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Residència
l’Anunciata de Juneda

Sr. Director:
El 30 d’agost passat, una per-

sona de la meva família va en-
viar el seu currículum al correu
electrònic d’aquesta residència.
No va rebre resposta, però qui-
na seria la seva incredulitat, sor-
presa i també indignació quan
li arriba còpia equivocadament
on textualment diu:“aquesta és
peruana, millor del país”. Pas-
sats uns dies, i davant la seva in-
sistència, va rebre disculpes de
la directora del centre.

He de dir que aquesta perso-
na és tan catalana com jo, la di-
ferència és que jo hi vaig néixer
i ella no.Parla, llegeix i escriu el
català – amb certificat oficial de
la Junta Permanent deCatalà de
la Generalitat– per si algú en té
dubtes, cosa que molta gent no
fa malgrat que ha estat tota la
seva vida aCatalunya.També té
la nacionalitat espanyola.A ban-
da, la seva vàlua professional,
que ni tan sols li van donar
l’oportunitat de demostrar. Per
què, si no és del país?Valorar,
millor dit, menystenir algú pel
sol fet del lloc de naixença o de
la seva nacionalitat diumolt poc
o gens de qui ho fa.

UNA LLEIDATANA

El general Moragues
i Barcelona

Sr. Director:
Tota nació té cura de prego-

nar els noms, les gestes i les mi-
llors obres dels seus fills. Ca-
talunya ha tingut al llarg de la
seva història molts fills que han
marcat un camí per seguir amb

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Quan Madrid no va ser escollida per aco-

llir els jocs olímpics de 2020, me’n vaig ale-
grar. Però solament per motius econòmics:
com poden plantejar-se una despesa tan gran
amb la que està caient? Senyors que maneu:
que no sabeu que molts ciutadans no poden
permetre’s una relaxing cup of café con leche
ja no en una cafeteria de la Plaza Mayor, si-
nó tan sols a casa seva? Però això els de dalt
no ho saben, a ells no els afecta i els caumolt
lluny. I ves per on, que el fet de no aconse-
guir Madrid el seu somni olímpic beneficia la
candidatura de Barcelona i els Pirineus pels
jocs olímpics d’hivern de 2022. Què? Com?
Que no hi ha crisi aquí? Que ens sobren els
diners? No sabeu quemolts catalans no es po-

den permetre ni tan sols un reconfortant pa
amb tomata i no precisament perquè estan
preocupats per mantenir la línia, sinó perquè
han de fer molts equilibris per arribar a final
de mes? Com podem plantejar-nos organit-
zar uns jocs i a continuació tenir la sang fre-
da d’anunciar noves retallades econòmiques,
com la supressió d’una paga extra dels funcio-
naris l’any vinent per tercer any consecutiu?
Tant de bo els que estan tan còmodament as-
seguts mirant-s’ho des de la barrera comen-
cin realment a fer-nos costat i oblidar-se de
tantes falòrnies. Ja n’hi ha prou! Potser ho ha-
via entès malament, però jo em pensava que
qui manava havia de vetllar pel benestar del
seu poble. No entenc res, i el pitjor de tot és
que ja fa massa temps que no entenc res!

la seva petja encertada per la
nostra terra.Amb tot, als ulls de
la majoria de les persones que
viuen a Catalunya, sembla que
siguem un poble sense història,
sense homes vàlids, com poden
ser grans metges, pintors, po-
lítics, juristes, cronistes i his-
toriadors, arquitectes i engin-
yers, mariners i descobridors,
conqueridors i militars, i així
una llarga llista. Crec que tots
coneixem l’afany dels opressors
centralistes per amagar i des-
truir els nostres homes i els nos-
tres símbols i el paper de sego-
na fila en què en les etapes“de-
mocràtiques” és ensenyada de
passada la nostra història. La
Comissió ProHomenatge al Ge-
neral Moragues, en el seu camp

