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EDITORIAL 

El virus de les nits sense toe de queda 
Quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) va rebutjar les dos últimes propostes de toe 
de queda que li va presentar l 'Executiu catala, el 
conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ja va ad
vertir que els prenien "l'eina més potent per frenar 
els contag1s". Pero el tribunal va ser taxatiu i va con
siderar la mesura "innecessaria i desproporcionada". 
El TSJC només avalava el toe de queda en dinou 
municipis catalans i la Generalitat va decidir aixe
car-lo a tot el territori. Des d'aleshores, s'han succelt 
els enfrontaments entre joves que valen allargar la 
nit 1 Mossos d'Esquadra. Va succeir a les festes deis 
barris de Gracia i Sants de Barcelona, en poblacions 
costaneres, pero també a Alpicat i a la Seu d'Urgell. 
Encara que no hi hagi toe de queda, les restriccions. 
per la pandemia prohibeixen les reunions de més 
de deu persones i, a més, és obligatori l'ús de la 
mascareta a !'exterior quan no es pot garantir una 
distancia de més d'l,S metres. Mossos i policies lo-

cals asseguren que no compten amb mitjans per fer 
front a aquesta situació. El sector de l'oci nocturn, el 
rnés perjudicat econornicarnent per la pandernia, as
segura que si se'ls permetés reabrir s'acabaria amb 
els botellons. 

rien de donar suport a les autoritats sanitaries. De 
moment, les dades continuen a la baixa, pero encara 
no han passat els preceptius quinze dies per saber si 
les festes descontrolades passaran factura. 
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VOXPOPUU 

Pilar Carracelas @pilarcarracelas 
«En aquest país no hi ha cap empresa 
pública que no e9tigui en part privatitzada ni 
una de privada de certa envergadura que no 
estigui subvencionada. O' aquí plora tot, des 
de la factura de la llum fins a la manca de 
continguts infantils a la corpo. No hi ha on 
triar. Sempre ho he dit.» 

gerardo tecé @gerardotc 
«El sofriment de Florentino és un desfici. Si 
us plau, que declarin ja Mbappé autopista o 
perforació i ho paguem entre tots.» 

Caries Porta @Carles_Porta 
«GRIS-man.» 

Irene Massana i Urgell @lreneMassana 
«M'encanta Memphis. Us ho havia dit?» 

juuulia @jjuuuuuuli 
«Bé, acabo de descobrir que per anar amb 
tren de Lleida a Vic cal anar fins a Barcelona. 
Estic flipant moftíssim.» 

SECCIONS 

D'altra banda, la setmana passada a Alpicat i aques
ta a la Seu d'Urgell s'han viscut rnoments de tensió. 
A la capital de l'Alt Urgell han hagut d'intervenir els 
antiavalots durant dos nits seguides per desallotjar 
els joves, que van llan¡;:ar botelles i altres objectes 
als agents. Ahir a la matinada va acabar amb un 
mosso ferit i un jove detingut. Més o menys a la ma
teixa hora, el pare de l'Espanya Industrial de Sants 
es convertía en un abocador després d'una batalla 
campal que va acabar amb sis mossos ferits i un 
detingut. És evident que aquesta situació és insoste
nible. Si la pandemia obliga a reduir les interaccions 
socials per evitar nous contagis, els tribunals hau-
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La Hum, desorbitada 
El preu de la llurn torna a disparar-se avui un 22 per 
cent i polvoritza un altre record h istorie. Costara 
de mitjana 124,45 euros/MWh al mercat a l'engros, 
una xifra que suposa el triple del que es pagava fa 
nornés un any. La vicepresidenta tercera i ministra 
per a la Transició Ecologica, Teresa Ribera, compa
reixera avui a petició propia a la comissió del seu 
ram al Congrés acorralada per l'oposició i pels seus 
propis socis d'Un ides Podem, que demanen crear 
una companyia electrica pública. Alguna cosa s'ha 
de fer perque la pujada és insostenible. 
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«Els últirns 
deu anys han 

estat els pitjors 
deis últims 

tres-cents anys 
de la historia 
de Catalunya» 

