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Els metges
i la dita
popular
Una popular dita del franquisme es referia a “passar
més gana que un mestre d’escola” quan algú feia un mal negoci o tenia una feina ruïnosa.
El meu pare la repetia sovint,
tot i que amb els anys va anar
perdent el seu sentit i avui en
dia, afortunadament, ja no
seria aplicable. El professorat
ha vist canviar molt les seves
circumstàncies en les últimes
dècades. S’ha reconegut la
importància social de la professió i s’ha valorat el cabdal
paper dels mestres en l’educació dels futurs ciutadans (tot i
que suposo que també tenen
les seves queixes laborals).
Ara, però, són els metges els
han anat a la vaga per reclamar millores en l’exercici de la
seva professió. No cal dir que
la sanitat pública és un dels pilars fonamentals de l’Estat del
Benestar i per això cal arribar
a un acord que permeti unes
condicions de treball dignes a
tots els CAP. Que un ginecòleg
atengui a 8.800 pacients –ràtio màxima– (com demanen
els sindicats) no em sembla
pas una exigència inassumible. Sobretot tenint en compte que és gairebé l’equivalent
a la població de ciutats com
Cervera!! Si demanen això, no
vull ni saber a quants en deuen atendre ara. Tampoc em
sembla gens descabellada la
demanda de recuperar les retribucions i condicions de treball retallades des del 2010.
Especialment perquè com a
societat no ens podem permetre canviar la dita posant
la paraula metge on abans hi
havia mestre.
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Albert Folguera
Entrenador del
Lleida Llista Blava

El tècnic opta a millor entrenador del 2018 en l’elecció que fa el
portal HockeyPatines.com. De moment, es troba segon entre els 25
nominats al guardó.

‘Chicho’ Ibáñez
Serrador
Director de cinema
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‘Endavant’, de GLOBALleida,
captiva més de 400 joves
atrets per l’emprenedoria

L

a Universitat de Lleida va acollir ahir una nova edició de la
Jornada per a l’Emprenedoria i el Creixement Empresarial
Endavant, ‘Emprèn amb Talent’,
a la qual van assistir més de 400
joves atrets per a la emprenedoria.Aquesta jornada, adreçada a
tothom, està orientada a apropar
als assistents la idea d’emprendre
com a sortida professional.

L

a finalitat de la jornada és, per
una banda conèixer, aprendre
i viure de primera mà de l’experiència de diferents emprenedors/es de renom. I per l’altra a
través d’un taller d’improvisació,
treballar diferents habilitats emprenedores com la creativitat, la
comunicació, la innovació, etcètera, claus en el món empresarial. La jornada va començar amb
la conferència d’Andrea Vilallonga
consultora en imatge i comunica-
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ció (professora d’OT en les edicions 2017 i 2018), que va impartir
Mira’t. Millora la teva imatge, renova l’actitud, treballa l’expressió,
una història de motivació, lideratge i superació personal. Tot seguit
va parlar Albert Riba, empresari,
formador, conferenciant i asses-

sor d’empreses, dels cicles vitals
en les persones emprenedores.
Per acabar, la Companyia d’improvisació teatral, Improvivencia,
amb humor i amb la participació
del públic, va explicar històries
improvisades al voltant de la temàtica de l’emprenedoria.

El veterà director rebrà el Goya de
Honor “per obrir el camí a tota una
generació de cineastes espanyols i
per la seva excepcional contribució
al cinema de gènere”.

Josep Borrell
Ministre d’Afers
Exteriors

El ministre va afirmar que els EUA
tenen més integració política perquè no tenen història. “L’únic que
havien fet és matar quatre indis”,
va dir, i es va quedar tan ample.

La visita a Lleida d’Aamer Anwar,
advocat de l’exconsellera Clara
Ponsatí i rector de la Universitat
de Glasglow, va generar força expectació i la sala on va parlar, al
col·legi Maristes Montserrat, es
va omplir. Tothom volia escoltar
les seves paraules, però, malauradament per als que entenien
l’anglès, gairebé no se sentia, i
per acabar-ho d’adobar el traductor parlava més bé fluixet, així que tothom va haver de parar
l’orella més del compte.

