Quinti-
llà i Doncel gaudirien d’opor-
tunitats per sentenciar, però 
no ho van fer i va tocar patir 
fins al xiulet final. Més insuls 

va ser el matx contra el Ma-
llorca B, en el qual cap dels 
dos conjunts va fer mèrits per 
endur-se la victòria. Els locals 
van arribar poc a les immedia-
cions de Campos, tot i que el 
Lleida encara va crear menys 
perill. En tot el partit, només 
una ocasió de Guillem Martí.
D’altra banda, el conflicte 
entre la directiva del Llei-
da Esportiu i les penyes del 
club segueix lluny de solu-
cionar-se. De fet, la decisió 
de restringir l’accés al Camp 
d’Esports a 57 aficionats, 23 
dels quals abonats, només va 
servir per afegir més llenya al 
foc. Penyes com Rudes Lleida 
van declinar entrar a l’estadi 
enfront del Balears en pro-
hibir-se l’entrada a diversos 
membres i van efectuar càn-
tics contra la directiva. 

foto · Santi Iglesias

El club veta 
l’accés al 

Camp d’Esports 
a 57 dels seus 

aficionats

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

VENDA i REPARACIÓ 
de MAQUINÀRIA 

AGRÍCOLA i AUTOMOCIÓ
Mecànica en general

Electricitat
Diagnosi d’avaries

Climatització
Pneumàtics

Canvi de llunes
Regeneració de fars

Muntatge d’enganxalls
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HOQUEI

El conjunt d’Albert Folguera perd 2-4 a casa 
contra l’Igualada i no aixeca el cap 

 MARC RETAMERO
 LLEIDA

L’ICG Software Lleida va es-
trenar el mes de novembre si-
tuant-se en la darrera posició 
de l’OK Lliga. Els deixebles 
d’Albert Folguera van ser in-
capaços de guanyar a l’Onze 
de Setembre un Igualada que 
arribava al pavelló lleidatà 
com a cuer i sense conèixer 
encara la victòria. La derrota 
final per 2-4 provoca que els 
propietaris del fanalet vermell 
ara siguin els llistats, que no 
guanyen des de la primera 
jornada de Lliga.
L’ICG Software afrontava la 
cita amb cert optimisme des-
prés de rescatar un punt (3-3) 
a la pista del Caldes en un en-
contre que semblava perdut a 
pocs minuts del final. Tanma-
teix, el matx contra els iguala-
dins ben aviat es va decantar 
del bàndol visitant. Tan sols 
havien transcorregut cinc mi-
nuts quan l’Igualada va acon-
seguir el 0-1 aprofitant una 
greu errada d’Andreu Tomàs, 
que va cedir la pilota al rival 
Jaume Molas perquè obrís la 
llauna a plaer. Va poder em-
patar el Llista abans del des-
cans, però va estar de pega 
en les jugades a bola aturada. 
Primer, Borja López va per-
donar un penal comès sobre 
Darío Giménez. Després, l’ar-
gentí tampoc va encertar en 
l’execució d’una falta directa. 

L’ICG Software Lleida, 
cuer de l’OK Lliga

Els locals celebren el gol de l’empat marcat per Giménez.
foto · Lleida Llista

CICLISME

Un lleidatà representa Espanya en 
un ‘training camp’ amb Contador
 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Onze ciclistes amateurs de 
diferents països europeus, 
entre els quals el sarroquí 
Agustí Arbonés en repre-
sentació d’Espanya, han 
participat durant cinc dies 
en un training camp a Las 
Palmas de Gran Canària 
amb el ciclista Alberto Con-
tador. Després de superar el 
repte que es plantejava en 
el web www.followcontador.
com amb la millor puntuació 
de l’Estat espanyol segons 

el jurat, Arbonés ha pogut 
experimentar les mateixes 
vivències que un ciclista pro-
fessional –xerrada tècnica 
sobre el recorregut, material 
de primera qualitat, entrena-
ment amb cotxes d’assistèn-
cia, avituallament, assistèn-
cia mecànica, massatge…–, 
a més de compartir carrete-
ra amb el Pistolero, Ivan Bas-
so, Jesús Hernández i el ma-
teix Contador, guanyador 
del Tour de França, el Giro 
d’Itàlia i la Volta a Espanya, 
entre d’altres. 

Arbonés, amb Contador, a Las Palmas de Gran Canària.
foto · Agustí Arbonés

MOTOCICLISME
Marc Márquez, tricampió del món 

de MotoGP
 REDACCIÓ
 CERVERA

Marc Márquez es va procla-
mar campió del Mundial de 
MotoGP per tercera vegada 
en la seva carrera. Estava 
cantat que el pilot cerverí 
acabaria aconseguint el títol 
després de liderar folgada-
ment la classificació durant 
tot l’any. Ara bé, el que ni 
ell mateix s’esperava era 

poder celebrar-ho de forma 
tan prematura. I és que calia 
una autèntica carambola per 
poder ser campió al circuit 
de Motegi, al Japó. Tanma-
teix, així va ser. Tant Valenti-
no Rossi com Jorge Lorenzo 
van caure i el pilot d’Honda 
va complir la seva part gua-
nyant la prova amb autoritat 
per davant d’Andrea Dovizi-
oso i Maverick Vinyales. 

Ja en la segona meitat, Gi-
ménez sí va poder marcar, 
establint així l’empat (1-1) 
en el marcador. L’alegria, 
però, va durar poc a la casa 

del pobre. I és que el també 
argentí Emanuel García es 
va encarregar de liquidar el 
partit amb dos gols en un mi-
nut. Un fatídic minut 34 que 
va ensorrar totes les il·lusions 
d’un Lleida Llista amb la mo-
ral ja molt malmesa. El propi 
Emanuel García va eixamplar 
encara més la diferència (1-4) 
a vuit minuts del final, signant 
d’aquesta manera el seu hat-
trick particular. El 2-4 definitiu 
marcat per Darío Giménez 
només va servir per maquillar 
un resultat que enfonsa els 
lleidatans al pou de la classi-
ficació. 

L’ICG Software 
Lleida ha 

encadenat 
set jornades 

sense guanyar

Magí Morera, 11 · 25006 Lleida
www.perevideo.com
info@perevideo.com

Reportatges a la teva mida
Ens trobareu a la fira Denuvis a 

l’estand 428B
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 DANI MARTÍNEZ
 SITGES

www.7accents.cat

 Un any més, Lleida troba el 
seu lloc entre el millor gènere 
fantàstic. I és que el Festival 
Internacional de Cinema Fan-
tàstic de Catalunya va tornar 
a rebre amb els braços oberts 
José Mellinas i Teresa Porque-
ras. El primer, actor, director 
i aquest any també membre 
del Jurat Jove del certamen. 
I la segona, reportera i escrip-
tora de misteris de temàtica 
paranormal que presenta lli-
bre. Amddós, originaris de la 
capital del Segriá, es van tor-
nar a trobar a Sitges per viure 
una nova experiència en les 
seves carreres. Cap dels dos 
és nou en el Festival. Mellinas 
no se’n perd ni una sola edi-
ció des de 2009. “La primera 
pel·lícula que vaig veure va 
ser REC 2 en la inauguració 
del Festival. I aquell mateix 
dia vaig acudir a una reposició 
de The Clockwork Orange al 
costat de Malcolm McDowell, 
a qui vaig demanar que can-
tés Singing in the Rain davant 
del públic, petició a la qual 
va accedir. És, sens dubte, un 
dels records més bonics que 
conservo d’aquella primera 
vegada en el Festival”. Per la 
seva banda, Porqueras també 
porta diversos anys donant a 
conèixer el seu treball en el 
marc del Festival. “Es tracta 
de ‘Croniques de Misteris’, 
una sèrie de reportatges de 
temàtica misteriosa que po-
den veure’s a RAC105 TV, dins 
del programa Misteris, que 
dirigeix Sebastià d’Arbó”.
No obstant això, aquest ha 
estat un any diferent per als 
dos. En el cas de Mellinas, la 
seva relació amb el Festival 
ha canviat totalment: “És una 

torna al Festival de Sitges

Teresa Porqueras, durant 
la presentació del seu 

llibre (a l’esquerra), i José 
Mellinas, durant la gala 

de clausura de Sitges 
2016 (a la dreta).

fotos · Dani Martínez i Anna Puig

El talent de Lleida

què en pensa...

