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Dilluns, 15 de novembre del 2010

La crisi ofegamoltes famílies
La crisi continua causant estralls en l’economia i les famílies lleidatanes. Prova
d’això és que la Generalitat ha hagut de multiplicar per sis el pressupost que des-
tina a les anomenades subvencions d’emergència social, que han passat dels
47.500 euros del 2008 als gairebé 280.000 d’aquest 2010. Es tracta de quantitats
que en cap cas poden superar els 3.000 euros i que només poden sol·licitar-se
una vegada a l’any per fer front a despeses indispensables per no viure al carrer,
com pagar la llum, el gas, unes quotes de la hipoteca o el menjador escolar. És
evident que si la recessió no cessa, aquestes situacions de pobresa extrema con-
tinuaran augmentant en els pròxims mesos i podem arribar a unes bosses de mar-
ginalitat difícils de controlar. Tots els sectors econòmics i socials necessiten una
reactivació immediata perquè les administracions puguin continuar aportant al bé
comú els senyals d’identitat que en els últims quaranta anys hem aconseguit, des
de la sanitat i l’educació públiques fins a les infraestructures i els serveis, però és
evident que sense la creació d’ocupació serà gairebé impossible mantindre l’equi-
libri entre el que aportem a l’Estat i el que en rebem. Aquesta és l’autèntica prio-
ritat per a la classe política, perquè sense treball moltes de les nostres estructures
socials estan en perill.

Més que bones paraules
La líder opositora i Nobel de la pau birmana, Aung San Suu Kyi, va defensar ahir
la llibertat d’expressió com un dret bàsic en democràcia, en el primer míting polí-
tic l’endemà de finalitzar la seua reclusió a Birmània. En el primer discurs, la Da-
ma es va oferir a treballar amb “totes les forces democràtiques” per donar estabi-
litat i unir el país. El president dels Estats Units, Barack Obama, va celebrar la po-
sada en llibertat de l’activista, que va qualificar de la seua “heroïna personal”. Bo-
na notícia per als drets humans, però seria convenient que tant els EUA com Eu-
ropa i l’ONU no es limitessin a condemnar les vulneracions contínues dels tractats
internacionals i exercissin el lideratge que els correspon.
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DIARI SEGRE SLU

AQUESTA SETMANA

� Aquest físic català nascut a Bar-
celona, professor universitari i ex-
pert en museologia, va ser el pri-
mer director de CosmoCaixa i se-
rà investit nou doctor honoris
causa de la Universitat de Lleida
(UdL) avui dilluns.

JorgeWagensberg,
doctor ‘honoris
causa’de la UdL

Cerimònia d’entrega
dels premis
literaris Vallverdú

Finalitza el període
per publicar
enquestes del 28-N

dilluns

� La setmana dels premis literaris
de Lleida tindrà en l’entrega dels
premis Vallverdú la cerimònia
més important. Un guardó que
va començar amb l’assaig i que
ara també inclou narrativa i poe-
sia.

� Les eleccions continuaran mar-
cant el ritme polític de la setma-
na, amb visites a Lleida de Rajoy,
dissabte, i de Zapatero, diumen-
ge, i el dia 21 finalitza el termini
per publicar enquestes electorals
als mitjans.
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19
diumenge

21

Global Lleida, a jugar!
FELICITO LA INICIATIVA d’un
projecte ambiciós i positiu per
al territori. Encara recordo fa un
parell d’anys quan vaig escoltar
parlar de Global Lleida.Vaig
pensar: “Una fantasmada i, amb
els egos institucionals, difícil
d’aconseguir.” Doncs finalment,
l’ajuntament de Lleida, les cam-
bres de Comerç deTàrrega i Llei-
da, la UdL i la Diputació sumen
esforços en favor de tothom. In-
creïble però cert! Sempre he
subscrit el tòpic que diu que a
Lleida som pocs i mal avinguts.
És tot un signe de maduresa la
cessió de cert rèdit polític per
contribuir a l’interès comú. No-
més sumant, en un món tan
competitiu, aconseguirem situar-
nos en el mapa internacional.

