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EDITORIAL

Un mes sense morts a les residències
Ahir es va complir un mes de l’últim mort a les residències de Lleida per Covid, que sens dubte és una
gran notícia i dona la raó a Cinta Pascual, presidenta
de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACCRA), que afirma que ara com ara els centres
geriàtrics són el lloc més segur per no infectar-se
del coronavirus, ja que tant tots els usuaris com el
personal sanitari estan vacunats al cent per cent, i
malgrat que en alguns casos molt puntuals el virus
hagi tornat a entrar i s’hagi produït alguna reinfecció, els ancians la passen de forma asimptomàtica,
o pràcticament sense símptomes, i en cap cas s’ha
produït un cas greu, ni tan sols que hagi requerit
ingrés hospitalari. El primer objectiu, doncs, està
complert: deixar fora de perill les persones grans
que viuen en centres, on s’han registrat més víctimes mortals, amb més de 30.000 dels 75.000 traspassats a Espanya des de l’inici de la pandèmia. Ara,
la lluita se centra en el col·lectiu poblacional de més

de 80 anys, els altres gran damnificats pel coronavirus, i abans de finalitzar l’abril aquesta franja d’edat
estarà totalment immunitzada. Si les previsions de
la UE es compleixen, que fins ara no ha estat així,
i aquest trimestre arriben a Espanya 36 milions de
dosis, d’elles, 5,5 milions de Janssen, podríem arribar a l’estiu amb un mínim de garanties de normalitat i començaria a centrar-se en la recuperació
econòmica.
Una remuntada que el sector empresarial, autònoms
i treballadors en general necessiten urgentment
perquè hi ha molts particulars i petites, mitjanes i
grans empreses amb les arques sota mínims o en
perill de tancament imminent. Perquè tot aquest
mig optimisme pugui convertir-se en realitat i no
hàgim de tornar a tancar assistències hospitalàries
i sanitàries en general per un nou repunt dels contagis, caldrà esperar una setmana i així comprovar
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Pablo MM @pablom_m
«Segons alguns individus, si un futbolista diu
a un altre “negre de merda” no significa que
sigui racista. Com es poden tolerar aquests
missatges en els mitjans?»
Joan Mangues @jmangues
«Sorprèn la substitució de Cuevillas. Les
seues reflexions deien que jugar-te la
inhabilitació per qüestions simbòliques no
cal, que s’ha de fer amb estratègia. I crec que
és una persona que de conseqüències
jurídiques en sap una estona.»

Marc Ramentol
«Venen dies
assistencialment
complicats
pel degoteig
a l’alça
d’ingressos
a l’UCI»

Carles Bonaventura @cbonaventur
«A veure si ho entenc. La CUP diu que Junts
ha de fer president Aragonès i entrar en un
govern amb Esquerra per aplicar el programa
que han pactat ERC i la CUP. Un govern del
qual la CUP no formarà part. És això, oi?»
JL Rodríguez @juansrod1
«Robles canvia la vacuna d’AstraZeneca per
la de Pfizer a bona part dels militars. Els
valents que ens han de salvar a tots!»
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L’advertència de Junts de facilitar la investidura de
Pere Aragonès, però quedar-se a l’oposició si ERC
prima l’acord amb la CUP, i l’empat tècnic que dona
el CIS entre dreta i esquerra a la Comunitat de Madrid continuen escalfant una primavera política que
marcarà el nostre futur més immediat.
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l’efecte que ha tingut la massificació turística que
hem viscut aquests dies, que, si bé és bona per al
sector, pot posar en risc la recuperació si no hem
complert prevenció de bombolles, distàncies i mascaretes obligatòries. Perquè és cert que tots aquests
joves que hem vist en botellons i festes no corren un
gran perill de mort si es contagien, el problema és
que la seua irresponsabilitat pot costar molt cara als
seus pares i avis. Veurem.
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550 sanitaris
voluntaris per a
la vacunació

Detingut per un
incendi al CAP
d’Artesa de Segre

z La notícia que almenys
550 sanitaris voluntaris,
d’infermeres a dentistes,
participaran en la vacunació poblacional, el més
llegit ahir.

z La detenció d’un home
que va intentar calar foc
al CAP d’Artesa incendiant uns palets, de les notícies més consultades al
web.

JxCat substitueix
Cuevillas a la mesa
del Parlament
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JAUME SELLÉS
PAS A NIVELL

Ou de pasqua
pressa però no sabem on
L’ERA DE la informació,
volem anar. Sense adode les societats hiperconnar-nos-en hem anat a
nectades ens ha conduit
raure al món d’Alícia.
al desconcert més absoVivim al país de les melut. No ens aclarim, teravelles on tot és invernim tanta informació a
semblant i ple de sentit
l’abast que hem perdut
al mateix temps. Hem
la capacitat de distingir
seguit el conill blanc i
la veritat de l’engany. La
ens ha dut al reialme de
pandèmia ens ha convertit en mesells i ens ha fet Vivim en un laberint la reina de cors. No ens
agrada, però com que no
encara més gregaris del de sentiments
sabem el que volem, no
que érem. Som corders i
trobem el camí de sortiactuem sota les lleis del contradictoris a
ramat. Més que mai. El la recerca d’un
da. Vivim, estupefactes,
govern fa com el pastor
en un laberint de sentidel concursos de TV3. sentit per a les
ments contradictoris a la
Vocifera, xiula, sobre- nostres vides
recerca d’un sentit per
a les nostres vides que
actua i pretén amb l’ajut
molt probablement no
inestimable dels seus
gossos d’atura fer-nos entrar en el existeix.
De sobte, ser víctima del que sigui
tancat de torn, sense saber-ne ben bé
el perquè ni el per a què i només amb s’ha prestigiat. Tothom aspirem en un
la idea d’aparentar un ordre que no moment o altre de les nostres vides a
existeix. Mentrestant, els Media fan poder-nos-hi presentar. Ser-ne, ens esd’altaveu de les nostres pulsions més talvia responsabilitats i al mateix temps
insanes. Com que volem i dolem, no hi assenyala algú altre com a culpable
ha res que ens exciti més que desitjar el del que ens passa i ens permet recrimicontrari del que tenim. Maldem perquè nar-li-ho el temps que faci falta, perquè
obrin els bars i ens escandalitzem quan aquesta culpabilitat no prescriu mai.
veiem les terrasses plenes, de gom a
Per tot plegat, que sàpiguen que no
gom. Volem que els governs afluixin em sento responsable d’haver post
les restriccions però al mateix temps aquest ou de pasqua tan tenebrós. Doens anguniegen les aglomeracions a les nades les circumstàncies és el mínim
platges i a les places. Volem que ens va- que em podia sortir. Vull dir que semcunin ja però a poder ser que la d’Astra- pre pot ser pitjor. I, en qualsevol cas,
zeneca els la injectin als altres. Tenim la culpa és seva per llegir-lo.

