
L’Onada Serveis va fer ahir en-

trega al president de l’Assem-

blea Comarcal de Creu Roja 

a les Garrigues, Jaume Florejacs, 

d’un taló solidari de 1.000 euros 

-

bé la Coordinadora de Zona de 

L’Onada Serveis, Núria Roselló, i la 

regidora d’Acció Social i Ciutada-

nia de l’Ajuntament de les Borges 

Blanques, Ester Vallès. 

E
ls fons lliurats a Creu Roja les 

Garrigues són part dels bene-

d’octubre, va organitzar a la ca-

pital garriguenca L’Onada Serveis 

amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment de les Borges Blanques, el 

Consell Comarcal de les Garrigues 

i l’empresa borgenca Grup Vall. En 

els 1.965 euros i, d’ells, 1.000 es 

la Marató 2018 de TV3, dedicada 

-

cer. “Des de fa deu anys, la nostra 

residencia de les Borges Blanques 

estat una  a la qual van par-

passat va ser una paellada”, expli-

ca Núria Roselló, la persona qui va 

fer ahir entrega del taló solidari al 

president de Creu Roja les Garri-

gues.

R
oselló va destacar també 

l’esforç de tot l’equip de 

L’Onada Serveis a les Borges 

Blanques i el compromís de tots 

els veïns de la població: “Són la 

dedicació dels nostres professio-

nals i el compromís solidari de la 

gent de la ciutat els elements que 

Donatiu de 1.000 euros  
de L’Onada Serveis a la 

Creu Roja a les Garrigues
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UdL amb la polèmica inaugura-
ció de l’exposició sobre fotogra-

minuts abans que els propis 
autors obressin la mostra sense 
cap vicerector, es va haver de fer 

-
derola que anunciava que l’ex-

-
da el 15 de novembre sí que es 
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Sense por a 

qui espanta

espanyola 

oprimeix els drets de la ciuta-

dania de Catalunya. Sense res 

a celebrar, perquè és l’excusa 

per retallar i impugnar lleis i 

-

-

ho veiem més que mai amb 

l’auge dels moviments feixistes 

i d’extrema dreta, que mai han 

desaparegut. L’inconscient ba-

nalització del  es pot 

. I 

és que feixisme és xenofòbia, 

racisme, masclisme i un recal-

citrant nacionalisme espanyol 

per això que només hi ha una 

opció: no tenir por a qui es-

panta. Sense por als qui acusen 

-

por als qui volen retallar drets i 

menyspreen les dones i les per-

-

cisament tot el contrari el que 

la societat i el país necessita: 

defensa dels drets i llibertats, 

-

cia sense límits. Avui, més que 

mai, la República catalana no 

és només la millor opció per 

plantar cara a l’extrema dre-

ta que s’escampa, sinó que és 

més que mai una urgència.

Feixisme és xenofòbia, 
racisme, masclisme 
i un recalcitrant 
nacionalisme espanyol 
revestit de catalanofòbia

Aquests diners 
són fruit de la 
‘$deuà’ solidària 
de l’octubre         
a les Borges
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sobre l’1-O que es pot veure a la 
-

la Història en majúscules.

Aquesta amant dels gats ja busca 
-

que un banc  al tancament, 
amb una trentena de gats.

El dirigent ha demostrat no estar a 

un endoscopi a un canal autonò-
mic de televisió. Això se’n diu de-
magògia.


