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«Barcelona, always connected»   

Barcelona, 1 de febrer de 2018 

 

Excel·lentíssima senyora Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; senyor John Hoffman, 

CEO i director del GSMA; excel·lentíssim senyor Enric Millo, delegat del Govern 

espanyol a Catalunya; senyor José María Lassalle, secretari d’estat per a la Societat 

de la Informació i l’Agenda Digital; senyor Pau Villòria, secretari general d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat; altres autoritats; senyors i senyores, és un honor 

participar en aquest acte com a president del Parlament de Catalunya, la institució 

que representa políticament el poble català. 

El nostre és un país que es caracteritza per moltes coses, però també, i 

fonamentalment, per l’esperit treballador, perquè som un país i una societat 

culturalment inquiets i perquè hem estat històricament atents al que passava més 

enllà de les nostres fronteres. Segurament ho hem fet empesos tant per la nostra 

situació geogràfica, pas entre la península i la resta d’Europa, com pels 

esdeveniments que han marcat la nostra pròpia història. Tot plegat ens ha portat 

sovint a ser pioners en l’adopció de nous models, de noves formes de fer, de noves 

eines; ens ha portat a ser capdavanters en processos de modernització a la península, 

com va ser el cas, per exemple, de la revolució industrial. 

Des d’aquest punt de vista, té un punt d’absoluta coherència, absoluta coherència 

històrica, que la nostra capital, Barcelona, aculli un esdeveniment mundial de les 

característiques del Mobile World Congress.  

Tanmateix, la coherència històrica, que hi és i és evident, no porta congressos a la 

ciutat. Per tant, hem d’agrair al senyor John Hoffman i al GSMA en general aquesta 

complicitat i aquesta determinació cap a Barcelona, cap a la nostra capital. I és 

d’agrair també que els successius responsables de les institucions públiques 

implicades, tant a escala local com a escala més general, aconseguissin crear aquesta 

confiança, aquesta complicitat, aquesta voluntat, de treballar plegats, i, sobretot, 

que hagin sabut mantenir-la.  

Jo els ho agraeixo des d’una perspectiva de país, perquè el Mobile World Congress 

és positiu per al conjunt del país, no només per a la ciutat, ja que genera oportunitats 
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de progrés, oportunitats en diversos àmbits, per al conjunt del nostre país. Les més 

evidents són la projecció internacional i el retorn econòmic, però també, i sobretot, 

el retorn creatiu, el retorn tecnològic. Per tant, un esdeveniment d’aquestes 

característiques és important no només pel que aporta directament, sinó també per 

les activitats que arrossega. El congrés és, doncs, una oportunitat per dinamitzar 

sectors productius i, així, l’activitat del país. El Mobile permet establir nous vincles, 

afavorir col·laboracions i impulsar nous projectes treballant, com dèiem abans, en 

xarxa. Perquè la trobada, el fet de compartir idees, de descobrir noves maneres de 

fer, noves maneres de pensar, de trencar barreres físiques, de trencar barreres 

mentals, sempre és un motor per a la creativitat. La innovació alimenta més 

innovació, i el Mobile sacseja el país, sacseja el nostre present. 

Així mateix, el Mobile ofereix l’oportunitat de reforçar Barcelona i el seu entorn com 

un punt internacional de referència en matèria de recerca, en matèria d’investigació 

tecnològica i en matèria d’innovació, també en l’àmbit de les telecomunicacions, i ja 

és conegut també l’objectiu d’aprofitar aquest potencial del congrés per estendre’n 

l’impuls més enllà dels dies concrets de celebració i convertir-lo, de fet, en un impuls 

de fons i estructural. 

Justament, el títol d’aquest acte, de l’acte que avui fem, remet molt encertadament 

a aquesta crida, a aquest objectiu de mantenir sempre els inputs positius que aporta 

el Mobile. Ens remet a aquest objectiu i alhora recull i projecta la idea de la identitat 

oberta, oberta al món, oberta a les noves tecnologies, oberta a les noves maneres 

de pensar de la nostra societat. 

Com deia, el Mobile ofereix oportunitats a la ciutat i al país. I cal aprofitar-les,  cal 

convertir les oportunitats en realitats concretes. Aquesta és la feina de les 

institucions, aquesta és la nostra feina. I és des d’aquest punt de vista que la gestió 

de la proximitat és molt important, és determinant. Les mesures polítiques des dels 

ajuntaments –l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet– i les mesures 

que pugui prendre el Govern de la Generalitat són imprescindibles per convertir 

l’energia del Mobile en progrés social i econòmic. 

En aquest sentit, confio que molt aviat podrem tenir un govern, un nou govern de la 

Generalitat, un govern que es constitueixi des del respecte als principis democràtics 

i als mandats de la ciutadania, ja que aquest respecte és la millor garantia per a 

l’estabilitat del país. Ens calen, efectivament, institucions al servei dels objectius 

comuns i les necessitats comunes, un nou govern de la Generalitat. Deia el senyor 
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Hoffman que «això no va de nosaltres, va de vosaltres». Jo diria que va de tots. I, 

en tot cas, hem d’agrair al Mobile el fet que és una plataforma que, efectivament, 

contribueix a treure el millor de tots nosaltres, el millor de les administracions, el 

millor de les institucions, el millor de la xarxa de Barcelona in Progress. Necessitem, 

deia, un govern que pugui ajudar a això, un govern que pugui gestionar plenament 

les oportunitats que té per davant el nostre país, oportunitats com les que es deriven 

d’acollir un esdeveniment de la magnitud del Mobile. 

Des de diversos àmbits, tenim ara l’oportunitat de construir un futur millor, més just, 

més lliure. Fem, des de tots els àmbits, també des de la tecnologia, tot el possible 

per aconseguir-ho. 

Moltes gràcies.   

 


