
L
a setmana passada va transcendir que un error al sistema 

informàic que uilitza el professorat per posar les notes de 
inal de curs va provocar la demora en la comunicació de les 

qualiicacions. Ara fa vuit dies s’havien pogut introduir al sistema 
el 70% de les notes, una ràio que va pujar al 95% a inals de 
setmana i que ahir, segons el conseller d’Educació, Josep Bargalló, 
ja era del 99%. La incidència, com és lògic, va provocar les queixes 
del professorat i d’alguns pares, que just aquesta setmana han de 
començar el procés de matriculació i el Departament d’Educació 
va respondre que no descarta demanar responsabilitats legals a 

l’empresa que es fa càrrec de la plataforma informàica uilitzada 
per comunicar les notes. Però tot i les disculpes d’Educació (i la 
felicitació per la feina dels mestres) potser caldria implementar 
mesures que evitessin contratemps d’aquestes caracterísiques 
a l’alumnat i les seves famílies i, també, al professorat que al 
capdavall és a qui reverteix la demora. I és que encara que l’era 
digital no és sinònim que tot funcioni a la perfecció sí que caldria 
estar amatent per evitar que en l’època del 2.0. les notes tardin 
més en arribar que quan es feia amb el tradicional quadernet que 
es donava a les famílies a l’acabar cada curs escolar.

EDITORIAL: El contratemps de les notes

ERMENGOPOLYS

T
ot jugant a converir Alpicat en 
una gran carpa circense, CIRCPI-
CAT Fesival de Circ i Arts en Viu 

arriba a la sisena edició. Aquella inici-
aiva que amb tant d’entusiasme com 
de imidesa arrencava en 2014, avui 
conserva l’entusiasme. La imidesa, 
però, s’ha transmutat en gosadia. 
D’aquells dos dies inicials, el fesival ha 
passat a tres. Les companyies són més 
nombroses, d’aquí i d’arreu, els espais 
s’han muliplicat i el programa incor-
pora disciplines arísiques d’abast 
popular: acrobàcies, itelles, pallassos, 
trapezi, malabars, música, dansa i ‘tut-
i quani’. Traduït a números concrets, 
aquest vi, vull dir, aquest circ no està 

gens picat. Si de cas, es llença en picat. 
És a dir, 22 companyies amb 30 re-

presentacions en 15 espais diferents, 
prendran la vila del 28 al 30 de juny, 
en sessions de maí, tarda i nit. De pro-

pina, uns quants tallers de tècniques 
escèniques mouran peits i grans a 
descobrir capacitats innates. Organit-
zat per l’Ajuntament d’Alpicat amb la 
col·laboració de la Diputació Provincial 
i la Generalitat de Catalunya, el fesival 
enguany té un pressupost global de 
50.000 euros, tots els espectacles són 
gratuïts, llevat dels que es celebren al 
Teatre La Unió, on cal abonar 3 euros 
per l’entrada. Què més? El fesival és 
una excel·lent excusa per comprar 
fruita de proximitat, artesanies vàries, 

i tastar la gastronomia de la restaura-

ció alpicaina. Bon proit!         

CircPicat
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BORRELL

DONCS
AIXÒ
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E l passat dimecres, una de les insitucions lleidatanes amb 
més història (132 anys) va nomenar el seu 14è president 
de l’enitat. La Cambra de Comerç i d’Indústria de Lleida 

indrà, amb l’elecció d’en Jaume Saltó i Albareda, natural de 
Torregrossa i propietari d’un hòlding d’empreses tecnològiques, 
el successor de l’etern Joan Simó i Burguès, el qual haurà 
presidit durant quasi tres dècades el principal ens empresarial 
de Ponent.
E l president Saltó, que va ser escollit gairebé per unanimitat 
com a nou líder de l’enitat, haurà de comparir aquesta nova 
responsabilitat amb la presidència de la Pimec Lleida. Aquesta 
patronal de peites i mitjanes empreses, porta gairebé un lustre 
fent una excel·lent bona feina i moltes accions al territori per 
tal de posicionar-se com a referent dins del món empresarial 
lleidatà. El fet de poder sumar esforços amb nous gremis, nous 
socis, defensar els interessos dels seus membres, acivitats 
empresarials referents i, fa prop d’un any, inaugurar unes 
noves instal·lacions a la Rambla Ferran de Lleida, ha permès 
que en aquesta convocatòria d’eleccions a la Cambra, molts 
dels membres del nou Plenari provinguin d’aquesta patronal. 
Aquest nou paradigma empresarial té un símil amb el nou 
Ajuntament de Lleida, de la mateixa manera que els socialistes 
han governat durant quatre dècades la Paeria, a la Patronal 

