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Carta a Millo
Mon cher Josep Enric. M’adreço a tu en aquest mateix to
cordial i campetxano que et caracteritza i que fas servir en la
teva carta als alcaldes. Aquesta missiva on els recordes –
no fos cas– l’article 103 de la
Constitució que “consagra el
principio de neutralidad..., con
pleno sometimiento a la ley y
al derecho”. Com t’agrada “someter”! Bàsicament els vens a
dir que vigilin, controlin i netegin els carrers de missatges
que no t’agraden. Com som!
Us escridassem, xiulem, piquem de peus, rondinem, clamem i reclamem drets mentre
vosaltres us repengeu en el
155 per instaurar una dictadura amb façana trompe-l’oeil.
Prou efectes d’il·lusió òptica
per distreure el personal cada

Creus que el ‘macronumeret’ de la Policia
d’ahir serveix per
tapar tanta porqueria?
cop que floreix un nou cas de
corrupció! Creus sincerament
que el macro-numeret de la
Policia d’ahir serveix per tapar tanta porqueria (Zaplana
i Gürtel)? Jo, de moment, només et puc dir que sobtadament m’ha agafat una revencillada d’idees per baixar a la
plaça i penjar consignes contra el règim totalitarista i repressiu que representes, que
no m’aguanto. Però en una
cosa estic d’acord amb tu: no
és normal que els carrers estiguin pintats de groc. Per això,
fins que la indecència política
deixi de ser normal, nosaltres
no deixarem d’omplir els espais públics de dignitat. Salut
i República!
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D’AQUÍ I D’ALLÀ

El Pallars Jussà, representat
en un seminari a Amsterdam
sobre tecnologia i innovació
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Luis Bárcenas
Extresorer del
Partit Popular

L’extresorer del PP ha estat condemnat a 33 anys y 4 mesos de
presó per blanqueig i delictes fiscals, en el marc de la sentència del
cas Gürtel, feta pública ahir.

Mariano Rajoy
President del
Govern i del PP

La sentència deixa clar que el PP
tenia una caixa B i es va beneficiar
de la trama Gürtel. També posa en
dubte la “credibilitat” del testimoni
del president del Govern espanyol.

J. Ignacio Zoido
Ministre de
l’Interior
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E

l Servei de Promoció Econòmica, servei que es presta
des del Consell Comarcal del
Pallars Jussà, ha estat seleccionat com un dels 40 membres de
la xarxa Catalunya Emprèn per
assistir als seminaris d’Amsterdam Startup Ecosistema, que se
celebra aquests dies a la capital
d’Holanda en el marc de la TNW
Conference.

L

es dues representants del Pirineu, entre elles Flors Pallàs,
tècnica de promoció econòmica del Consell del Jussà, tindran l’oportunitat de conèixer un
dels ecosistemes emprenedors
europeus de referència, valorat
en aquest sentit per la seva capacitat d’atraure talent. L’objectiu
d’aquest seminaris és exposar als
participants el model de funcio-
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Coneixerà un
dels millors
ecosistemes
europeus per
atraure talent

La trobada
coincideix
amb una fira
tecnològica de
referència

nament d’aquestes startup que
mostren el seu valor afegit mitjançant la tecnologia i la innovació.
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l president del Consell Comarcal, Constantí Aranda,
ha volgut remarcar “aquestes experiències esdevenen per
a l’equip del Consell una bona
oportunitat per establir contactes
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amb persones i entitats interessades en impulsar projectes de cooperació entre territoris”.

A

quest seminari es celebra
coincidint amb la TNW Conference, la fira de referència en noves tecnologies d’Europa, un expositor dedicat al futur
de la tecnologia, el màrqueting, la
comunicació i la imaginació.
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El mateix dia de la sentència, 500
policies van fer vint registres, ben
esbombats pels mitjans, en una
operació contra la Diputació de
Barcelona per delictes econòmics.

Dimecres es va signar l’esperat
conveni entre Edullesa, la Paeria
de Lleida i la Diputació. Tan esperat i tan desitjat era aquest conveni
per tal de millorar les funcions de
la duana de Lleida, que el president d’Edullesa, Joan Serentill,
mentre estampava la seva signatura a la paperassa demanava a
l’alcalde de Lleida i al president de
la Diputació que el perdonessin
si feia durar l’acte una mica més
del compte, perquè –va afirmar–
“m’heu fet molt feliç”.
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