
Cada dia sembla més probable 
l’avançament de les eleccions 
generals per part del president 
Pedro Sánchez. Ahir es parlava 
d’algunes dates, entre les quals 
el diumenge 14 d’abril. Però una 
anàlisi d’aquesta data la descarta 
gairebé totalment amb tres raons 
de pes: primer, és del dia de la Re-
pública; segon, és Diumenge de 
Rams, i tercer –sens dubte la raó 
més important–, és l’aniversari 

-
cal. No cal fer-li més regals.
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El judici de  

la vergonya

Dimarts vam veure una imat-
ge per a la història. Una imatge 
que no s’hauria d’haver produ-

Membres del Govern català, 
la presidenta del Parlament i 
els dos líders de les principals 

al banc dels acusats d’un judi-
ci vergonyós. Un judici que no 
s’hauria d’haver produït mai en 

estat l’error i fracàs més gran de 
l’estat espanyol perseguir i cri-
minalitzar els i les líders del mo-

-

-
lització que no s’hauria d’haver 
produït mai en un país demo-

-

mantenir la unitat de l’estat, 
sigui un projecte federal, s’han 

de resoldre a través de la de-

el que fa aquest judici és perse-
guir l’exercici de la democràcia, 
la resposta ha de ser sempre 
més democràcia. Si hi ha alguna 
cosa que sí que s’hauria d’haver 
produït, aquesta és deixar votar 
i decidir a tota ciutadania. I per 
tant, no només es tracta que 
sàpiguen que ho tornaríem a 
fer, sinó que sàpiguen que ho 

-
ci de la democràcia no pot tenir 
límits.

No només ho 
tornaríem a fer, sinó 
que ho tornarem a 
fer. La democràcia 
no pot tenir límits La directora de l’Aula Hospita-

lària de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova, Toñy Cas-

El vol de l’estel, 

-
legació lleidatana de l’Associació 
de Familiars de Nens Oncològics 
de Catalunya (Afanoc), que tre-
balla per millorar la qualitat de vi-
da dels infants i adolescents amb 
càncer i les seves famílies. El con-
te té un preu de 10 euros.

Pva celebrar un acte amb la 

alumnes de les escoles Frederic 
Godàs, Magraners, Franceso To-

-
teatre dels Camps Elisis, on es van 

representar alguns fragments de 
-

tat amb un espectacle del mag 

un reconeixement a l’escola Ma-
graners pel seu projecte de músi-

-

es. Precisament, la festa Posa’t la 

gorra d’Afanoc, que se celebrarà a 
la Seu Vella diumenge, estarà de-
dicada a la música.  Hospitals d’Ar-

-
pen també en la difusió d’aquest 
conte amb tallers.

Acte de solidaritat de l’Aula 
Hospitalària de l’Arnau a 

favor dels nens amb càncer

D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Andreu Vázquez 

Nou president 
d’Òmnium Cultural

Mercè March

Locutora de ràdio

E. Zaplana 

Expresident                
de València

-
ment en nou president d’Òmnium 

Torres, que ha esgotat el mandat.

-
na locutora la celebració ahir del 

-
tura va acollir la jornada organitza-
da pel Col·legi de Periodistes.

-
etari a l’ombra d’uns quants immo-
bles i terrenys, a més de diners que 
podrien estar dipositats a Andorra 
i Uruguai, segons la Guàrdia Civil.
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ORTODÒNCIA 
INVISIBLE

390€

IMPLANT
DENTAL

1.990€

ESTÈTICA DENTAL 
IMPLANTOLOGIA 
ODONTOLOGIA
PERIODÒNCIA
ORTODÒNCIA
PRÒTESIS

l’art
de crear 

somriures

1 dia

Finançament a mida


