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VOX POPULI

Aleix Renyé @aleixrenye

«Aeroport de Barcelona. A la cua per fer un cafè, m’envolten 
tot de catalanoparlants. Tots s’adrecen en espanyol al 
cambrer. Jo li parlo català i em respon en un català de Lleida 
preciós. Vualà.»

Joan Lluís Bozzo @espremulla

«Que no ens enganyin. A Catalunya conviuen els catalans 
(que, siguin d’on siguin, estimen Catalunya) i els espanyols 
empadronats a Catalunya que volen eliminar la nostra 
llengua, cultura, símbols i llibertats.»

Emma @Emma1492is

«El Suprem es reafirma i diu que no hi ha error a anomenar 
cap de l’Estat Franco el 1936, quan legalment hi havia 
República. El feixisme de Franco segueix viu.»

Xavi @XAVIXa8

«És absolutament patètic i molt frustrant veure les baralles 
entre independentistes, aquí a Twitter. Foten molta pena.»

Societat Civil Catalana @Societatcc

«Malgrat el seu odi, continuarem defensant una Catalunya 
democràtica dins d’una Espanya forta i unida.»

«Aposto per 
una negociació 
bilateral amb 
les comarques 
de Lleida per 

lluitar contra la 
despoblació»

Quim Torra

President de la Generalitat a 
la Trobada al Pirineu

Trobada al Pirineu

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el ministre de Foment en funcions, José 
Luis Ábalos, van protagonitzar ahir la 30 edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, 
que s’ha celebrat a la Seu d’Urgell i en què el teixit empresarial de Lleida va tornar a fer 
gala de la seua capacitat d’innovació, producció i progrés. Els volums de facturació d’al-
gunes de les firmes presents, el nivell d’exportacions o de creació d’ocupació parlen per 
si sols, encara que evidentment també els dèficits, entre els quals les infraestructures 
són sempre la ventafocs. La xarxa viària i ferroviària i les seues moltes carències van 
ser exposades tant pel president de la Generalitat, Quim Torra, com pels representants 
del sector presents. Evidentment, la tensió política i la inestabilitat que això comporta 
en els moviments de capitals no van escapar tampoc aquest any de la Trobada, i tots 
els ponents i assistents van coincidir en el fet que el diàleg és l’única manera de tornar 
la tranquil·litat al carrer i a les inversions. Però la sorpresa va arribar a última hora, 
quan el ministre de Foment va llançar una galleda d’aigua freda a les previsions anun-
ciades que a la tardor l’aeroport de la Seu tindria el GPS que requereix per als vols co-
mercials. Ávalos va parlar de problemes tècnics i mesures de seguretat i no va garantir 
que es pugui implantar aquest sistema, davant de l’estupor de l’alcalde, Albert Batalla, 
i el conseller de Territori, Damià Calvet, que no acabaven d’entendre aquest canvi en 
els compromisos adquirits. És evident que la seguretat ha de ser prioritat sobre qual-
sevol altra consideració, però resulta com a mínim estrany aquest canvi de parer en 
tot just un mes. Caldrà esperar a les proves que es realitzaran i a explicacions més 
àmplies dels experts. En el costat positiu, l’estrella d’aquesta edició va ser l’anunci que 
va fer el president Torra que Barcelona acollirà un dels pròxims grans superordinadors 
d’Europa, segons va avançar la mateixa Comissió Europea. La màquina es dirà Mare-
Nostrum 5 i tindrà un rendiment màxim de 200 petaflops (200.000 bilions d’operacions 
per segon), que multiplicarà per 18 el del nucli de l’actual MareNostrum. La Comissió 
finançarà amb 840 milions d’euros la construcció de vuit nous superordinadors, que 
han d’entrar en servei abans del 2021, i els tres més potents s’ubicaran a Barcelona, a 
Bolonya i a Kajaani (Finlàndia). Una gran notícia per a la capital catalana que reforça 
així el seu lideratge en la revolució tecnològica i digital que vivim.