La pitjor manera de 
veure Villeneuve

Un fil de suor ben freda 
s’obre pas lenta però ininter-
rompudament a través de la 
meva esquena. Em tremolen 
les mans i el meu peu dret 
adquireix autonomia pròpia, 
com si a sota seu hi hagués 
un pedal de bombo d’un 
atractiu irresistible. Com per 

no bastonejar-lo... Un princi-
pi d’urticària amenaça el meu 
coll. És llavors quan començo 
a sentir aquesta calor horri-
ble i el meu rostre adquireix 
una posat tibant i de trasbals. 
Us juro que ja començo a te-
nir ganes de plorar. Cap i ulls 
decideixen posar-se d’acord 

i treballar coordinats, encara 
que sense èxit, a la recerca 
d’un lloc millor des del qual 
veure l’última de Denis Vi-
lleneuve de la manera més 
adequada. Existeix un lloc 
pitjor per veure Arrival que 
la primera fila del lateral dret 
de l’Auditori de Sitges?

Dani Martínez realitzador audiovisual

cosa molt bonica perquè pots 
veure el Festival des d’un altre 
punt de vista. He vingut com 
a espectador, també com a 
periodista, i aquest any com 
a membre del Jurat Jove. 
Es tracta d’una responsabili-
tat bastant gran perquè has 
de premiar dues pel·lícules i 
aquests premis ajudaran a la 
seva distribució en el mercat 
europeu i espanyol. Ho estic 
gaudint molt. És molt bonic. 
He lluitat per això i és un som-
ni fet realitat”. En parlar amb 

Porqueras, de seguida ens 
adonem de l’entusiasme amb 
el qual assisteix aquest any al 
Festival per presentar el seu 
primer llibre, Cara a cara con 
Satanás. “Aquest és el nostre 
quart any i estem contentís-
sims de poder presentar el 
llibre. Hi narro molts secrets 
que he anat reunint durant un 
any d’entrevistes i entre els 
quals hi ha un cas verídic de 
Lleida. Es tracta d’un cas in-
creïble d’exorcisme en el qual 
em vaig entrevistar amb una 

posseïda. Tinc moltes ganes 
que pugueu llegir-ho perquè 
us posarà els pèls de punta”, 
ens diu la Teresa entre riures.
La mítica sèrie de ciència-
ficció Star Trek va ser el leit-
motiv d’aquesta 49a edició 
del Festival de Sitges, que es 
va celebrar entre els dies 7 i 
16 d’octubre. Durant el trans-
curs del certamen van poder 
veure’s fins a un total de 375 
pel·lícules, a més d’una gran 
varietat d’activitats paral·leles 
com exposicions, projeccions 

de sèries o la ja coneguda 
Zombie Walk. Les grans gua-
nyadores d’aquest any van ser 
Swiss Army Man, que es va 
alçar amb el gran guardó del 
Festival; The Autopsy of Jane 
Doe, que es va emportar el 
Premi Especial del Jurat; The 
Handmaiden, que va rebre el 
Premi del Públic, i Grave, que 
va obtenir dos guardons, el 
Premi del Jurat Jove i el Citi-
zen Kane a la Millor Direcció 
pel treball de la francesa Julia 
Ducournau. 
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7accents.cat dobla la seva audiència 
mitjana segons l’OJD

 GERARD MARTÍNEZ
 LLEIDA

Nodrir el diari digital amb més 
i millors continguts i apostar 
pel periodisme d’investigació 
havien esdevingut les prin·
cipals apostes de l’empresa 
editora de cara al setembre. I 
sembla que l’estratègia hauria 

resultat un èxit a tenor de les 
dades oficials facilitades per 
l’Oficina de Justificació de la 
Difusió (OJD), que atorga al 
portal de notícies un incre·
ment de l’audiència mitjana 
del 168,58% respecte d’agost.
Així, 7accents assoleix els 
18.395 usuaris únics al setem·

bre, amb un total de 27.847 
visites mensuals i 44.673 pà·
gines vistes, xifres que tripli·
quen l’auditoria de l’agost i 
doblen l’audiència mitjana del 
diari digital.
7accents.cat se situa ara entre 
els 75 portals de notícies més 
llegits a Catalunya. 

La jornada s’ha centrat en la defensa 
de la dona i l’excés informatiu

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

L’iSE7 de 7accents, inaugurat 
pel secretari de Comunica·
ció de la Generalitat, Miquel 
M. Gamisans, ha estat un crit 
a l’entusiasme periodístic, 
l’evolució tecnològica i la re·
novació que, segons Txe Ara·
na, Josep M. Ganyet, Carles 
Porta i Àlex Terés, moderats 
pel subdirector de Rac1, Jor·
di Margarit, va de la mà de la 
capacitat de transcendir i ser 
més competitiu. Les perio·

Èxit de l’iSE7, la primera
trobada de periodistes

a Lleida

Imatge de la primera trobada iSE7, organitzada per 7accents.
foto · Miki de Santiago

L’entrega dels 
PREMIS

SE7BLOGS
clou la primera
edició de l’iSE7

distes Elisenda Rosanas, Laia 
Soldevila i Noemí Vilaseca, 
dirigides per la presentadora 
Elisabet Carnicé, van debatre 
sobre el paper de la dona en 
la professió, van reivindicar 
els seus drets i van remarcar 
les seves desigualtats. L’iSE7 
finalitzava amb l’entrega dels 
PREMIS SE7BLOGS. Segons 
els lectors de 7accents.cat, el 
blog de Núria Perpinyà és el 
millor de Lleida d’aquest any, 
seguit dels d’Ignasi Servià i 
Dolors Mateu. 

Periodisme optimistaHistòria

Almenar rehabilita el cementiri
civil, construït fa més d’un segle

 REDACCIÓ
 ALMENAR

L’alcaldessa d’Almenar, Te·
resa Malla, ha inaugurat la 
rehabilitació del cementiri 
civil de la població, un petit 
espai situat a 1 quilòmetre i 
mig de la població, bastit a 
principis del segle XX i que 

constitueix un recinte singu·
lar, ja que és dels pocs ce·
mentiris civils de Catalunya 
separats del cementiri reli·
giós. Les obres han consistit 
en la consolidació d’una part 
del mur perimetral, la col·
locació d’un panell informa·
tiu i la instal·lació d’una por·
ta de forja, entre d’altres. 

Es tracta d’un petit espai situat a 1 quilòmetre i 
mig de la població bastit a principis del segle XX.

foto · Ajuntament d’Almenar

Associacionisme

Els moviments socials de Lleida
secunden la creació de La Baula

 REDACCIÓ
 LLEIDA

Tretze marees i col·lectius 
de Lleida han donat suport 
a l’Ateneu Cooperatiu La 
Baula, al carrer del Nord. Els 
moviments socials en secun·
den la creació entenent que 

“les persones que aspirem 
a transformar la societat ne·
cessitem espais de trobada i 
de construcció de projectes 
comuns”. També animen a 
“fer possible” el projecte 
participant en la campanya 
de micromecenatge. 

