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NORBERT TOMÀS | Impulsor del Calendari de l’Ermità

El negoci de les
universitats té els
dies comptats
i altres centres de formació,
basat en els certificats, té els
dies comptats. La titulitis s’ha
acabat. Deixeu pas al talent!
No, no sempre van juntes una
cosa amb l’altra. I sí, ja és una
realitat. En moltes empreses,
sobretot tecnològiques, no et
demanen el currículum. T’asseuen davant un ordinador i
et demanen que els ensenyis
què saps fer. Increïble? Mentrestant, els programes acadèmics de tota la vida ignoren
la revolució que hi ha fora. La
pregunta és: estaran disposats
els governs i les universitats a
introduir aquests canvis tan
radicals? I sobretot, a deixar
de banda aquest pastís tan llaminer –vull dir, lucratiu– de les
certificacions?
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“El Calendari de l’Ermità
va adreçat a tothom,
no només al món rural”

Titulitis o
talent?
La majoria d’universitats del
món desapareixeran. Patapam! Això és el que ha dit David Roberts, expert en innovació i membre de la Singularity
University, de la Universitat de
Silicon Valley. En aquest centre, creat el 2009 amb el suport de Google i la NASA, no
s’expedeixen títols. Formen
líders capaços d’innovar. Benvinguts al món de la tecnologia
disruptiva. És a dir, la innovació
basada en el canvi radical o el
trencament brusc. La parauleta vindria de l’àmbit de l’economia i comença a ressonar pels
departaments de I+D de moltes companyies. Lliguem-nos
bé el cinturó. Segons Roberts,
el negoci de les universitats
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Ella i L. Aji Bashar han estat guardonades amb el Premi Sajarov a la Llibertat de Consciència, que cada any
concedeix el Parlament Europeu,
per patir la crueltat d’Estat Islàmic.

El Calendari de l’Ermità torna amb l’edició
2017 farcida de novetats. Norbert Tomàs
(Barcelona, 1952), rebesnét de l’autor del primer Calendari introdueix any rere any noves
informacions per tal que el Calendari arribi
també a les ciutats i a tots els públics conservant l’estètica tan característica d’aquesta
publicació tan nostrada, que aquest any arriba als 142 anys de trajectòria.
Continua la recerca a cada edició.
És un Calendari de 62 pàgines amb tot de dades i cal que estiguin ben contrastades. A més
de la tradició, el Calendari es caracteritza pel
rigor i la fiabilitat.
Quines novetats presenta?
Quan el meu besavi, el 1846, va fundar el Calendari, ho va fer adreçat al món rural. Hem
intentat recuperar les plantacions de l’hort i les
herbes remeieres. També afegim versos del Pep
Fornés i, sobretot, el Calendari pels nens i les nenes.
Amb format desplegable...
...i unes divertides il·lustracions de Xavi Malet.
També en la cultura urbana hi ha hagut un retorn
al món rural, la compra ecològica, el quilòmetre
zero. Per això, cal que els nens i nenes estiguin al
corrent d l’estret vincle de les persones amb els
cicles naturals i ho hem fet en un format força
atractiu. També està enfocat als pares, als mestres, per poder fer pedagogia. El nen ha de saber
quan comença el curs, els eclipsis, les plantades
d’arbres... i ho fem amb dites populars, molt
nostrades: “pel setembre cull les pomes abans
no vinguin les bromes”... No sé què m’inventaré l’any que ve! (riu), però de moment està molt
farcit.

Pablo Crespo

Presumpte n. 2 de
la trama Gürtel

Ahir va negar haver lliurat “ni un
cèntim” a Bárcenas de la suposada
comptabilitat B del líder de la xarxa, Francisco Correa quan era l’administrador de les seves empreses.

M. Vargas Llosa

L’any passat es va iniciar La Col·lecció l’Ermità.
Amb Cuinar en temps de crisi, de Fra Valentí Serra, que sempre ens col·labora. Aquest any presentarem, el dia 8 de novembre, Descobrim el
Nadal, de la mà d’Amadeu Carbó, un especialista
prestigiós de cultura popular.
Què hi trobarem?
És un llibre ple de curiositats on trobarem el com
i el perquè de l’origen de les festes de Nadal, des
d’Advent a la Candelera. Saps per què es menja raïm per Cap d’Any? Saps que a un poble de
València el rei Baltasar no és negre? Està ple de
sorpreses...
I per sorpresa, aquesta ratafia. Com va sorgir?
Volíem elaborar un producte vinculat amb els
valors del Calendari. Ho vam trobar a la Fira de la
Ratafia de Santa Coloma de Farners, i neix d’una
recepta d’arxius caputxins del segle XVIII i reelaborada per Licors Portet, de la Pobla de Segur...

El Calendari desplegable fa
que els nens coneixin l’estret
vincle que ens uneix amb
els cicles naturals

Entra i prova la
nostra web de compra!
www.plusfresc.cat
• Escollim i et preparem els productes frescos al teu gust
• Trobaràs la informació nutricional de cada producte
• Podràs cercar els productes per les seves característiques:
sense gluten, sense lactosa, de lleida, marca pròpia, en oferta...
• Gaudiràs dels vals descomptes i el xec Plusi, podent-los
seleccionar des del web.

Gaudeix del

Premi Nobel de
Literatura

Afirma que el nacionalisme català
és una “ficció maligna” creada “enterament” a partir de “mentides i
falsedats” i ho titlla de “gran perill”
per a la construcció d’Europa.

El PP va celebrar ahir al matí una
roda de premsa per explicar el
seu posicionament en relació a
les ordenances fiscals del 2017
que s’han de debatre avui al ple
de l’Ajuntament de Lleida. Els mitjans concentrats ja gairebé sabien
cap a on anaven els trets i que era
per anunciar que s’havia arribat
a un acord per abaixar l’IBI, però
el portaveu del grup del PP a la
Paeria, Joan Vilella, va entrar dissimulant, tot preguntant els periodistes quines novetats tenien...
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