El líder del PSC, 
en una entrevista ' ' ; 

....... .i 

Relacions externes: Rosa Reig Crusells 
Gestió de persones: Santi Sans Mir 
Producció: Caries Duran Codina. 
Manteniment: Joan Clivillé Figueras. 
lnnovació i tecnología: Ferran Perdrix Sapiña 
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JOSEPGRAU 
PRIMERA ESMENA 

Els feixistes riallers 
"BENVENUTI NEL 
periodo storico in cui 
la gente non crede ai 
vaccini ma crede ai ta
lebani buoni." Ho lle
geixo a Twitter i ho cito 
en italia perque ... son a 
tan bonic! El tuit serveix 
per entendre que Miguel 
Bosé faci el ridícula Ba
laguer, i que el Tribunal 
Superior de Justícia de 
Madrid ordeni dedicar 
un carrer a Millán As
tray, i que el comissari 
d'Exteriors de la Unió 
Europea, aHergic a par
lar amb Waterloo, vul
gui negociar amb els ta

Lenin es negava a 
escoltar Beethoven 
perque li feia venir 
ganes de consolar 
nens desvalguts: 
el feia debil 

libans. Res de nou sota .... ······························· 

dará exento de pena." 
Au. El comissari de la 
UE té complices com un 
paio que feia literatura 
fins que va ser finalista 
al Planeta i ara fa propa
ganda i escriu: "Quisie
ra recordar los 85 años 
del asesinato de Federi
co García Lorca desde la 
belleza ( ... ) que supo ver 
en este,país llamado Es
paña. El hubiera sido el 
primero en perdonar." 
Au. Els valedors de la 
transició defensen una 
mentida i un pacte. La 
mentida: el rei és invio
lable. Dones no, jutges, 

EL MES LLEGIT A SEGRE.COM el sol. La condició humana no canvia. 
Si ho fes, Dante i Shakespeare només 
interessarien als historiadors. Pero 
els governants l'empitjoren. Lenin es 
negava a escoltar Beethoven perque 
li feia venir ganes de consolar nens 
desvalguts: el feia debil. El comissa
ri d'Exteriors de la UE defensa una 
transició que va regalar impunitat a 
un franquisme que el13 de gener del 
1945 va publicar al BOE aquest article 
del Codi Penal del1870, elirninat per 
la República: "El marido que, sorpren
diendo en adulterio a su mujer, matare 
en el acto a los adúlteros ( ... ) será cas
tigado con la pena de destierro. Si les 
produjere lesiones de otra clase, que-

fiscals i catedratics de 
Dret Constitucional: som menys rucs 
del que us penseu i no ens empassem 
la patranya que el rei seria inviola
ble encara que assassinés nens. Ho 
és per actes refrendats pel govern, no 
pels privats, pero valtros mentiu per 
garantir que els poders reals tinguin 
el control de l'exercit. El pacte: el que 
explica Ferran Saez Mateu a la novel-la 
Els morts riallers (Amsterdam, 2021). 
Els falangistes van acordar amb fills 
i nets que dirien el mateix arnb altres 
paraules. En comptes de "habla en 
cristiano", parla en castella perque és 
més cosmopolita. El cornissari de la UE 
és amic dels fills deis falangistes, i el 
palmero de Planeta, deis nets. 

Mor el pacient que es 
negava a anar-se'n de 
!'hospital de la Seu 
1 El pacient que portava 
VUit anys al Sant Hospital 
de la Seu d'Urgell mal
grat tenir !'alta ha mort. 
El centre sanitari el va 
portar als tribunals. 

L'últim productor de 
llet del Jussa bus(a 
noves sortides 

Antiavalots deis 
Mossos per a(abar 
amb un botelló 
1 SEGRE va avan~ar ah ir 
que un botelló que va re
unir 300 persones de la 
pla~a del Carme de la Seu 
va acabar amb enfronta
ments amb els Mossos. 
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