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B E N V I N G U D A

Molt bon dia a tothom i benvinguts a la Seu d’Urgell. 
És un goig per a la nostra ciutat poder rebre la setena edi-
ció de les Trobades Culturals Pirinenques, bàsicament pel
que suposa de reflexió al voltant del nostre territori, del
nostre passat i sobretot del nostre futur.
Ahir precisament vaig assistir a un sopar tertúlia amb trenta
empresaris de la Seu. Es va parlar dels reptes de les ciutats
i, evidentment, dels reptes de la Seu. Identificàvem tres
grans blocs: en primer lloc, les coses del dia a dia, aquelles
que són molt urgents però amb una transcendència relati-
va; en segon lloc, el creixement, el context econòmic d’una
ciutat pirinenca amb un paper més que rellevant dins el
nostre territori, i finalment, l’estratègia de futur. Aquest ter-
cer bloc és, sens dubte, el més rellevant de tots i al qual
sovint no dediquem tant de temps com caldria. Cal que
ens responguem com volem que siguin la nostra ciutat i el
territori els anys propers, quins elements cal potenciar i
quins cal corregir, cap a on hem d’orientar els esforços…
En aquesta trobada es va parlar molt del dia a dia i del
creixement, però es va reflexionar poc sobre cap a on hem
d’encaminar les nostres accions des d’una perspectiva
estratègica de futur. Per tant, fem bo el clàssic que el que
és urgent passa al davant del que és important.
El que fem aquest matí és just el contrari, reflexionar i avan-
çar en allò més important per al nostre territori, i com a
agents que tenim una capacitat d’incidència en el seu
desenvolupament present i futur. 
Aquesta és una jornada emmarcada en el mil·lenari del
bisbe sant Ermengol, encapçalada pel títol El Pirineu, mil
anys després. Com en aquell moment, les persones que
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estaven al capdavant del territori, potser llavors d’una forma més intuïda, planifi-
caven i establien estratègies. Bevent del pòsit històric que suposa tota aquesta
reflexió i acció que altres generacions ja han fet al llarg de la nostra història,
estic convençut que allò que junts farem avui i aquí com a persones, entitats i
institucions, és útil, important, rellevant i té una veritable transcendència per al
nostre futur.
Us desitjo una jornada prolífica en idees, debat i reflexió, amb la possibilitat que
tots plegats ens enriquim en aquest apassionant procés de construcció social i
territorial.