L’Ateneu Cooperatiu de Lleida ha iniciat una cam-
panya de micromecenatge a la plataforma totSuma.

foto · La Baula

Art
Osca alerta Vila de possibles

multes i “responsabilitats penals”

 REDACCIÓ
 OSCA

El jutjat d’Osca ha alertat el 
conseller de Cultura de la 
Generalitat, Santi Vila, i el 
director del MNAC, Pepe 
Serra, de possibles multes i 
“responsabilitats penals” si 
no traslladen a l’Aragó les 
obres d’art de Sixena que 

encara estan a Catalunya. 
Concretament, 2 que encara 
romandrien al MNAC (tot i 
que Serra ha dit que no sap 
on són), ja que el 26 de ju·
liol, assegura el jutjat d’Os·
ca, es van lliurar 51 de les 
53 que hi havia en dipòsit al 
Museu amb seu a Barcelona, 
així com les 44 que hi ha al 
Museu de Lleida. 





AGE
NDA

JazzTardor
DIA: del 28 d’OCTUBRE al 26 
de NOVEMBRE
LLOC: Lleida
La XXIII edició de JazzTardor 
arriba a Lleida amb gairebé 
una vintena d’actuacions a la 
capital de Ponent. Enguany 
manté l’eclecticisme de la 
seva personalitat i ofereix una 
combinació d’artistes consa-
grats i talents emergents dins 
del programa.

Saló DeNuvis
DIA: del 4 al 6 de NOVEMBRE
LLOC: Fira de Lleida
De Nuvis està dirigit a totes 
les persones que vulguin cele-
brar un esdeveniment a mida, 
les quals podran trobar en un 
espai atractiu tot el que ne-
cessiten per organitzar un ca-
sament, una comunió, un ba-
teig, etc. Amb un total de 95 
expositors, el visitant gaudirà 
també de diverses desfilades

Conte teatra-
litzat ‘El fil de 
la vida’
DIA: 5 de NOVEMBRE 
LLOC: Biblioteca Pública de 
Lleida
HORA: 11.00 h
La Biblioteca Pública de Llei-
da organitza sessions de joc 
de falda i activitats per a na-
dons de 0 a 3 anys i les seves 
famílies.

Epectacle 
‘Caiguts del 
cel’
DIA: 5 de NOVEMBRE 
LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 21.00 h
La vida tranquil·la i feliç d’una 
parella petit burgesa de mit-
jana edat es veu trastocada 
bruscament quan, un bon dia, 

sense motiu ni explicació apa-
rents, comencen a aparèixer 
diners dins del menjador de 
casa seva. La situació s’embo-
lica quan s’hi veuen implicats 
la dona de fer feines estran-
gera de la parella i  un pecu-
liar veí molt inquietant. I tot, 
per arribar a un final absolu-
tament inesperat que cap es-
pectador no hauria de revelar.

Concert de 
Montse Caste-
llà
DIA: 5 de NOVEMBRE
LLOC: Slàvia de les Borges 
Blanques
HORA: 23.30 h
La cantautora, guitarrista i 
pianista tortosina interpreta 
temes propis dels seus tres 
discos i també versions de tot 
tipus.

RHUM Cicle 
de Teatre
DIA: 6 de NOVEMBRE
LLOC: Gran Teatre de la Pas-
sió de Cervera
HORA: 12.00 h
Rhum & Cia fa anys que no tre-
ballen i ningú no els crida per 
anar a actuar enlloc. Els seus 
pallassos malviuen al magat-
zem de la companyia i un bon 
dia reben una trucada inespe-
rada... És Rhum, té un bolo!

Mostra 
Teatrecòmic
DIA: 06 de NOVEMBRE
LLOC: La Granadella
HORA: 18.00 h

La Mostra de Teatre Còmic 
Amateur és una iniciativa del 
Consell Comarcal de les Gar-
rigues, amb la col·laboració 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya, la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de Ca-
talunya i l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, i dóna l’oportunitat 
a les companyies de teatre 
còmic amateur d’arreu de Ca-
talunya d’actuar i donar-se a 
conèixer davant del públic de 
la comarca.

Espectacle 
‘Contes 

amagats’
DIA: 6 de NOVEMBRE
LLOC: Teatre l’Amistat de 
Mollerussa
HORA: 18.00 h
L’humor i la imaginació es do-
nen la mà en forma d’espec-
tacle. Marcel Gros es presen-
ta com un trobador de contes 
i emprèn un viatge per camins 
imaginaris plens de formes, 
papers, sons i colors a la re-
cerca de les històries que en-
cara no són a dins dels llibres.

Festes de 
Sant Crist 
DIA: del 8 al 13 de NOVEM-
BRE
LLOC: Balaguer
La ciutat de Balaguer es ves-
teix de gala per celebrar la 
festa del seu patró, el Sant 

Crist, amb una programació 
d’actes tradicionals i festius.

Cicle Diàlegs
DIA: 8 i 15 de NOVEMBRE 
LLOC: Espai Orfeó de Lleida
S’inicia amb l’objectiu de ge-
nerar trobades de reflexió i 
debat al voltant de l’associ-
acionisme, de les seves múl-
tiples realitats i, a la vegada, 
que sigui una eina útil per 
aprofundir i generar respos-
tes i conclusions útils per a tot 
el sector.

Monòleg de 
José Corba-
cho
DIA: 09 de NOVEMBRE
LLOC: Teatre municipal de 
Balaguer
En el marc de la Festa Major 
de Sant Crist de Balaguer, 
l’humorista José Corbacho 
actuarà al teatre municipal.

Concert de 
l’Orquestra 
Tradicional 
Xinesa
DIA: 10 de NOVEMBRE 
LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida

Saló Immobiliari 
Ciutat de Lleida
DIA: del 12 al 13 de NOVEMBRE
LLOC: La Llotja de Lleida
El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobilià-
ria de Lleida organitza la segona edició del Saló 
Immobiliari Ciutat de Lleida. El Saló va dirigit a 
les persones que busquen pis o volen vendre o 
llogar un immoble, amb els millors professionals 
del sector. L’edició anterior va ser la primera en 
organitzar-se i va obtenir una important afluència 
de públic amb una gran satisfacció per part de les 
agències participants. 
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HORA: 20.00 h
L’orquestra, formada per ins-
truments tradicionals i un cor, 
és una agrupació del Ministe-
ri de Cultura de la Xina que 
té per objectiu promocionar 
i preservar la cultura i el pa-
trimoni musical d’aquest país 
asiàtic.

Mollerussa 
Lan Party
DIA: del 10 al 13 de NOVEM-
BRE
LLOC: Fira de Mollerussa
Aquesta trobada d’aficio-
nats a les noves tecnologies 
comptarà amb campionats, 
tornejos i concursos. També 
hi haurà un programa de xer-
rades gratuïtes, una demos-
tració de drones i un nou es-
pai per als més joves.

Espectacle 
‘DOS’
DIA: 11 de NOVEMBRE
LLOC: Teatre Principal de 
Lleida
HORA: 21.00 h
Amb Juanra Bonet, presenta-
dor de programes com CQC 
o El Intermedio, i David Fer-
nández, conegut per encarnar 
Rodolfo Chickilicuatre, l’obra 
DOS arriba amb força al Tea-
tre Principal de Lleida.

