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PRES. DE VOLKSWAGEN

Martin
Winterkon
LaSeat,
independent
A partir d’ara, la Seat s’haurà
d’espavilar sense el paraigua
del grup de marques esporti-
ves de Volkswagen del qual
formava part, després de la
reorganització engegada pel
nou president de la multinaci-
onal alemanya. Des de la Seat,
el canvi s’ha valorat positiva-
ment perquè aquesta inde-
pendència pot ser un estímul
per lluitar en el mercat amb
nous criteris.

DIR. LLEIDA NETWORKS

Sisco
Sapena
Laprimera
enSMS
Lleida Networks Serveis Tele-
màtics (Lleida.net) és la pri-
mera operadora de SMS a
l’Estat i actua en 160 països
dels cinc continents. I des
d’ahir compta amb un nou in-
versor: el fons de capital risc
Banesto Enisa Sepi Desarrollo,
que ha adquirit un 30% del
capital. Una aposta sens dubte
segura que potenciarà encara
més la projecció internacional
de l’empresa catalana.

ALCALDE DE BARCELONA

Jordi
Hereu
Acampades
urbanes
L’alcalde de Barcelona ja ha anunciat que no
permetrà que s’instal·lin tendes de campanya
“permanents” a la plaça de Sant Jaume. No
calia ni dir-ho, perquè cap plaça pública ni de
Barcelona ni de cap altra ciutat no es pot con-
vertir en un càmping. Jordi Hereu ha estat en-
certat, doncs. Però l’alcalde també ha de tenir
en compte els precedents que ha ofert la ciutat
en ocasions anteriors, com quan la plaça de Ca-
talunya es va convertir en una zona d’acampa-
da lliure per als “sense papers”, entre el maig i
l’agost de l’any 2001. Barcelona necessita solu-
cions serioses per a l’habitatge, no acampades.

PILOT

Jordi
Viladoms
D’Igualada
aDakar
És ben remarcable que Jordi
Viladoms hagi aconseguit gua-
nyar una etapa del Dakar
2007 essent, només, la seva
segona participació en aques-
ta cursa. Aquest bon resultat
es combina amb una classifi-
cació general, en l’apartat de
motos, dominada pels cata-
lans Marc Coma i Isidre Este-
ve, que fan apostar per una
esplèndida participació cata-
lana en l’edició d’enguany.

IuForn

Ecologistesdefensantnuclears?
(Avís: el nom que apareix en aquest article
és totalment fictici i no fa referència a
ningú en concret, però és que el nom li
escau com un guant).

Al nostre protagonista li direm Pep
Puig (vegeu explicació de just aquí al
damunt). A finals dels anys 70, en
Pep va prendre consciència

mediambiental. Assistia a reunions, taules
rodones i debats on es defensés qualsevol
causa ecològica. A poc a poc va anar
especialitzant-se en la lluita contra l’energia
nuclear. Va contactar amb els verds
alemanys, se’n va anar cap allà per
documentar-se encara més i, finalment, va
quedar-s’hi uns anys treballant en una
empresa d’assessoria mediambiental. A
mitjans dels anys 80 va tornar convertit en
un gran expert en energies alternatives i,
com que aquí aquest era un camp on tot
estava per descobrir, les empreses se’l
rifaven. Amb els anys en Pep s’ha guanyat un
gran respecte professional gràcies als seus

informes, que encara avui són d’obligada
consulta pels contraris a l’energia nuclear.
Fins i tot diversos governs els han usat com a
argument per eliminar les centrals nuclears.

Els últims anys en Pep s’ha interessat
molt pel canvi climàtic. A Internet és fàcil
trobar treballs seus que són referència a uni-
versitats de tot el món. Destaquen els dedi-
cats a l’escalfament del planeta i, sobretot, a
la necessitat de controlar les emissions de
CO2.

Però en Pep està anímicament destrossat.
Resulta que ell és l’autor de l’informe de la
Unió Europea en què s’estableix un paquet
de mesures per reduir les emissions dels
gasos contaminants. I una de les propostes
és... incentivar la construcció de centrals nu-
clears. Sí, en Pep s’ha adonat ara que les nu-
clears són una de les alternatives menys con-
taminants per produir energia. Per això cada
nit obre el calaix on guarda la seva descolori-
da samarreta de “Nuclear, no gràcies”, la
mira amb nostàlgia i una llagrimeta rodola
per les seves ecològiques galtes.

“Ronaldo entrena com sempre:
regular”

Fabio Capello
ENTRENADOR DEL REIAL MADRID

“Sí, en Pep s’ha
adonat ara que les
nuclears són una de
les alternatives menys
contaminants per
produir energia”

L’hadita
grossa

Passa-ho!

Lescaresdelesnotícies
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EDITORIAL

L’última
oportunitat
de Bush

Després de moltes setmanes i
gestos, que han inclòs impor-

tants canvis en el seu entorn més
directe, George W. Bush ha optat
per una sortida conservadora per
reorientar l’estratègia sobre l’Iraq.
En el seu discurs per presentar el
pla que, en teoria, ha de preparar el
retorn de les tropes nord-america-
nes, Bush va fer autocrítica i va as-
sumir personalment “tots els er-
rors” que ha comès en l’operació.
Però no ha escoltat les veus que,
des de comandaments destinats a
la zona fins a l’enfortida oposició
demòcrata, ara majoritària al Con-
grés, li han reclamat que avanci els
terminis de la retirada. Bush ha de-
cidit, per contra, enviar 21.500 nous
soldats per garantir el traspàs del
control de la seguretat al nou go-
vern de Bagdad, i el Pentàgon li ha
recomanat reforçar l’exèrcit amb
92.000 soldats més per facilitar la
capacitat global d’intervenció dels
EUA. Al carrer, més del 60% dels
nord-americans estan en contra del
pla de Bush, segons les primeres
enquestes. En tot cas és la seva últi-
ma oportunitat perquè el preu ja
pagat en vides humanes i destruc-
ció no sigui encara més gran.

Finalment el
tambor de les
Glòries caurà

La plaça de les Glòries és, des
d’una perspectiva geogràfica,

el centre de la ciutat de Barcelona,
però aquesta situació no ha gene-
rat un desenvolupament social, co-
mercial i ciutadà en paral·lel, que
hagi situat aquest indret com un
pol d’atracció rellevant. Un dels
problemes essencials ha estat que
la plaça de les Glòries suporta un
trànsit densíssim, resultat de l’en-
creuament d’artèries de primera
magnitud com són la Gran Via,
l’avinguda Diagonal i la Meridiana.
Ara el projecte que s’ha posat da-
munt la taula permet alliberar la
plaça del tambor que la condicio-
na (conegut popularment com
l’escalèxtric de les Glòries), fent
cas d’aquesta manera a una de les
velles reivindicacions dels veïns. El
pla s’acosta bastant a la lògica,
però les solucions arriben inexpli-
cablement tard.


