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Xavier Porta
És la democràcia, estúpid! (*)

E stem en un moment en el qual els ciutadans veiem 
conculcats els nostres drets. A diari surten notícies 
sobre noves prohibicions, hàbils suggeriments, 

etcètera que no pretenen més que minvar el nostre grau 
de llibertat, fins i tot caient en la ridiculesa de prohibir 
(hàbilment) l’exhibició de llaços grocs o, fins i tot el propi 
color sigui en la forma de samarreta, tovallola... qualsevol 
dia ens faran ensenyar la roba interior; i es que es veu que 
el ridícol (propi) no te aturador. 
En aquesta línia el fins fa poc delegat del govern espanyol 
a Catalunya, el senyor Enric Millo amb l’autoritat que li 
conferia el càrrec, es va dirigir a tots els alcaldes del país, 
comminant-los a que no permetessin que hi hagués llaços 
grocs a la via pública. Recordem que un llaç groc recorda 
i denuncia que hi ha una sèrie d’empresonats i exiliats 
polítics, sense fiança, ni judici, ni previsió que se’n celebri 
cap, sine die. Al Paer en Cap de Lleida senyor Àngel Ros, 
socialista fidel seguidor de l’article 155 i tot el que comporti 
el retall de les llibertats a Catalunya, li va faltar temps per a 
respondre amb un sí, senyor Millo, i va anunciar a bombo 
i plateret que faria retirar tots els llaços grocs dels carrers 
i places de Lleida. Demano als senyors Millo i Ros que em 
diguin en quin punt de l’article 155 o en quina altra llei o 
decret es parla dels llaços grocs com una acció il·legal. I en 

base a què es permeten prohibir-ne llur exposició. No em 
diguin que fa lleig o que no tothom comparteix la idea de 
que uns presos polítics es-tiguin tancats a la presó des de fa 
més de sis mesos, ja que som conscients que aquesta seria 
una mesura absolutament arbitrària i conseqüentment, 
pròpia d’una dictadura. Tampoc seria de rebut l’argument 
de la violència pels encaputxats neonazis que l’apliquen i la 
provoquen, sense la repressió pròpia d’unes autoritats dites 
democràtiques.
Un altre exemple d’aquesta limitació del dret lliure 
d’expressió –llegeixi’s democràcia–, es el fet que no fa 
massa dies una emissora de ràdio (SER-Lleida), va censurar 
a l’historiador d’art Alberto Velasco la seua col·laboració 
habitual. Velasco, home de conviccions fermes, després 
de pensar-ho i molt elegantment com li escau, va decidir 
deixar de col·laborar amb l’esmentada emissora. Una 
altra col·laboradora habitual del programa, la historiadora 
Antonieta Jarne, un cop analitzats els fets ha decidit 
solidaritzar-se amb el seu company i deixar de col·laborar 
també amb la SER. 
De vegades a la vida més que parlar i comentar i denunciar, 
hom ha de ser coherent amb si mateix i arribat a un punt, 
ha de dir: prou, fins aquí (la línia vermella, que en diem). 
Acceptar que se censuri un escrit, opinió exclusiva de qui 
el signa, representa entrar en una roda que no para de 
girar, i estar d’acord en deixar que la llibertat d’expressió 
–la democràcia–, perdi força. En definitiva, col·laborar 

en un mitjà que aplica el llapis roig, demostra que el que 
pretén el mitjà és que algú amb prestigi li escrigui el que el 
mitjà vol que es digui, i recordar qui mana. I si l’autor/a no 
defensa el seu dret, ha creat un precedent i a més a més, 
s’ha fet còmplice de la censura. Per això es important ser 
conscient del que estem fent en cada moment i prendre 
determinació. 
Estem davant d’un desmuntatge formal de tot el que 
veníem desitjant –i començant a lluitar– des de la dictadura 
del general Franco, i construint des del 1978 perquè ara, 
uns hereus seus (todo está atado y bien atado), ens ho 
desmuntin. Aquesta aplanadora no pararà i ens passarà pel 
damunt. Això, si no l’aturem amb actituds personals com 
les de Velasco i Jarne –a més a més d’altres de col·lectives– i 
amb posicionaments ferms i solidaris. No es un article aquí 
o una participació allà o una col·laboració... es la llibertat 
d’expressió; en definitiva es la democràcia. O algú entén la 
democràcia sense llibertat d’expressió o de manifestació?  
(*) La frase original “Economia, estúpid!” va sortir a la 
campanya per les presidencials als EEUU entre Bush (pare) 
i Clinton l’any 1992. Un assessor estratega de Clinton va 
escriure en un cartell a l’oficina electoral, amb tres frases; 
la segona era: “L’economia, estúpid”. Al llarg del temps s’ha 
aprofitat la frase, però posant-hi davant un “És”, així com 
canviant economia, per d’altres expressions com la salut, 
els votants, el dèficit, l’empresa... i un servidor s’ha permès 
manllevar-la ara amb la democràcia.
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A mb data de 16 d’abril, la conca de Tremp-Montsec  
ha estat reconeguda com a Geoparc Mundial de 
la Unesco, on compartirà amb el Geoparc de la 