lleidatana COELL li ha passat el mateix amb la Cambra, on 
sempre havia liderat la candidatura guanyadora i sempre el 
Plenari era gairebé unànime d’aquesta enitat. Aquest 2019, el 
Plenari té més d’un 70% dels membres ains a Pimec, i la resta 
de COELL (tenint com a principals gremis representats els de 
la FECOM, Transport, Construcció,...). El moiu d’aquesta nova 
representaivitat ve donat perquè la PIMEC ha sabut fer una 
campanya amb mà estesa amb tots els agents econòmics locals, 
cedint els interessos pariculars a fer-los comuns i treballant 
perquè la Cambra pugui arribar a ser el més plural possible. 
No s’ha d’obviar que l’enitat ha de ser un gran paraigües on 
empreses, empresaris, emprenedors i tot el teixit econòmic del 
territori ha de ser-hi representat.
Amb aquestes eleccions, la campanya que va realitzar PIMEC 
ha demostrat que ha sabut posicionar-se millor davant de 
l’empresariat, i que la seva capacitat de mobilització per 
tal d’arribar a presidir l’enitat ha estat molt més efeciva i 
encertada que la que ha uilitzat la COELL. 
E l resultat del nou plenari i del nou Comitè execuiu –que no 
fa jusícia a com està representat el territori– causat per la 
diicultat de poder asseure’s els dos presidents de les Patronals, 
ha fet que s’hagi arribat a aquest escenari. Personalment he 
trobat a faltar per part de les dues enitats molt més diàleg i 
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L’encís de la nova Cambra
molt més exercici d’arribar a trobar punts de trobada, que no pas 
de conlicte (les herències passades i la impossibilitat d’esborrar-
les, han marcat molt). Aquestes discrepàncies que tenen PIMEC 
amb COELL i FECOM han d’intentar reconduir-se i evitar-se en un 
territori tan peculiar com és el nostre. Ara, més que mai, la suma 
de tots els actors ha de consolidar-se i ha de posicionar Lleida 
(amb l’ajuda de la Cambra) al primer nivell del mapa empresarial 
actual. L’enitat ha de ser un veritable lobby, ja que avui en dia 
ningú l’està exercint i cal que algú ompli aquest buit.
V ist des de dalt, amb el discurs del president Saltó el passat 
dimecres a la Sala d’Actes de la Cambra, l’enitat es posiciona 
en la defensa dels míics punts que sempre fan falta a Lleida 
(comunicacions, noves tecnologies, despoblament,...), i al revés 
de la de Barcelona, la preocupació de l’enitat no ha de ser la 
políica actual, sinó que s’ha d’obsessionar en generar pressió 
davant dels diferents governs implicats per tal que el teixit 
empresarial lleidatà pugui obtenir totes les mancances que fa 
tant de temps reclama. La Cambra actual ha de reinventar-se, 
el nou equip ha de treballar com un gran grup al servei del món 
econòmic local, l’enitat ha de fer-se més notòria al territori, i 
de la mateixa manera que aquestes eleccions han permès que 
siguin les que més empresaris han votat en la seva història, la 
nova Cambra ha de lluitar per tal d’esborrar aquest desencís 
que hi ha actualment en l’empresariat lleidatà envers l’enitat. 
Els pròxims quatre anys de presidència d’en Jaume Saltó hi ha 
molta feina per fer, i ara, més que mai, cal que els agents socials, 
patronals, gremis, associacions i empresaris se senin com a seva 
la Cambra i n’esic segur que entre tots ho aconseguirem!N
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