Ponent Roots 
Festival
DIA: de l’11 al 13 de NOVEM-
BRE 
LLOC: Lleida
Lleida celebra la cinquena tro-
bada per a tots els amants de 
les músiques negres. Tres dies 
de manifestacions musicals en 
diversos espais de la ciutat.

Concert de 
la Fundació 

Tony Manero
DIA: 12 de NOVEMBRE
LLOC: Slàvia de les Borges 
Blanques
HORA: 23.30 h
El popular grup català de mú-
sica disco i funk presenta el 
seu nou disc, Superficial. Es 
tracta d’un treball que porta 
els Manero al so disco dels 
vuitanta i a l’electro-funk en 
una reivindicació de la festa i 
la música de ball com a valors 
indispensables.

Concert 
d’Animal
DIA: 19 de NOVEMBRE
LLOC: Slàvia de les Borges 
Blanques
HORA: 23.30 h
Aquest nou grup de fusió 
sona arreu amb el seu èxit 
Només amb tu. Sobre una 
base de pop i reggae, els Ani-
mal introdueixen música ne-
gra i també es remeten al folk 
en algunes cançons.

Certamen de 
Dansa Urbana
DIA: 19 de NOVEMBRE

Mollerussa E-Vents
DIA: del 25 al 27 de NOVEMNRE
LLOC: Fira de Mollerussa
Mollerussa E-Vents, la darrera aposta de Fira de 
Mollerussa, ja està en marxa. L’innovador certa-
men està adreçat al sector d’esdeveniments amb 
l’objectiu de fer un pas més enllà en el concep-
te de fira tradicional, barrejant la part expositi-
va amb una de demostrativa i amb activitats que 
permetin al visitant interactuar i que aportin dina-
misme al certamen.

LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 18.00 h
Lleida es converteix en la ciu-
tat referent de la dansa urba-
na europea amb la celebració 
d’aquest nou certamen core-
ogràfic professional de dansa 
urbana, que comptarà amb la 
participació de companyies 
internacionals.

Espectacle 
‘La bella i la 
bèstia’
DIA: 20 de NOVEMBRE 
LLOC: Teatre de l’Amistat de 
Mollerussa
HORA: 18.00 h
El Teatre de l’Amistat de Mo-
llerussa presenta l’espectacle 
infantil de la companyia Veus 
Veus, el clàssic La bella i la 
bèstia.

Concert 
Mamapop ‘16
DIA: 29 de NOVEMBRE 
LLOC: Auditori Municipal 
Enric Granados de Lleida
HORA: 19.00 h i 22.00 h
Clàssics del pop-rock espanyol 
amb acompanyament de l’Or-
questra Simfònica Julià Carbo-
nell en un espectacle pensat 
per recordar i gaudir. Els be-
neficis aniran destinats a la re-
cerca científica de l’Institut de 
Recerca Biomèdica IRB-Lleida 
en càncer de mama.

Espectacle 
‘La Caputxe-
ta Galàctica’
DIA: 25 de NOVEMBRE

LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 21.00 h
I si la Caputxeta decidís no fer 
cas de la seva mare, es deixés 
emportar per la seva intuïció 
i s’endinsés en el bosc més 
profund de les seves pors? 
Què pot passar quan reacci-
onem davant d’allò que està 
establert? Heu acompanyat 
mai algú en un viatge inicià-
tic? La Caputxeta Galàctica 
és un espectacle escènic d’art 
multimèdia que versiona el 
conegut conte La Caputxeta 
Vermella i ofereix una visió 
singular del popular mite in-
fantil.

Concert 
d’Antonio 
Orozco
DIA: 26 de NOVEMBRE
LLOC: Teatre de la Llotja de 
Lleida
HORA: 21.00 h
Descobreix la cara més ínti-
ma dels grans èxits d’Antonio 
Orozco al Teatre de la Llotja 
de Lleida.  Les grans cançons 
que formen part de la seva 
discografia, portades a la mà-
xima expressió, amb una po-
sada en escena mimada fins 
al més mínim detall. Orozco 
despulla les seves cançons en 
concert i ànima per viure una 
experiència única.

Concert del 
Quartet 
Teixidor
DIA: 24 de NOVEMBRE
LLOC: Auditori Municipal En-
ric Granados de Lleida
HORA: 20.30 h
Els últims quartets de Mozart 
són una veritable condensació 
de tota la seva saviesa musical 
i un dels cims del Classicisme 
vienès. Va saber absorbir tots 
els elements musicals de la 
seva època, al mateix temps 
que girava la mirada als mes-
tres del passat per aprendre’n 
tot el que li mostraven. Bona 
prova d’això és la instrumen-
tació per a quartet de corda 
de cinc fugues d’El clave ben 
temperat de Bach.

envieu els 
vostres actes a:

agenda@
7accents.cat

+ info:
7accents.cat
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 Montse Monjo  

 JUDIT GÓMEZ
 LLEIDA

www.7accents.cat

JUDIT GÓMEZ
Què diferencia Nexus de la 
resta de competidors lleida·
tans?

MONTSE MONJO
Una trajectòria professional 
de més de vint anys, profes-
sionals molt preparats i en 
contínua formació, tecnologia 
puntera i productes persona-
litzats i d’alta qualitat. A més, 
tractem d’educar i reeducar 
els nostres pacients per acon-
seguir que un estil de vida 
saludable sigui quelcom quo-
tidià i que els seus resultats 
durin i perdurin.

J. G.
Quines són les operacions 
o els tractaments més sol·
licitats? 

M. M.
En la dona segueix sent tot 
allò relacionat amb millorar 
l’aspecte del pit, la liposucció 
i, en els últims anys, ja que 
abans no es valorava tant, la 
cirurgia íntima. En l’home, la 
rinoplàstia, l’otoplàstia i l’eli-
minació del pèl, cada cop 
amb major demanda.

J. G.
Teniu un públic homogeni?

M. M.
No, gràcies a l’ampli ventall 
de tractaments tenim una àm-
plia diversitat de pacients. Les 
dones entre 35 i 55 anys su-
posen un 70% dels pacients, 
tot i que l’home cada cop és 
més habitual. El creixement 
de pacients homes coinci-
deix amb el canvi de la nostra 
imatge corporativa. Abans hi 
havia una dona i ara hi aparei-
xen tots dos, suposo que els 

Vitalista, lluitadora, alegre i optimista. Els qui la coneixen bé diuen que és rigorosa i exigent amb si mateixa. Des de 2002 està al capdavant 
de Grup Nexus, encara que el centre de medicina estètica i salut va néixer uns anys abans, el 1996. Té un Màster en Direcció i Administra-
ció d’Empreses, un altre en Bellesa i Salut, també en Estètica Integral i en Especialista Dermocosmètica. A Nexus desenvolupa el seu desig 
d’aprendre, conèixer i evolucionar. I a DeNuvis, on l’entrevistem, ajuda els nuvis i les núvies a convertir en inoblidable el seu gran dia.

directora 
de Nexus 

Grup

faltava una referència...

J. G.
Sou líders en ozonoteràpia. 

En què consisteix?

M. M.
És una passada! Es basa en 
l’aplicació d’ozó en l’orga-
nisme. S’extrauen uns 200 cc 
de sang i posteriorment s’hi 
barreja l’ozó per oxigenar-la 
i reinjectar-la. Els pacients es 
queden esbalaïts amb el canvi 
de color de la sang, que passa 
de marró fosc a vermell, ja que 
contrarestem l’oxidació cel-
lular, principal base de qualse-
vol malaltia i l’envelliment. Té 
diverses finalitats, com l’anti-
envelliment, la fibromiàlgia i, 
inclús, contraresta efectes no-

cius de químio i radioteràpia.

