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Google és l’amo del món i l’i-
Phone el seu profeta. Aquesta
afirmació no és gratuïta. M’ex-
plicaré. Fa uns dies que me
n’ha arribat un a casa, de pro-
feta. És vermell. Potent. El nec
plus ultra de les noves tecno-
logies, segons diuen. Mentre
ens fem servir, l’un a l’altre,
ens anem coneixent. Per
exemple, si parlo amb la Siri,
la Siri parla amb mi. Em diu
quan m’he de llevar, però
també quan he d’anar a dor-
mir. Davant aquest prodigi de
la tecnologia i del disseny, fet
de desig i terres rares, m’ha
sobtat constatar que, per
aquestes valls, encara no hem
après a treure’n més profit. Tot
va començar en obrir la seva
caixa i despullar-lo. En il·lu-
minar-se-li la pantalla, vam
iniciar el típic ball de les confi-
guracions. En una de les pri-
meres passes, l’iPhone ver-
mell em va mostrar, en un
gran gest de confiança, i per
un sol cop, la seva intimitat: el
seu IMEI més el número de
fabricació. Em va animar a
trucar, de seguida, al meu pro-
veïdor de serveis, per regis-
trar-nos. Així, doncs, gaudirí-
em plenament de les seves
possibilitats, aprofitant la geo-
localització i la connectivitat.
G4, G5, G a tope. Ai, las! Des
d’Andorra Telecom em van
dir que no ens calia fer aquest

pas. Que haurem de viure en
concubinatge, sense poder-
nos registrar. És estrany, vaig
pensar, que no vulguin tindre
registrats els iPhones andor -
rans. En l’època de les dades
grasses, el Big Data, aquestes
informacions no s’haurien de
menystenir. Per l’iPhone 7 el
prefix +376 no apareix, impos-
sibilitant configuracions im-
portants. També passa amb
una missatgeria privada com
Signal. O amb la impossibili-
tat de vincular PayPal a un
compte bancari andorrà.
Tampoc no es pot registrar
una direcció postal local, ni a
FEDEX, ni a UPS. L’allau de
balisses PLB, pels rescats en
muntanya, ens ha agafat una
mica a contrapeu. És cert que
són coses que llueixen poc
per al governant. Però ens fa-
cilitarien molt l’activitat pro-
ductiva. És per aquests mo-
tius, entre alguns altres, que a
la gent d’Andorra se’ns obliga
a fer trampes. Al capdavall, te-
nir només una identitat digi-
tal, un número de telèfon, un
compte bancari, una adreça
postal, un compte de correu,
una contrasenya, i un número
de cens ens seria tot més fàcil.
Perquè ara, si et mous global-
ment, quants te’n calen? D’ara
endavant les trampetes les
hauríem d’evitar. Perquè ens
mereixem més, tots plegats. 

Estem molt lluny encara d’estar 
a l’ordre del dia

A les quimbambes
foc i lloc

DELFÍ ROCA

a carpa del Parc Central, plena, va aco-
llir l’última funció del cinquè Scalada,
que també ha estat l’última en aquest

format després de cinc edicions. El ministeri de
Turisme ja fa temps que manté negociacions
amb la companyia canadenca de cara a conti-
nuar amb la col·laboració, però amb un format
renovat. Com no podia ser d’una altra manera,
perquè malgrat algunes crítiques interessades i
amb força connotacions polítiques la iniciativa
ha estat un èxit. Això no significa que hagi satisfet
tothom o que amb el mateix pressupost es
podria haver impulsat alguna altra
promoció. Segur. La pregunta és:
quina pot donar el mateix volum de
retorn?, no solament per l’incre-
ment de turistes, sinó pel prestigi
que insufla a la marca Andor ra un
espectacle de qualitat reconeguda in-
ternacionalment. La col·laboració amb el
Cirque va néixer amb la voluntat de comple-
mentar l’oferta turística per poder seguir sent el
màxim de competitiva, i s’ha demostrat una fór-
mula que obté resultats. No hi ha dubte que és
necessari potenciar estratègies de diversificació,
perquè és evident que amb el producte tradicio-
nal, sobretot els mesos d’estiu, no és suficient per
atreure nous visitants. L’oferta turística al nostre
entorn és cada vegada més competitiva, alhora

que els clients són més exigents. La proposta
d’Andorra és magnífica, però esdeveniments com
l’espectacle únic i gratuït del Cirque du Soleil o la
possibilitat d’acollir grans proves esportives com
el Tour són condicions necessàries per continuar
creixent i diferenciar-nos. Els últims anys s’ha
crescut de manera continuada i sostinguda als
estius, quan fins no fa gaire la tendència era total-
ment l’oposada. És perquè els països del nostre
entorn han començat a deixar enrere els mo-
ments més durs de la crisi econòmica, però tam-

bé per la feina que s’està fent, tant des del
sector públic com del privat, per millo-

rar en tots els aspectes el producte
ofertat. Espectacles com el del Cir-
que van lligats a una qüestió també
de molt calat, com és la necessitat

de disposar d’un espai multifuncio-
nal. I no només per alliberar les places

de pàrquing tan necessàries del Parc
Central, que també, sinó perquè les possibilitats

de diversificació de l’oferta que obre un complex
d’aquestes característiques són enormes. El Go-
vern manté que tirar endavant el projecte és una
prioritat, però no passa d’una declaració d’inten-
cions, ja que ni es disposa d’un estudi com cal.
No sembla doncs que veurem l’inici de les obres
aviat, i menys a poc més d’un any de les eleccions.
Igual que amb The Cloud.

EL CINQUÈ MUNTATGE D’‘SCALADA’ DE LA COMPANYIA CANADENCA VA TANCAR-SE AHIR

AMB L’ÚLTIMA REPRESENTACIÓ, PERÒ EL MINISTERI DE TURISME MANTÉ NEGOCIACIONS PER

CONTINUAR AMB LA COL·LABORACIÓ L’ANY VINENT, TOT I QUE AMB UN ALTRE FORMAT
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