MERCÈ CASTILLO SOLÉ

i des del principi, ha tingut un
interès especial per donar a
conèixer els personatges cata-
lans amb fets rellevants dins del
seu àmbit. Un dels camps més
ofegats ha estat el de la carrera
d’armes omilitar, cos cabdal de
tota nació. El generalMoragues,
figura insigne de l’exèrcit ca-
talà, fou executat per les forces
borbòniques i execrat el seu
cadàver tallant-li el cap, que fou
penjat dins un gabiot i expo-
sat durant dotze anys al Portal
del Mar, un dels llocs on la re-
sistència a l’invasor foumés for-
ta i cruel. Una nació es reflec-
teix en les seves institucions i
els seus símbols, però també per
la cultura i els homes que, amb
el seu esforç, l’han feta de dia

en dia. Cal que el seu nom si-
gui una constant en marbre i la
seva figura, un mirall en bron-
ze. Després d’anys de gestions
a l’Ajuntament de Barcelona,
ara la ciutat tindrà el monument
digne que el general Moragues
es mereix i que el 19 d’octubre
vinent, a les 12 del migdia,
s’inaugurarà al Pla de Palau.
Fem una crida a totes les per-
sones que, al llarg d’aquests
anys, han donat suport i moltes
han esdevingut mecenes amb
les seves aportacions, perquè el
dia 19 vinguin a la inauguració
i a l’homenatge que retrem a
l’insigne patriota. En nom de la
Comissió ProHomenatge al Ge-
neral Moragues.

ALBERT PONS I TORRENTS

Noentenc res!

Recordant Celia
Gallinat Martínez

Sr. Director:
Quin temps més feliç! Quin

tempsmés feliç quan ens vas do-
nar la sorpresa de visitar-nos a
casa nostra, al poble. Quin dia
més feliç quan ens vas acom-
panyar en el nostre 40è aniver-
sari, com n’anaves d’elegant,
com n’estaves de divertida i de
loquaç! El teu consell: “Ara és
el moment.” Que feliços que
érem a les teues classes de ma-
nualitats, alhora que fèiem tre-
balls preciosos, xarràvem, etc.
Com rèiem quan imitaves la
teua amiga Pilar de Saragossa,
comm’agradaria conèixer-la en
persona.Tu anaves a tots els es-
deveniments.Cuidaves la case-
ta d’Alpicat, que és una mona-
da, amb els animalets, plantes
etc.Acudies a les festes i esde-
veniments, de la Casa d’Aragó,
de Castella, d’Andalusia (com
ballaves sevillanes), l’església
dels Dolors, a les teresianes i a
una infinitat d’activitats. Eres
profundament religiosa i molt
humana i afectuosa. Celia, et
tinc com una gran professional
i una personameravellosa.Ahir
al cementiri d’Alpicat, amb un
nombre reduït d’amics teus de
sempre, els teus nebots, el
senyor alcalde (Pau), al qual teu
anomenaves“elmeu nen”,vaig
voler dir-te unes paraules però
no en vaig ser capaç.Celia, crec
que et farà feliç saber que el dia
26, dissabte, se celebrarà una
missa per recordar-te a la pa-
rròquia de Sant Martí de Llei-
da. Després, més endavant, ho
farem a la parròquia d’Alpicat.
Et recordem amb molt afecte.

GLORIA PILAR FARRÉVELASCO

“RENOVAR-SE O morir”, diu
la popular dita. I renovar-se és
el que ha fet precisament Euro-
fruit, el saló paral·lel a SantMi-
quel i que a partir d’aquesta edi-
ció es converteix en la Fira Pro-
fessional de Proveïdors de la In-
dústria Fructícola. L’objectiu
d’aquesta “transformació” és
clar: aconseguir un certamen
100% professional, diferenciat
pel que fa al plantejament i als
continguts, que respongui a les
demandes dels expositors i dels
visitants i que, en definitiva, si-
gui útil al sector.