J. G.
Però vosaltres no us oxideu 
pas de DeNuvis...

M. M.
No, ja som un clàssic aquí. 
Actualment és l’única fira que 
fem, ja que és a la nostra ciu-
tat i el target visitant encaixa 
a la perfecció. És una manera 
d’estar a prop d’un públic que 
vol una posada a punt per al 
dia més especial de la seva 
vida. Aquí els assessorem i in-
formem del pla preboda per-
fecte, “Casa’t amb Nexus”.

J. G.
Centrant·nos en el pacient, 
quin paper hi juga l’ètica o 
la moral en un diagnòstic?

M. M.
L’ètica moral i professional 
forma part de l’ADN de Ne-
xus. Primer som persones i 
després, empresa. No som 
comercials, per tant, no ve-
nem res. Assessorem el millor 
per al pacient i molts dies de-
saconsellem operacions qui-
rúrgiques, ja que pot tenir so-
lució amb altres tractaments o 
amb un canvi d’hàbits de vida 
saludables. Aquest modus 
operandi ha fet guanyar-nos 
la confiança i fidelització dels 
nostres clients.

J. G.
I s’hauria d’acompanyar d’un 
assessorament psicològic?

M. M.
Sí, el primer que fem és des-
cartar que no hi hagi cap pro-
blema psicològic que dugui el 
pacient a fer l’operació d’una 
manera impulsiva i buscant 
finalitats fora del resultat. De-
rivem els casos als professio-
nals i fins que aquests no ho 
autoritzen no es fa cap inter-
venció.

J. G.
Veure’s guapo o sentir·se 
guapo?  

M. M.
Jo ho tinc clar, sentir-se gua-
po! Si et sents guapo, et 
veuran guapo! Avui en dia el 
paradigma ha canviat. Abans, 
per exemple, les operacions 
eren ostentoses, ara es treba-
lla molt l’interior, tal com por-
tem fent des dels nostres ini-
cis. Tractem la bellesa de dins 
a fora, cos i ment, per assegu-
rar el millor resultat al pacient 
i que ell se senti tan guapo 
com el veiem nosaltres.

“Entenem la bellesa com a sinònim d’estil 
de vida saludable, en cos i ment”

“Volem donar 
un servei 

d’estètica i salut 
de 360 graus als 
nostres clients”



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

ANUNCIA’T
fes visible el teu negoci

explica’ns què necessites 
i junts ho farem realitat
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El purgatori i els 
dictadors

 Els catòlics viuen en l’espe-
rança que poden redimir els 
seus pecats al purgatori, un es-
tat transitori entre la Terra i el 
cel destinat a les ànimes que, 
malgrat tot, encara poden ser 
salvades. Suposant que mai cap 
dictador hagi merescut la gràcia 
d’una segona oportunitat, com 
us imagineu aquest trànsit?
Potser algú dibuixarà benèvo-
lament una estampa de rostres 
compungits i cops al pit. En 
definitiva, es justificaria, van ser 
persones com nosaltres, sovint 
pares de família de missa diària 
i amants dels esports, éssers 
confrontats a les contradiccions 
de la vida, tant capaços de pe-
nediment com qualsevol. D’al-
tres, per contra, els imaginaran 
desafiants davant les proves 
exigides, mostrant una supèr-
bia estèril pròpia dels qui no 
acaben de sentir-se morts.
Si us hi pareu a pensar, sigui 
quin sigui el tràngol que fem 
obrar als àngels o als dimonis 
-perquè ben bé no sé qui mana 
en aquests territoris fronterers 
del més enllà- haurà estat fruit 
de la nostra imaginació i, per 
tant, una projecció d’allò que 
nosaltres mateixes hauríem fet 
al personatge en qüestió. Pot-
ser l’afusellaríem a peu de fossa; 
el sotmetríem al repertori com-
plet de les tortures infligides a 
cadascuna de les persones de-
tingudes a les seves presons; el 
faríem encarnar tota la por, la 
humiliació, la injustícia, la triste-
sa i la misèria moral que els seus 
actes varen engendrar. Potser 
algú més sibil·lí l’obligaria a es-
coltar tot allò que els seus an-
tics súbdits o llurs descendents 
haguessin desitjat dir-li a la cara 
si els hagués estat permès o si 
haguessin tingut l’ocasió.
Creieu-me si us dic que totes 
les generacions que compartim 
aquest present nostre hem es-
tat vivint escenes com aquestes 
repetidament, perquè la pre-
sència del Franquisme en la de-
mocràcia espanyola és compa-
rable a la què tindria un mort al 
purgatori. El discurs dominant 
de la Transició el va enterrar 
pensant que alguna part de la 
seva ànima havia de ser salvada. 
La paradoxa és que aquest acte 
ens va confinar tots plegats al 
purgatori en lloc de condemnar 
el mal a l’infern. D’aquí que les 
institucions democràtiques no 

hagin superat mai el buit ètic 
que ha maleït la nostra memò-
ria pública i enverina el nostre 
laberint polític. És aquest buit 
el que tendeix a bloquejar-nos 
entre el silenci cínic de la impu-
nitat, el soroll enrabiat de la ico-
noclàstia i l’esterilitat covarda 
de la banalitat.
Em refereixo, per exemple, a 
la impunitat del nomenclàtor 
de Lleida i dels qui el defen-
sen, o bé al cinisme d’aquells 
nacionalistes d’ordre que decli-
naven l’assistència als actes de 
l’Amical Mathaussen fa trenta 
anys, però que en fa dos no te-
nien escrúpols a servir-se de la 
memòria dels jueus perseguits 
per la Gestapo i crear valor afe-
git al Pirineu per tal de captar 
contractes amb tour operadors 
israelians. Parlo de la ràbia dels 
qui necessiten redundar en la 
destrucció d’un monument ja 
caducat com en el cas del Fran-
co del Born, i també parlo dels 
qui sempre preferiran la gestu-
alitat del bufó a mordacitat del 
còmic dissident. 

MONTSERRAT INIESTA
UNIVERSITAT DE LLEIDA 

La justa valorit-
zació de Sant Ruf

 Recentment s’ha fet la me-
rescuda consideració com a 
Bé Cultural d’Interès Nacional  
(BCIN) l’església vella de Sant 
Martí i la capella del Peu del 
Romeu. Però malauradament 
i de manera força incompren-
sible no ha passat el mateix 
amb les restes del vell monestir 
de Sant Ruf que resten amb la 
protecció de BCIL. El Diari Ofi-
cial de la Generalitat de 29 de 
setembre de 2016 publicava la 
resolució per la qual  es proce-
dia a arxivar la incoació ende-
gada el  23 de maig de 1980 
segons l’informe desfavorable 
del Consell Assessor del Patri-
moni Cultural Català. Creiem 
que ha estat una desafortuna-
da decisió ja que els valors pa-
trimonials són força notables i 
mereixen la màxima protecció 
de la llei del país. 
El monument més descone-
gut
Estem segurs que molts han 
“descobert” l’existència de 
la petita-gran joia que són les 

