
Diari SEGRE SLU. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Tel. 973 248 000. “Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacció: 973 246 031. Fax Publicitat: 973 229 076. Fax 
Administració: 973 224 688. Apt. de Correus: 543. Correu electrònic: redaccio@segre.com • Impressió. C-13, km 11. 25660. Alcoletge. Tel. 973 196 600. Fax: 973 197 001. 

TOTS ELS DRETS RESERVATS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ TOTAL O PARCIAL SENSE AUTORITZACIÓ EXPRESSA DE L’EMPRESA EDITORA.   www.segre.com

la imatge 
del dia

DIMECRES, 25 D’ABRIL DEL 2018

l’ascensorprivat
Les peripècies 
del drac
El servei d’emergèn-
cies del 112 es va afe-
gir a la festivitat de 
Sant Jordi amb una 
sèrie de tuits sobre el 
drac. Primer alertava 
de la presència en 
diversos pobles d’un 
gran drac que tirava 
foc. A continuació, 
que s’havia avisat 
tots els alcaldes i els 
bombers apagaven 
focs i posteriorment, 
després de tallar 
algunes carreteres, 
els agents rurals es 
feien càrrec del drac, 
que estava de bon 
humor i en bon estat. 
Hi va haver respostes 
al conte de tots els 
colors.

El civisme  
del regidor
També per Twitter 
circulava ahir la foto 
de les dejeccions 
d’un gos de mida 
considerable al mig 
d’una vorera. Segons 
l’autor de la foto i del 
missatge, el gos el 
passejava un regidor 
de la Paeria que no 
va mostrar gens de 
civisme.

Estudiant d’Engi-
nyeria Industrial de 
la UdL que ha dis-
senyat un dron amb 
visió artificial, que 
ha guanyat el premi
Enginy 2018.

A. B. El Omari

El genet d’Os de Ba-
laguer ja ha acon-
seguit la mínima
per al Mundial dels 
Estats Units d’hípica 
de l’11 al 23 del prò-
xim mes de setembre.

Albert Hermoso

President del Col·legi 
d’Arquitectes de Llei-
da, que ha arrancat 
l’original i aplaudible 
iniciativa de regalar 
o deixar consultar lli-
bres sobre el sector.

Víctor P. Pallarés

Director del Servei 
Català de la Salut, 
en què la llarga llis-
ta d’espera per a la 
fecundació in vitro 

deixa fora una llei-
datana de 37 anys.

David Elvira

Alerta pel futur de 
trenta gasolineres 
de les cooperatives

La Federació de Coo-
peratives Agràries de 
Catalunya (FCAC) alerta 
que les restriccions que 
preveu aplicar el minis-
teri d’Indústria posen en 
perill la trentena de les 
seues gasolineres.

J.LL.E.

És una desgràcia ser ciutadà d’un 
Estat que en el tema de la memòria 
històrica és una nul·litat. És penós 
que hagis de sentir-te avergonyit 

davant el món perquè el govern del teu 
Estat es vanti de no dedicar ni un cèntim 
a desenvolupar la llei de Memòria Histò-
rica. És menyspreable que el govern del 
PP hagi suprimit l’Oficina de Víctimes de 
la Guerra Civil i la Dictadura. Insultant, 
que el congrés amb els vots del PP, Cs i 
PSOE hagi rebutjat la reforma de la llei 
d’amnistia. Una llei que preveia inves-
tigar els crims del franquisme, que per 
cert sí que intenten fer-ho Argentina i 
Mèxic, malgrat les traves que hi posa el 
govern del PP. Una reforma de la llei que 
el Comitè dels Drets Humans de l’ONU 
ve denunciant des de fa anys, i que l’Estat 
desoeix pertinaçment. Sí, és una desgràcia 
no poder viure a casa teua d’acord amb els 
teus principis i ideals, els teus avantpas-
sats, la majoria dels presents i les projeccions de futurs 
més lliures. Ara aspirar a la independència és el pitjor 
delicte del món. Ets una mala persona, naturalment un 
molt mal espanyol, i és molt probable que pateixis algun 
trastorn neuronal. 

En conec uns quants que s’han fet inde-
pendentistes pel fàstic d’haver de viure en 
un Estat on és impossible saber on són en-
terrats els parents morts a la Guerra Civil, 
dels quals tens la sospita que foren abocats 
en fosses, talment animals empestats. En 
sé d’uns quants que han abraçat el credo 
secessionista per evitar de ser còmplices 
directes o indirectes de l’existència del 
Valle de los Caídos, la fossa comuna més 
colossal del món, on no hi ha hagut mane-
ra de saber qui són 12.500 cadàvers dels 
més de 33.000 mil que hi són sebollits. 
Amuntegats en taüts que es podreixen 
sense poder fer el que la gent normal i 
corrent fa amb els morts. Un Estat a qui 
importa un rave que hi hagi encara, des-
prés de 80 anys del final de la guerra, més 
de 100.000 persones desaparegudes o 
més de 30.000 casos de nadons robats. I 
que se senti tan còmode amb entitats que 
exalcen i glorifiquen la figura del dictador 

que va causar, amb tots els seus sequaços, tota aquesta 
carnisseria i ignomínia. Aquesta setmana, per ordre 
judicial, no pas per la voluntat dels de sempre, haurien 
de començar les exhumacions al Valle de la vergonya. 
Ho impediran els pacifistes de la Fundación?

Memòria històrica
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