Ara ja comença a ser una rea-
litat amb el tímid començament
d’un bon tàndem.Aquest pro-
jecte està presidit pel flamant
president de Repsol, fill de Mo-
llerussa,Antoni Brufau. Un re-
ferent empresarial amb visió in-
ternacional i sensibilitat local.
Sens dubte, tot un mestre de la
intel·ligència emocional que
obrirà les portes per captar ta-
lent humà i capital estranger.

La figura executora d’aquest
projecte té noms i cognoms: el
targarí Xavier Pont. Un econo-
mista de prestigi, amb avalada

carrera professional, que tindrà
el repte de liderar un equip de
més de 100 persones amb un
pressupost anual de 10 milions
d’euros amb l’objectiu de poten-
ciar i dinamitzar l’economia de
les comarques de Lleida.

S’ha fet el primer pas, però
encara queda un llarg camí per
recórrer.Aquest lobby econòmic
a la lleidatana haurà de decidir
un pla estratègic a seguir: apos-
tar per ser una plataforma logís-
tica, una capital de la investiga-
ció agroalimentària, reafirmar-
nos en el turisme, etc. No pas-
sen desapercebuts molts interro-
gants sobre la fusió dels vivers
d’empresa, promocions econò-
miques, etc., als quals haurà de
donar resposta, i també haurà
de posar ordre al seu personal
(algun funcionarial) i la dificul-
tat de la burocràcia administra-
tiva i jurídica. Però no són pro-
blemes, són reptes que cal assu-
mir.Anem en la bona direcció.
El més difícil s’ha aconseguit: la
generositat institucional.Ara ne-
cessita el suport social que es
mereix aquesta iniciativamade
in Lleida.

Un bon amic del món de l’es-
port em va dir: “Un bon jugador
guanya un partit, un bon equip
guanya el campionat.” Global
Lleida, a jugar!

GERARDGUIURIBÉ
AVELLEIDA!

Enquesta contradictòria
NO SÉ SI EL SONDEIG publi-
cat pel CIS canviarà la percep-
ció dels partits polítics de cara a
plantejar els seus discursos i pro-
postes, però podria molt bé ser
que sí. En qualsevol cas, em fa
la sensació certa que ha intro-
duït elements de debat i reflexió
prou interessants per a l’elector
com per variar el seu criteri i fer
real l’afirmació que les enques-
tes poden tenir una influència
certa en el resultat final d’unes
eleccions. La publicació d’en-
questes pot provocar diversos
efectes, com fer de bumerang i
capgirar les previsions de l’estu-
di o, a l’inrevés, convertir-se en
una profecia que es compleix.
Més enllà, poden estimular la
participació o desanimar els ciu-
tadans per acudir a les urnes tot
escampant la percepció que ja
està tot dat i beneït.

Més enllà dels sempre hi-
potètics números i previsions, el
sondeig descobreix una situació
que no té precedents en demo-
cràcia: sembla que hi ha unani-
mitat al considerar del tot ne-
cessari un canvi de govern, no
solament per part dels electors,
sinó també en les declaracions
dels partits polítics, tant dels que
han estat a l’oposició com dels
que han ocupat el govern. Fins i

tot els socis del tripartit estan
d’acord a manifestar que la coa-
lició ha estat una mala fórmula
que no ha donat bon resultat
quan no parlen directament de
fracàs. De fet, s’estan passant la
campanya electoral dient que el
seu ha estat un mal govern per
culpa dels socis i que els uns ja
haurien fet més i millor si no fos
per culpa dels altres dos, en una
relació triangular difícil d’enten-
dre.Amb aquesta lleialtat que
s’han demostrat entre si, qual-
sevol fa pactes de govern amb
cap dels tres tot i que mai se sap.

Del sondeig del CIS, se’n de-
dueix una contradicció clara.
D’una banda, la majoria dels en-
questats manifesten recels a les
aliances postelectorals i el desig
de l’establiment d’un govern fort
i estable que es pugui perme-
tre no acudir a un nou experi-
ment de coalicions.D’altra, l’opi-
nió traduïda en escons torna a
donar aquesta possibilitat tripar-
tita no volguda. Podria succeir
que això impliqués una reflexió,
en especial entre els indecisos,
que conduís a augmentar la par-
ticipació prevista en les enques-
tes i que les opcions amb possi-
bilitats reals de tenir la presidèn-
cia obtinguin més suports dels
esperats, per allò del vot útil.

PEPMÒDOL
MYWAY