restes del monestir de Sant Ruf 
amb el protagonisme que ha 
tingut als mitjans. La majoria 
ignoren on es troba: a 2 qui-
lòmetres per la carretera d’Al-
besa. Menys gent recorda ha-
ver-los vist algun cop: allò que 
hi ha allí, vora la creu (la millor 
creu de terme que es conser-
va –traslladada– al municipi de 
Lleida). I els que viuen a Llívia 
o als pobles de més amunt són 
els més acostumats a veure 
aquell casalot, mig enrunat. La 
veritat és que des de la carrete-
ra té una visió no especialment 
atractiva, però si anem en di-
recció contrària veurem la po-
tència plàstica i la formosor de 
la seva capçalera absidal.
Què es Sant Ruf?
Poc després de la conquesta 
de Lleida, l’any 1152,  s’esta-
bleixen en aquella zona nord 
de l’Horta de Lleida la culta co-
munitat de Sant Ruf d’Avinyó, 
seguidor de la regla de Sant 
Agustí, experts en dret romà 
i que ajudaran al gran esplen-
dor de la Lleida del segle XIII. 
Recordem que és el segle de 
la construcció de la vella cate-
dral medieval i que el temple 

dels monjos rufins sembla ser 
un petit banc de proves de 
la poderosa construcció de 
la nostra Seu Vella. Tot i que 
l’edifici no es va acabar mai, els 
trams de l’església construïda 
són un magnífic exemple pio-
ner del flamant romànic tardà 
que es desenvoluparà  a par-
tir sobretot de l’edificació de 
l’emblemàtica seu lleidatana. 
Probablement la primera volta 
d’aresta reforçada amb robus-
tos nervis  edificada a la con-
trada és la que encara cobreix 
l’espai bastit  de l’ambiciós 
projecte, que finalment no va 
poder fer-se.
Sant Ruf és, per tant, una obra 
inacabada, arranjada per a ús 
religiós primer, abandonada a 
partir del segle XV i convertida 
en torre pagesa fins no fa mas-
sa.
Què farem?
La recent notícia de la cessió 
pública per part de la famí-
lia Bendicho de l’ús del vell 
monestir  ha estat la primera 
alegria després del disgust de 
veure com no es considerava 
prou important pel Consell As-
sessor de Patrimoni del Depar-
tament de Cultura, que decidí 
no donar-li  el merescudíssim 
reconeixement com a BCIN. 
La Paeria de Lleida és la que 
ara té la competència legal de 
vetllar per aquest patrimoni i la 
generosa col·laboració privada 
li facilita el tractament d’un sin-
gular testimoni  medieval de la 
nostra ciutat.
La veritat és que l’estat de sa-
lut de les restes de Sant Ruf 
no és massa greu i que proba-
blement l’espai, ben sanejat i 
consolidat, pot restar com una 
mostra atractiva d’aquell vell 
temple, amb alguna petita ex-
plicació in situ per il·lustrar al 
visitant de la seva importància 
històrica. El repte rau en man-
tenir un entorn suficientment 
generós sense urbanitzar per 
tal de recordar com eren els di-
versos monestirs que envolta-
ren la ciutat de Lleida en època 
medieval i que aquest esdevé 
l’únic exemple conservat.
Des del Centre d’Estudis Co-
marcals del Segrià (CECS), 
amb el suport de la Plataforma 
d’Entitats Culturals de Lleida, 
oferim tota la col·laboració  
necessària per aconseguir el 
millor projecte i destí per Sant 
Ruf i el seu entorn en benefici 
de la ciutat i del seu patrimoni, 
però demanem la màxima cura 
en preservar la desconeguda 

què opina...

Ramon
Pedrós

periodista

El suïcidi del PSOE
i l’Íbex-35

El suïcidi del PSOE (fent pre-
sident Rajoy i cedint al dictat 
de la banca i de l’Íbex-35) és 
també la fi del model partidis-
ta instaurat per la Transició es-
panyola. Alguns d’aquells par-
tits ja han desaparegut (n’han 
nascut de nous), d’altres han 
perdut pes o s’han vist obli-
gats a canviar de nom, sem-
pre a causa dels escàndols, i 
la resta, excepte comptades 
excepcions, arrosseguen com 
poden el llast de la corrupció.
Fou Felipe González qui di-
gué als espanyols: “Desconfi-
eu dels polítics que acaben als 
consells d’administració de les 
grans empreses”. Quina bar-

ra! Fou aquell Felipe que va 
acabar el seu llarg mandat so-
cialista protagonitzant l’època 
més escandalosa de la política 
espanyola moderna. Només 
cal recordar que, entre aquella 
corrua d’escàndols, foren en-
viats a la presó, pràcticament 
al mateix temps, els màxims 
dirigents del Banc d’Espanya, 
la Guàrdia Civil i el Boletín Ofi-
cial del Estado, tres instituci-
ons emblemàtiques de l’Estat.
No cal dir que el PP i l’antiga 
Convergència de Jordi Pujol 
encara omplen i ompliran els 
diaris amb els seus propis re-
lats de corrupció. Però l’actua-
litat se centra avui en el “mis-
satge” socialista, que altre 
cop resulta prou “exemplar”. 
La pregunta és òbvia: quina 
confiança pot tenir un ciutadà 
(no cal que sigui obrer ni es-
panyol) en un partit obligat a 
seguir de manera tan barroe-
ra els interessos del “sistema” 
i del gran capital?
El PSOE ha estat capaç de 
promoure i executar un cop 

d’estat per decapitar el seu 
propi líder, elegit democrà-
ticament, no només a causa 
d’un desaforat deute bancari, 
sinó també per allò que ara 
se’n diu la força de les “por-
tes giratòries”. A dalt de tot 
del sistema, en els consells 
d’administració de les grans 
empreses, que actuen com 
les regalies de la Corona de 
l’Antic Règim, s’apleguen els 
interessos de la banca, de l’Íb-
ex-35, de la monarquia i dels 
dos grans partits hereus del 
règim de la Transició.
Fent president Rajoy, el PSOE 
enterra la mínima càrrega 
d’ideologia que quedava en 
la seva “cartera de valors”, fa 
un inesperat regal a Podem i 
al PSC (i qui sap si potser tam-
bé al procés sobiranista) però, 
això sí, a canvi de deixar un 
partit dividit, sense lideratge, 
havent traït les bases i cedint 
el paper de líder de l’oposició 
a un altre Pablo Iglesias dispo-
sat a posar fi a la història del 
socialisme obrerista espanyol.
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joia que és.
Igualment, sol·licitem al Depar-
tament de Cultura que recon-
sideri la desafortunada decisió 
i que se  reconeguin com a 
BCIN les restes del monestir 
de Sant Ruf.
El 5 de novembre al migdia 
convoquem a gaudir d’una 
part de la nostra fascinant his-
tòria i a la vegada demostrar 
que ens interessa la salvaguar-
da del nostre patrimoni. 

RAMON GONZÀLEZ
PLATAFORMA D’ENTITATS 

CULTURALS DE LLEIDA

 

Per què no 
s’apuja el preu de 
l’avellana?

