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Ell acostumara a dir-me professor i jo el tractiara de doctor. L'amic Jordi
Cortada em responia llicenciat, amb la ironia intel'ligent que caracteritzara al
doctor. És certque hi ha una distinció acadèmica entre llicenciatidoctor. El

doctor és qui obté el màxim reconeixement acadèmic.El doctor Jordi Cortada
ha obtingut no només el màxim reconeixement acadèmic i professional, sinó
també el cívic, així com a persona i com a patriota.

El seu compromís cívic ha brillat donant suport i encapçalant iniciatives
relacionades amb la sew tasca professional com a metge i com a membre
d'una família que ha treballat, itreballa, perquè la nostra ciutat iel nostre
territori gaudeixi del benestar i de la cultura que té qualsewl lloc
desenwlupat i preocupat per la ciutadania.

L'exemple personaldel doctorCortadael poden eplicarmillorla sevafamília, però tambéel podem erplicarels seus
amics. Quan feia falta sempre hi era. Arnb intel'ligència i ironia sempre et sabia ajudar a trobar la millor resposta.

I elseu compromís nacional elw dur a estimari a treballar perla llibertat de la nostra pàtria des de dircrses entitats,
associacions i organitzacions. Entre elles, em toca destacar, la participació a Omnium i, lògicament, com a president de

I'Assemblea Nacional Catalana a Lleida. La ser¡a tasca ha estat de compromís exemplaramb el país. Ha estat un

compromís generós perquè sempre ra entendre que el país ho som tots els qui hi vivim i l'estimem. També, un

compromís lntel.ligent ja que tenint clar I'objectiu sempre proposava el mitjà més adequat i integrador. A més, cal

destacarel seu compromís incansableiwlentperquè noha defallitencap moment, ni enels més esperançats ni en

els menys esperançats.

Ara, que I'esperança en la somiada llibertat nacional ens il'lumina, ens has dit adéu. Però com que en la darrera
lregada que ens ram parlardeies que no rolies diradéu sense reure la plenitud nacional, etdiem fins ben aviat.
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No hi ha comentaris. Sigues el primer!

Per t¡ancar, fes click al botó Tancar o apreta la tecla ESC

@ Omnium Culilral, 2005-2007 - Tots els drets reservats Avis.Leqal - oc@omnium.cat - Tel. 93 319 B0 50 - Fax 93 310'69 00 arqus