Catalunya Central (comarca del Bages i municipi de Collbató) 
la representació en el nostre país d’aquesta distinció. Això 
suposa estar integrat en una Xarxa Global de Geoparcs amb 
140 localitzacions en 38 països d’arreu del món.  En la conca 
s’hi troben representades les comarques del Pallars Sobirà, el 
Pallars Jussà, la Noguera i l’Alt Urgell. Per tal d’arribar fins aquí, 
s’ha tingut en compte el seu patrimoni geològic, paleontològic 
i miner; i que també hagi estat gestionat de forma sostenible i 
implicant tot el territori. Ara bé, cal recordar que cada quatre 
anys la mateixa entitat que li ha atorgat aquesta distinció li 
realitzarà una revisió per tal de comprovar si es segueixen 
els objectius previstos i es duu a terme un desenvolupament 
sostenible que pugui beneficiar la població local. 
Tots dos paratges estan catalogats i integrats dins l’Inventari 
dels espais d’interès geològic de Catalunya (amb més de 
150), en un projecte que va néixer l’any 1999 en conveni 

de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). Ara bé, molts de nosaltres ens podem 
preguntar, què es el geoturisme?... Doncs escollirem la 
definició que es va donar al Congrés Internacional de 
Geoturisme a Arouca (Portugal, 2011): “Turisme que  
sustenta i millora la identitat d’un territori, considerant la seva 
geologia, medi ambient, cultura, valors estètics, patrimoni i 
benestar dels seus residents”. 
En aquesta definició que forma part de l’anomenada 
Declaració d’Arouca, s’encoratja als territoris a desenvolupar 
aquest tipus de turisme, enfocat no només al medi ambient i 
al patrimoni geològic sinó també als valors culturals, històrics 
o paisatgístics.  A més, es recomana que la població local i 
els visitants s’involucrin d’una manera activa i no es limitin al 
simple paper d’espectadors, contribuint així a construir una 
identitat local, que promogui els valors autèntics i únics del 
territori. Aquest tipus de turisme suposa un mercat emergent 
per a activitats que podem analitzar sota quatre descriptors. 

En primer lloc, i potser el més clar, es que comença a haver-
hi una alta tendència cap a una valoració del paisatge i els 
entorns poc explorats; d’aquesta manera, un gran nombre de 
turistes busquen vacances en paisatges rurals i naturals. 
En segon lloc, molts llocs geològics populars tenen un alt 
valor estètic que atreu turistes d’arreu; tenim exemples 
claríssims  que poden anar des del congost de Mont-rebei 
(inclòs en el Geoparc) fins als fiords noruecs. 
En tercer lloc, hi trobarem els recursos propis del territori 
o els creats pels humans, des de senders geològics, recerca 
de fòssils o museus i centres informatius per visitants. En 
quart lloc, podem incloure moltes activitats recreatives com 
l’espeleologia, l’escalada i altres esports de risc relacionats 
directament amb la geologia. Donant una continuïtat a la tasca 
començada, es pot prendre exemple de com en altres indrets 
s’han desenvolupat productes turístics mitjançant visites 
geològiques i mineres, georutes o propostes com visites a 
productors locals, rutes culturals, centres d’interpretació....

UN COP D’ULL
CARLES VERNET I SAUREU 

PROFESSOR D’HOTELERIA I 
TURISME

Conca de Tremp-Montsec. Geoturisme en estat pur
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La consellera Jordà creu  
que enguany amb la fruita 
“les coses poden anar bé”
La titular d’Agricultura anuncia el compromís en 
reactivar les obres del Canal Segarra-Garrigues
La consellera va coincidir 
en la seva visita a Actel 
a Térmens amb un grup 
d’escolars de Bellaguarda, 
Bovera i la Granadella 
que coneixien el procés 
productiu de la fruita.