 El passat divendres 21 d’oc-
tubre, diversos companys de 
JARC-COAG, vam participar 
en una reunió bilateral a Reus 
entre la Unió Europea i Turquia 
sobre la situació del mercat de 
l’avellana. Després d’escoltar 
membres de les delegacions 
turca, italiana, francesa i altres 
operadors en el mercat, hi ha 
una pregunta clara: si enguany 
la collita mundial serà un 20% 
més baixa que el 2015 i les 
existències d’enllaç de campa-
nya han estat normals, per què 
el preu que rep l’agricultor és 
més baix que ara fa un any?
A Catalunya, les previsions de 
collita del Departament d’Agri-
cultura parlen d’una producció 
semblant a l’anterior, al voltant 
de les 11.000 tones closca, 
però sembla que una vegada 
l’avellana està collida n’hi haurà 
menys que l’any passat.
A Turquia, pel principal produc-
tor mundial, la collita del 2014 
va ser de 450.000 tones closca, 
la del 2015 de 646.000 i la del 
2016 s’estima en 468.000. Uns 
quatre milions de persones de-
penen, directament o indirec-
tament, de la producció d’ave-
llana a Turquia.
En l’àmbit de preus, a la Llotja 
de Reus, l’avellana negreta co-
titza a uns 2,50–2,75 euros per 
quilo de closca segons el ren-
diment en gra. Aquests preus 
són més d’un 10% inferiors als 
valors per aquestes dates dels 
anys 2014 i 2015. També ha 
estat reiteradament qüestionat 
si les cotitzacions de la nostra 

Llotja s’ajusten a la realitat del 
mercat.
A Turquia, la categoria comuna 
es paga al productor al voltant 
de 3,3 euros quilo de closca, 
mentre l’any passat per aques-
tes dates es pagava a 3,90 eu-
ros. A més, aquesta campanya 
2016/17, els preus van comen-
çar més alts, però han baixat un 
30% en un mes.
Els productors turcs no s’ex-
pliquen com amb prop d’un 
30% menys de collita hi hagi 
menys preu que l’any passat. 
Han creat una “plataforma de 
solidaritat per l’avellana” i uti-
litzen les xarxes socials per ar-
ribar fins al govern. Denuncien 
que s’ha falsejat el lliure mercat 
i que hi ha un monopoli domi-
nat pel grup Ferrero, al qual li 
donen suport dos o tres grans 
operadors més. Han demanat 
la destitució del cap de les 
llotges de preus de productes 
agrícoles del seu país i han ar-
ribat als partits polítics perquè 
prenguin mesures urgents.

Cal recordar que el grup italià 
Ferrero és el primer comprador 
d’avellanes del món i que va 
adquirir el 2014 el grup Oltan, 
que era la principal empresa 
compradora d’avellanes a Tur-
quia.
Ens trobem moltes vegades 
amb altres sectors en els quals 
la llei de lliure mercat i l’equili-
bri entre l’oferta i la demanda 
no funciona correctament. Per 
exemple, amb l’oli d’oliva, el 
fet que determinades marques 
de la distribució representin un 
70% del consum distorsiona 
l’equilibri de la cadena alimen-
tària, perquè els agents amb 
un pes tan important acaben 
generant una posició de domi-
ni.
Segons ens van informar re-
presentants de la delegació 
turca en la reunió bilateral, es-
tan obligats a prendre mesures 
urgents. Està clar que mesures 
en prendran i caldrà seguir de 
prop com poden afectar els 
preus i els nostres productors. 

Potser aquestes accions de 
pressió dels productors turcs 
cap al seu govern acabaran de 
retruc amb una millora de la si-
tuació dels nostres agricultors. 
Malauradament, a Catalunya 
encara no se’ns considera tan 
importants per reaccionar i fer 
front davant d’uns mercats que 
segueixen exercint una posició 
de monopoli. 

SISCO ESQUERDA
CAP SECTORIAL DE FRUITA 

SECA DE JARC-COAG

 

Las pérdidas mi-
llonarias de FGC

 Leo que Puigdemont exige 
el traspaso de los ferrocarriles 
de cercanías. Acumular com-
petencias y poder se ha con-
vertido en la obsesión de algu-
nos políticos. Pero la realidad 

es que los ferrocarriles que es-
tán bajo la Generalitat de Ca-
taluña no son precisamente un 
modelo de gestión económica. 
FGC es una empresa fuerte-
mente deficitaria, con pérdidas 
multimillonarias que crecen 
año tras año y que nos toca 
pagar a los contribuyentes ca-
talanes. Mientras otros opera-
dores ferroviarios son rentables 
y consiguen beneficios, como, 
por ejemplo, Renfe. ¿Tras una 
gestión económica tan negati-
va del gobierno catalán en sus 
propios ferrocarriles y tan cos-
tosa para los ciudadanos, con 
qué legitimidad puede exigir 
el traspaso de otras líneas? Por 
no hablar de los escándalos de 
FGC relacionados con los ele-
vados sueldos de sus directivos 
o las condenas a varios expre-
sidentes por malversación de 
fondos. Quizá antes de exigir 
más competencias, algunos 
deberían mejorar la gestión de 
las que ya tienen. 

ANTONIO SANZ

 

¿Corridas no, co-
rrebous sí?

 Cuánta hipocresía del go-
bierno catalán en la defensa 
de los “derechos de los anima-
les”. ¿Por qué no proíiben los 
correbous, donde se colocan 
bolas de fuego hirviendo sobre 
la cabeza del animal? ¿Por qué 
no censuran las actividades de 
los pescadores deportivos, que 
devuelven al mar a peces con 
sus órganos internos desgarra-
dos por un anzuelo y condena-
dos a morir? ¿Por qué no prohí-
ben la tortura y el degüello de 
miles de corderos durante las 
Fiestas del Ramadán en Cata-
luña? ¿Por qué no acaban con 
la utilización de animales en 
crueles experimentos en far-
macéuticas catalanas?  Por lo 
visto, todo esto no preocupa a 
nuestros grandes “defensores 
de los animales”. Los únicos 
animales que les preocupan 
eran exclusivamente apenas 30 
toros lidiados al año. Cuánto 
cinismo de aquellos a los que 
los animales les importan muy 
poco y lo único que les importa 
es eliminar todo lo que huela a 
España. 

MARÍA PALACIOS

què opina...

La bona mort

El Salvados del diumenge 23 
d’octubre posava sobre la 
taula un debat que als Països 
Baixos es va resoldre fa anys 
i que aquí sovint es discuteix 
però mai es defineix. L’euta-
nàsia és l’’acte de provocar 
intencionadament la mort 
d’una persona que té una ma-
laltia incurable per evitar que 
pateixi’, i sempre ha estat en-
voltada de polèmica. Alguns 
detractors atorguen l’elecció 
del moment de morir als seus 
déus, o al més enllà, conside-
rant que l’hora està escrita i 
que el desenllaç ha de seguir 
el seu curs natural. Els partida-
ris, però, entenen que deixar 
de viure dignament s’assimila 
a la mort i, per tant, deixar-se 
anar amb anterioritat no és 
més que endolcir l’indefugi-

ble final. 
La vida és un regal de tal mag-
nitud que no podria entendre-
la si el dolor de viure-la fos su-
perior a la il·lusió de gaudir-la. 
Dolor com el que sent en 
Carlos Martínez, malalt d’ELA 
(esclerosi lateral amiotròfica) 
que, amb serenor, reivindica-
va el dret a l’eutanàsia men-
tre declarava que ja se sentia 
mort en vida. Un testimoni 
estremidor d’algú que estima 
tant la vida que, quan aquesta 
no li ofereix dignitat, tria per-
dre-la en lloc de mantenir-la.
El testimoni del president de 
DMD (Derecho a Morir Dig-
namente), Fernando Marín, 
tampoc em deixà indiferent. 
Contrari a la provocació vo-
luntària de la mort, exposava 
la necessitat d’invertir en ser-
veis pal·liatius per aquells que 
estan al final dels seus dies. 
Acabar el dolor en lloc d’aca-
bar la vida. Però què passa 
amb aquells que tenen mesos 
de decadència, patiment físic 
i psicològic per endavant? Es-
tar en estat de coma induït no 
em sembla pas una opció mi-
llor que accelerar l’inevitable 
final.

