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Per exemple.
Els bufons rai, que porten picarols i se’ls sent venir de seguida.
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Falta la confirmació oficial i, després,
la votació al nou secretariat, però l’encara adjunt al síndic de greuges ja presenta un valor innegable: ha posat
d’acord els diversos sectors de l’ANC
que és el candidat més adient.

L’alcaldessa de Lampedusa és la dirigent política que més a primera línia fa front al drama de les morts
d’immigrants al Mediterrani. A Internacional ens explica que ho viu
amb ràbia per la ineficàcia de la UE.
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El nou director general d’Airbnb, que
la setmana passada va substituir Jeroen Merchiers, podrà llegir avui a
l’ARA que el Govern aplana el camí a
l’economia col·laborativa, amb canvis de llei i un nou consell assessor.

Ell i els 92 cantaires amateurs de l’Orfeó Català, que el cap de setmana han
estat de gira a Londres i al Royal Festival Hall, es van guanyar 10 minuts
d’aplaudiments per la interpretació
de la Missa glagolítica de Janácek.
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