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Barcelona tindrà un dels tres grans superordinadors europeus, que comptarà amb un pressupost de dos-cents
milions d’euros i estarà en funcionament el 2020. Així ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Quim
Torra, durant la seua participació en la trentena Trobada al Pirineu davant de sis-cents empresaris i directius.

➜

TROBADA AL PIRINEU

Torra anuncia un supercomputador a
Barcelona amb un valor de 200 milions
Urgeix l’empresariat de Lleida a reclamar a l’Estat “infraestructures vitals”
CYNTHIA SANS
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❘ LA SEU D’URGELL ❘ Quim Torra es va
mostrar ahir orgullós d’anunciar
a la Seu d’Urgell que Barcelona acollirà un dels tres superordinadors més grans d’Europa
–els altres dos seran a Itàlia i
Finlàndia–. El projecte compta
amb el suport de la Generalitat,
l’UPC i l’Estat i està previst que
pugui estar en funcionament el
31 de desembre del 2020. Va
explicar que representarà una
inversió de cent milions d’euros només per part de la Unió
Europea i cent milions més els
aportaran les administracions
catalana, estatal i universitària. S’instal·larà al Barcelona
Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) i comptarà una
potència pic de 200 petaflops
(200.000 bilions d’operacions
per segon). En l’anunci després
de la confirmació per part de
la Comissió Europea, que va
provocar l’aplaudiment entusiasta dels assistents al fòrum
empresarial, Torra va remarcar
la importància d’aquest superordinador en un marc d’internacionalització, una de les
claus d’anàlisi per part d’aquesta
XXX Trobada. Va mostrar una
“satisfacció immensa, perquè
hem de ser capaços de liderar
la revolució tecnològica”, i en
aquest marc va remarcar que
aquesta inversió suposa situar
Catalunya en un lloc de lideratge en supercomputació.
Quim Torra va inaugurar ahir
a la Seu d’Urgell la trentena
edició de la Trobada al Pirineu
amb una demanda cap al fòrum,
amb més de sis-cents empresa-

LES FRASES

«No entenc per
què no tornen les
empreses amb el
nostre missatge de
confiança i serenitat
i un país que va bé»
«Vull acordar una
resposta de país
a la sentència del
Tribunal Suprem»
QUIM TORRA

ris i directius d’empreses, que
reclamin a l’Estat infraestructures vitals, com el Corredor
Mediterrani i la gestió de ports
i aeroports, i denunciïn el dèficit
fiscal, que va xifrar en 15.000
milions d’euros anuals.
Una de les preguntes dels empresaris va comparar la situació
de Catalunya i País Basc, amb
referència a acords avantatjosos
que ha aconseguit Euskadi amb
l’Estat. En aquest punt, Torra
va explicar que “els bascos no
tenen mig govern a la presó o
exiliat, amb referència al que
va ser l’Executiu de Carles
Puigdemont, ni tenen els seus
drets humans més elementals
vulnerats”.
Alhora, va atribuir la impossibilitat que la Generalitat
hagi pogut veure aprovats uns
Pressupostos a la conjuntura
electoral i confia ara a tornar
a negociar amb altres partits.

Retreu al Govern central i al PSOE
no tenir oferta per a Catalunya
n Quim Torra va insistir en
el dret d’autodeterminació
i la convocatòria d’un referèndum com a claus de les
demandes en la negociació
amb l’Estat, i va defensar una
vegada més que és necessària una solució política a un
problema polític.
En resposta als empresaris, va afirmar que qui ha de
definir quina és la seua oferta
per a Catalunya és l’Estat i
no aprecia interès a fer-ho
ni per part del Govern central ni per part del PSOE.
Entre les prioritats avui, va
remarcar la de refer, va dir,

la unitat de l’independentisme davant de la sentència del
Tribunal Suprem als líders
independentistes.
Creu necessària una resposta dels que estan a favor
de la radicalitat democràtica,
el respecte integral als drets
humans i també de l’autodeterminació, segons les seues
paraules. Qüestionat sobre
què fa el Govern per a la tornada d’empreses, va dir que
no entén per què no tornen,
i més tenint en compte que el
Govern català llança un missatge de confiança i serenitat
i que el país va bé.

El president Quim Torra conversa amb Vicenç Voltes davant de Rosa Maria Perelló i Albert Batalla.
CYNTHIA SANS

Més de sis-cents empresaris van participar des de dijous en la Trobada Empresarial al Pirineu a la Seu.

LES COMARQUES

Diàleg bilateral amb el territori sobre despoblació
n En una conferència de marcat to econòmic per obrir la
Trobada, Quim Torra va llançar un missatge d’urgència al
territori per lluitar contra la
despoblació, i va al·ludir al seu
projecte País viu, en el que
preveu un diàleg bilateral
entre la Generalitat i els consells comarcals i el territori

per buscar solucions al problema de la despoblació i acordar
polítiques per al manteniment
i l’atracció de talent.
En aquesta línia, va recordar la posada en marxa d’un
pla pilot a l’Alt Urgell i Pallars
Sobirà. També va destacar el
fet que la Seu d’Urgell comptarà amb el tercer centre d’In-

fec a Catalunya, amb una inversió de la Generalitat de deu
milions d’euros i que suposarà
la formació de quatre-cents
professionals a la capital de
l’Alt Urgell.
Així mateix, va ratificar
l’aposta per l’agroalimentació i va recordar la seua recent
reunió amb el sector porcí.