EDITORIAL
Un nou estil
L’ALCALDIA DE Miquel 
Pueyo, que si tot va com està 
previst serà alcalde el proper 
dia 15, marcarà un punt d’infle-
xió en les formes de la institu-
ció, formes que en algun detall 
ja havien estat apuntades per 
Fèlix Larrosa però que no te-
nien res a veure amb la solem-
nitat i el protocol dels anteriors 
paers en cap. Amb Larrosa ja es 
va començar a veure un nou es-
til més proper, però sense temps 
a consolidar-se per la proximi-
tat de les eleccions, però amb 
Pueyo acabarà instaurant-se 
un estil que trencarà algunes 
de les barreres protocol·làries 
que tant dificulten l’accés dels 
ciutadans a les autoritats, i vi-
ceversa. Pueyo, amb tots els in-
terregnes viscuts en la política, 
procedeix de la universitat, del 
món de la lingüística, en què 
s’ha consagrat com un presti-
giós assagista. 

La seua és una trajectòria di-
versa, rica i variada, que li ha 
permès passar de dirigir la po-
lítica lingüística del país a ser el 
responsable policial dels Mossos 
d’Esquadra a la província, sense 
oblidar que va ser el responsable 
de portar a Lleida figures de la 
literatura com Ray Bradbury o 
Patricia Highsmith. 

Aquesta visió àmplia, diversa 
i polifacètica de la realitat –pot-
ser l’economia sigui el seu punt 
feble– li permetrà controlar i 
coordinar amplis aspectes de 
l’activitat municipal. Es pro-
dueix la paradoxa que serà la 
persona de més edat en un grup 
–de fet en tot el ple– amb una 
presència de joves clarament 
destacable. Un ciutadà veterà 
i un polític de llarga trajectòria 
pilotant el canvi generacional 
per posar les bases de la Paeria 
del futur.

JUAN CAL

LA PEIXERA

Miquel Pueyo serà la 

persona de més edat 

en un grup municipal 

caracteritzat per la 

joventut de la majoria 

dels integrants

Correu electrònic: jcal@segre.com · Twitter: @jcalsegrecom · Facebook: www.facebook.com/juancal1/

El final d’una etapa
L’EXISTÈNCIA HUMANA, 
encara que segueixi un fil de 
continuïtat, és discontínua, amb 
moments en què ens enfrontem 
a nous reptes que donen sentit 
al nostre recorregut vital. Vaig 
encetar aquesta aventura de 
Notes al marge fa més de cinc 
anys i just avui em decideixo a 
acabar-la, perquè crec que he 
complert tot el que volia fer en 
aquest àmbit. Durant aquest 
temps, he pogut plasmar el meu 
estil personal i crític amb mi i els 
altres, per alguna cosa aquest 
lloc era meu. Tenint sempre pre-
sent la regla d’or: “No facis als 
altres el que no vulguis que et 
facin a tu.” 

He tingut la sort, de forma pa-
ral·lela, de poder ajudar moltes 
persones i que aquestes em do-
nessin la confiança de posar-se 
a les meves mans. Amb elles he 
compartit anàlisi, he compartit 
el meu coneixement, les meves 
opinions i tot el que he pogut, 
i ho penso seguir fent. Una di-
ta africana assenyala que “tots 
els blancs tenen rellotge, però 
mai tenen temps”. Una malaltia 
cultural que ens torna completa-
ment incapaços per aprendre del 
passat i de la qual tots els meus 
col·laboradors hem intentat no 
contagiar-nos. 

 Considero que la polaritza-
ció entorn del procés invalida 
pactes ERC/PSC i deixa fora la 
“Lleida que estimes”. Llàsti-
ma. Ho seguiré, amb un ull po-
sat en les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats, pel meu com-
promís ciutadà amb el dret a 
un espai públic accessible per a 
tothom. Sé que hi ha qui pensa 
que la millor manera de desac-
tivar els populismes és fent que 
governin. Perquè allò que pro-
meten quan aspiren al poder 
“solucions ràpides i senzilles” 
a problemes complexos, quan 
hi arriben es demostra que les 
promeses se les ha emportat el 
vent i el problema segueix allà, 
sense resoldre’l. Però si aquest 
fos el cas, això no seria èxit per 
ningú sinó un fracàs col·lectiu. 

Moltes gràcies a tots els que 
algun cop heu llegit aquestes 
notes, ha estat un plaer caminar 
junts. M’ha fet sentir molt bé 
saber i sentir que tinc família, 
amics i persones que m’apre-
cien. Moltes gràcies, perquè 
m’heu deixat parlar, sense pa-
raules no seríem humans. Con-
vençut del fet que les persones 
que parlen i conreen l’amistat 
de la resta de ciutadans viuen 
més, m’heu allargat la vida. Que 
sigueu molt feliços.

XAVIER RODAMILANS DE LA O

NOTES AL MARGE