Térmens
ORIOL BOSCH (ACN)
La consellera d’Agricultura, Tere-
sa Jordà, va visitar ahir al matí el 
Centre Logístic de la cooperativa 
de segon grau Actel a Térmens (la 
Noguera) i en la seva atenció als 
mitjans de comunicació va asse-
gurar en relació a la campanya de 
la fruita que acaba de començar 
que ‘’sembla que no hauria de ser 
un any dolent i ens agafem aquí’’.  
Jordà va anunciar que en breu es 
desplaçarà a Brussel·les per par-
ticipar en una reunió on espera 
‘’tastar el pols’’ sobre la situació 
del mercat de la fruita a nivell 
europeu i avançar-se així al que 
podria passar després de quatre 
estius de caiguda de preus, bàsi-
cament provocada pel veto rus 
que va implantar-se al 2014 amb 
la fi de les exportacions de fruita 
de pinyol entre d’altres productes 
agrícoles. 

La consellera també va dir 
que té previst plantejar al seu 
homòleg a Madrid, el nou minis-
tre d’Agricultura, Luis Planas, re-

FOTO: Tony Alcántara / La consellera en la seva visita ahir al centre logístic d’Actel a Térmens

unions bilaterals més enllà de les 
sectorials que ja es porten a ter-
me sobre diferents temes. 

La consellera d’Agricultura va 
afirmar que pels imputs que li han 
arribat, tot apunta que enguany 
‘’les coses poden anar bé’’ en re-
lació a la campanya de la fruita. 
El sector va iniciar fa uns dies la 

campanya de recol·lecció de frui-
ta de pinyol i s’està a l’expectativa 
de com evolucionarà el mercat de 
preus després de tres estius amb 
caigudes que han provocat que 
nos s’hagi arribat a sufragar cos-
tos de producció en molts casos. 
Això ha derivat en reiterades mo-
bilitzacions del sector que ha de-

manat mesures per pal·liar aques-
tes pèrdues com plans de xoc o 
ajudes econòmiques d’Europa.

La nova titular d’Agricultura 
també va anunciar en la seva visi-
ta a Térmens que té previst reacti-
var les obres de construcció de la 
xarxa secundària del Canal Sega-
rra-Garrigues.

Recentment s’han presentat els 
resultats de la “Diagnosi de la 
cadena de valor de l’oli i de les 
seves potencialitats de creació 
de negoci a la comarca de les 
Garrigues i el Segrià Sec”, grà-
cies a la qual s’han identificat i 
concretat fins a 43 oportunitats 
de negoci entorn de la cadena 
de valor de l’oli en un sentit am-
pli, introduint-hi diferents bino-
mis de l’oli com ara oli-turisme, 

oli-gastronomia, oli-patrimoni, 
oli-sostenibilitat, oli-paisatge o 
oli-art, entre d’altres. Es tracta 
d’un estudi impulsat pel Con-
sell Comarcal de les Garrigues, 
en col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Segrià, i redactat 
per Raiels, iniciatives que arre-
len, en el marc del projecte 
innovador i experimental “Po-
tenciació de la cadena de valor 
de l’oli”.

Plantegen 43 possibilitats 
de negoci entorn de la 
cadena de valor de l’oli

FOTO: CC Garrigues / El Consell Comarcal ha impulsat l’estudi

Benavent de 
Segrià millora 
diferents 
carrers de la 
població

Un restaurant 
de Sort, 
premiat amb     
la Loteria

El Jussà 
s’inspira en el 
País Basc en 
turisme rural

L’Ajuntament de Benavent 
de Segrià ha iniciat les 
obres de millora de di-
ferents carrers del poble 
amb un pressupost total 
de 50.000 euros. Aques-
tes obres compten amb el 
finançament de la Diputa-
ció de Lleida. Les diferents 
actuacions consisteixen en 
renovació de l’asfaltat dels 
carrers Països Catalans, 
Quatretonda i Avinguda 
Catalunya. També destaca 
l’ampliació de l’encreua-
ment  amb el camí de To-
rrefarrera.

Un dels restaurants més cone-
guts de Sort ha estat afortunat 
amb un dels dècims del primer 
premi de la Loteria Nacional del 
passat dissabte. Cal recordar 
que aquest premi el va repartir 
de forma íntegra -un total de 
10 milions d’euros- l’adminis-
tració de “La Bruixa d’Or”.

El propietari d’aquest res-
taurant de la capital del Pallars 
Sobirà va comprar un dècim de 
12 euros i se li ha convertit en 
un premi d’un total de 100.000 
euros.

El President del Consell Comar-
cal, Constantí Aranda,  la Vice-
presidenta, Maria Pilar Cases i 
representants del sector turís-
tic públic i privat de la comar-
ca del Pallars Jussà, han visitat 
durant dos dies  les zones del 
Goierri i Gorbeia , al País Basc,  
per conèixer territoris referents 
en promoció i desenvolupa-
ment del turisme rural.

L’objectiu principal d’aques-
ta trobada és conèixer les ini-
ciatives i models de desenvolu-
pament i promoció del turisme 
rural i la valorització dels pro-
ductes locals. 
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