La figura del testament vital 
existeix per tal de poder ma-
nifestar la nostra voluntat en 
relació amb el tractament de 
la nostra salut en cas de no te-
nir facultats per comunicar-ho. 
Si podem deixar escrit que re-
nunciem a respirar amb l’aju-
da d’una màquina, per què no 
podem decidir posar fi a una 
situació que no té marxa en-
rere?
Tot i ser partidària del sí, no 
entenc l’eutanàsia com un 
dret a acabar amb la vida 
sense condicions. Únicament 
l’accepto en casos en què els 
professionals de la medicina 
certifiquin que el camí no té 
retorn. Un trastorn reversible 
no hauria de donar via lliure 
al suïcidi induït. Però mante-
nir un cos físic quan l’ànima i 
l’essència formen part d’una 
altra dimensió fa que la vida 
esdevingui una obligació. I jo 
vull tenir dret a viure-la, però 
no obligació a conservar-la.
No hi ha ruïna que pugui ar-
ruïnar una vida, ni desamors 
que puguin fer que la deixem 
d’estimar. Però sí hi ha camins 
a la mort que haurien de ser 
més fàcils de transitar. 

Maria
Fauria
assessora fiscal
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PASSATEMPS

by Miguel MacíasProu morts a l’N-240

by Joan CastellàBufetades per a tothom

HORÒSCOP per Dhana Astròloga

1 7
2 9 7 6

2 5 3
5 7 9 8

7
9 1 2 7
7 2 6
6 4 5 1

1 8

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

Dificultat: Mitjana

SUDOKU per AMIC

MOTS ENCREUATS per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Assumir amb esportivitat capitalista que has d’acceptar 
aquesta merda de feina nova i mal pagada. Cap de brot / 2. Animo les veles a tro-
tar. Arrenqui grans / 3. Mica de mica. Incorporat al seguici de l’exalcalde reciclat. 
Batejant Amics i Amigues / 4. Hi ha qui hi veu un toll i qui un pèlag. Anotació que 
sempre tens preparada per si de cas / 5. Maó mal cuit, i no és (del tot) broma. Li 
encanta seure a la plaça a mirar / 6. Cargolar el cargolí de la permanent. Marges 
d’actuació / 7. Símptomes d’arítmia. Com a trastorn del comportament té molt 
d’artístic / 8. Mort a l’asfalt. Un moro dins d’una carabassa / 9. Quan en tindràs 
quatre trobaràs que no són re. Anell per on passa el fil ordit de l’Oriol. P amb 
crossa / 10. P sense gep. La tercera pota. Es mantenen unides a Angola / 11. Brot 
tan tendre que té un santuari al Montseny i tot. Són qüestions molt calentes / 12. 
Constitueixen el moment àlgid de la inquietud. Exhibicionisme a la Patum / 13. 
L’un se’l vol menjar, l’altre ja ha begut. Anhel i delit per l’angúnia i la preocupació.

VERTICALS: 1. Aquest si fos una broma no clavaria tants mastegots. Qualitat del 
caràcter que fins que no es multiplica no es concreta / 2. Llavor de pera. Corda 
feta amb un bon tros de samarra. Maten l’amfitrió per poder entrar a Rioleón / 3. 
Multicromar l’ull. Conrea els enciams del futur a l’enclavament català més oriental 
/ 4. Marrecs a Porto Cristo. Cap que s’arrossega per l’aigua a popa. Rep i no pro-
testa / 5. Termes per cridar els qui s’equivoquen amb els tios. Isolada en un mar 
d’amontillat / 6. S’imposa en exemple. Pietat per l’acabament del festival televisiu 
d’avui. Als límits de la legalitat / 7. Fase important del desenvolupament. Denota 
una acció habitual (malgrat l’aspecte força dubitatiu) / 8. No estaràs bé, per això 
tibaràs. Set paios en trobada clandestina i no del tot lògica / 9. Encara aquells ma-
teixos símptomes. Web amb molts recursos, però no tants per saturar el portàtil. 
Nomena (però obvia les vocals) / 10. Desagradable esbufec molt propi dels ciclis-
tes. Putades amb DO Destí / 11. No arriba a maniàtica, és molt més patològica. 
Com tot home de talent té força mal humor / 12. Perquè quedés abolit només 
caldria suprimir dos esports. Ni brossa ni rosta: fullatge de l’arbre.

Àries (Del 21/3 al 20/4)
Darrerament sembla que 
només penses en treba-
llar i en generar ingressos. 
Assumptes legals poden 
reclamar la teva atenció. En 
algun cas es pot tractar de 
tràmits de divorci.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Si véns d’un període de cert 
ostracisme, ja comences a 
sortir a la llum. Tens el su-
port i l’admiració de moltes 
persones. Només pot ser 
que falli algú de la família.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Per tenir més llibertat hau-
ràs de lluitar una mica més. 
Necessites un canvi de casa, 
com si un cicle s’acabés. 
La parella reclama la teva 
atenció, encara que no t’ho 
digui.

Capricorn (Del 22/12 al 20/1)
No t’agrada perdre el 
temps. Vius un moment que 
algunes coses no acaben 
d’arrancar i això t’angoixa. 
Aprofita per llegir entre líni-
es. Segur que alguna cosa 
nova aprens.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Si cerques parella, potser 
podràs triar. Augment de la 
vida social, de les reunions, 
trobades, àpats... Compte 
amb la lletra petita i les 
condicions poc clares d’un 
contracte.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Et sents una mica desconfiat 
i més silenciós de l’habitual. 
Període introspectiu que et 
permetrà connectar amb 
parts oblidades de tu. Con-
verses pendents incòmodes 
que evites.



PASSATEMPS

by Jordi BalaschNeix un nou heroi

by Lupe RibotCastaween
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TELÈFONS D’INTERÉS

1 7
2 9 7 6

2 5 3
5 7 9 8

7
9 1 2 7
7 2 6
6 4 5 1

1 8

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

Dificultat: Mitjana

SOLUCIONS

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Moment d’expressar el que 
normalment amagues. Mira 
de fer-ho sense ferir però no 
continguis algunes emoci-
ons. Assumptes que es tro-
baven paralitzats comencen 
a moure’s.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Portes la batuta allà on 
siguis. Si acabes d’iniciar un 
nou cicle, no deixaràs que 
et diguin com has de fer 
les coses. Suport d’algun 
amic que t’aprecia com a un 
germà.

Bessons (Del 21/5 al 21/6)
Pot ser que t’arribi una 
informació relativa a la teva 
feina que és millor mantenir 
en secret. Sigues discret. 
Vols fer canvis en l’economia 
però sembla que s’endarre-
reixen.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Qüestions del passat entre 
germans tornen. Moment 
de canvis i no tots són fàcils 
de gestionar. Cerca maneres 
de distreure’t i no obses-
sionar-te pel que no pots 
controlar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Tens el suport dels amics i 
augmenta el cercle social. 
S’obren vies per a la solució 
d’alguns problemes materi-
als però no et fiïs de les apa-
rences. Cal ser previngut.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pot ser que et trobis repetint 
experiències i no entenguis 
per què. Tot plegat poden 
ser oportunitats per fer les 
coses d’una altra manera. 
Segueix la protecció econò-
mica.

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

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

Mollerussa 973 711 164
Tàrrega 973 310 852

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

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

FUNERÀRIES
Balaguer  973 390 862
Borges Blanques 973 142 607

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

GUÀRDIA CIVIL
Urgències 062
Comandància Lleida 973 249 008

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

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

POLICIA NACIONAL
Urgències 091
Lleida 973 728 500

TRANSPORTS
Autobusos Lleida 973 272 999
Renfe 902 320 320
Autocars comarques 973 268 500
Taxi 973 223 300
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Gamma Nou Peugeot 3008: Consum mixt (l/100 km): des de 3,5 fins a 7,6. Emissions de CO2 (g/km): des de 92 fins a 174.

NOU SUV PEUGEOT 3008
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