Si bé Eurofruit, amb 27 edi-
cions celebrades fins ara, és un
saló“veterà” amb un llarga tra-
jectòria, és cert que el certamen
fruiter havia quedat en un se-

gon pla respecte a una fira, Sant
Miquel,molt més arrelada soci-
alment com a “marca” i com a
concepte. Però això no ens ha
de fer oblidar la immensa po-
tencialitat del territori—la pla-
na de Lleida i les comarques ve-
ïnes— pel que fa al sector de
la fruita fresca. Pensem que, se-
gons dades del 2011, Lleida i la
vall de l’Ebre produeixen el
70% de la fruita espanyola, el
83% de les pomes, el 84% de
les peres i el 65% de la fruita
d’os.

Una part molt important de
l’economia lleidatana es fona-
menta en l’agricultura, i un per-
centatge altíssim d’aquesta ac-
tivitat agrícola se centra en el
sector fructícola. I en conseqüèn-

cia la ciutat de Lleida, refermant
el seu tradicional lideratge en
l’àmbit agrari, vol impulsar un
àmbit, el fruiter, que constitu-
eix una part important de l’es-
sència del nostre territori.

Així doncs, amb la valuosa
col·laboració de l’Associació Em-
presarial de Fruita deCatalunya
(Afrucat) i havent fet una acu-
rada anàlisi prèvia de la situa-
ció del sector, Fira de Lleida en-
gega un reestructurat certamen
que neix amb la vocació d’arri-
bar a ser una trobada de refe-
rència dins i fora de les nostres
fronteres.Un certamen que s’es-
pecialitza en el sector primari
i que s’adreça únicament als pro-
fessionals de la indústria fructí-
cola.

Per aconseguir-ho, comptem
amb una sèrie de factors que hi
juguen a favor: és l’únic saló
d’aquestes característiques
(adreçat a proveïdors de l’àmbit
fructícola) que se celebra a l’Es-

tat; compta amb el total suport
del sector; té un caràcter mar-
cadament professional que fins
i tot es tradueix en una durada
diferent a la de la Fira de Sant
Miquel (Eurofruit finalitza el dia
28, un dia abans que Sant Mi-
quel); es pot anar desenvolupant
progressivament sota el parai-
gua—i aprofitant les sinergies—
de SantMiquel i se celebra, com
ja he dit dit, al bell mig d’una re-
gió essencialment fruitera.

Aquesta aposta perquè el sa-
ló de la fruita accentuï la pròpia
identitat i potenciï la interna-
cionalitat—actualment ja reco-
neguda oficialment pelMiniste-
ri d’Indústria, Turisme i Co-
merç— podria traduir-se en el
futur, si el certamen té una bo-
na acollida i un creixement ido-
ni, en una desvinculació entre
Sant Miquel i Eurofruit: aquest
últim saló passaria a celebrar-se
en unes dates diferents, prèvia-
ment consensuades amb el sec-
tor.

I cal dir que la professionalit-
zació de la fira quedarà també
palesa en el contingut. La gam-

ma de serveis i equipaments (es-
pecíficament destinats a millo-
rar i optimitzar la gestió de la
producció i la comercialització
de la fruita) que els agricultors
i tècnics del sector trobaran a
Eurofruit serà completíssima:
l’oferta cobrirà—entre altres—
els àmbits dels embalatges, ob-
tentors i viveristes, defensa ve-
getal,maquinària industrial, lo-
gística i transport, sistema anti-
pedra i serveis auxiliars (asses-
sories, enginyeries, serveis finan-
cers,TIC i fred industrial).

“Setembre fruiter, alegre i fes-
ter” diu el refrany. “Negoci de
dijous, porta bons sous”, diu un
altre. Des de Fira de Lleida tre-
ballem perquè aquest nou Eu-
rofruit, que se celebra en setem-
bre i comença dijous, sigui ara
més quemai un instrument útil
de negoci que cobreixi les ex-
pectatives i les necessitats dels
nostres “clients”, és a dir, dels
expositors i dels visitants.

El“renaixement” d’Eurofruit
ja és una realitat. Esperem,
doncs, que tingui una llarga i,
mai millor dit, fructífera vida.

COL·LABORACIÓ

ORIOL ORÓ I TRILLA

DIRECTOR GENERAL DE FIRA DE LLEIDA

El renaixement d’Eurofruit
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