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Opinió
LA TALAIA

LÒGICA A SANT FRUITÓS

E
l problema colossal que representa la plastificació dels mars 
del planeta comença al carrer de casa. Mentre els ajuntaments 
s’obsessionen a implantar sistemes de recollida porta a porta 
(positius sense cap mena de dubte, sobretot si no suposen una 

reducció encoberta del servei), el problema es manté intacte en tot allò 
que queda fora dels contenidors, als mateixos carrers o a la perifèria 
urbana, font de brutícia sense límit. Tots els plàstics i tèxtils que queden 
abandonats en solars, boscos i marges van a parar tard o d’hora al riu, 
de vegades a través del mateix clavegueram del poble o de la ciutat, i 
d’allà, al mar. Els microplàstics que apareixen als sistemes digestius de 
peixos de la Polinèsia poden haver sortit fa vint anys d’un carrer de 
Sant Fruitós. Aquest poble en concret, però, ara farà alguna cosa al res-
pecte. Una empresa local, TecnoConverting, instal·larà un dels seus sis-
temes de xarxes a les sortides dels col·lectors, de manera que retindran 
els sòlids que hi vagin a parar. Tones de plàstics hi quedaran aturats. La 
relació entre cost i benefici és espectacular. Infinitament superior a la 
d’un complex i costós porta a porta. 

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

ESTRELLES I ESTRELLATS

S empre que puc procuro no perdre’m 
el programa La Competència de 
RAC1. Sigui en directe -cosa que molt 

poques vegades acostuma a passar- o bé per 
internet, la majoria de cops. Et posa al dia 
dels temes d’actualitat amb humort- acabat 
amb t- , que diria algun dels seus personat-
ges. Sovint la claven, i ahir ho van tornar a 
fer quan l’Avi va dir que tots els mitjans tru-
quen a experts i investigadors perquè expli-
quin què en saben, de la nova variant de la 
covid,  l’òmicron, i resulta que no en saben 
res. O ben poca cosa. 

 Surt una variant amb una trentena de 
mutacions i l’endemà ja pretenem que ens 
expliquin si és més infecciosa, si pot causar 
danys més severs que el virus que teníem 
fins ara, o per què ha pogut passat si resul-
ta que ens hem vacunat... I no, no tots ens 
hem vacunat i encara menys als països més 

desfavorits. Enmig de titulars alarmants, he 
pogut escoltar un parell d’entrevistes radi-
ofòniques que demanaven això: temps per 
poder-ne saber més. Però és clar, sembla 
que de temps no en tinguem quan, en 
aquest cas concret, precisament és el que fa 
falta. Els experts en qüestió van respondre 
tot el que els hi van demanar, però sempre 
acabaven igual: hem de veure com evoluci-
ona, hem d’estudiar la variant, ja veurem si 
les actuals vacunes valen també per aques-
ta o els virus ja ho tenen això de mutar....  

És un déjà vu. El mateix va passar quan 
va aparèixer la variant britànica i, més tard, 
la delta i la delta lus. Tots en volíem saber 
més. I mentrestant, què? Doncs l’únic que 
es pot fer és vacunar-se i prendre les habi-
tuals mesures de prevenció. Ah!, i tenir sort, 
perquè la sort també hi juga aquí. I sí, ja sé 
que les farmacèutiques s’estan forrant, i 

més que ho faran, amb aquest tema. Que el 
sistema està pervertit i que en som preso-
ners. Però, t’asseuries en un sopar al costat 
d’una persona que no estigués vacunada? 
Ella sí que ho faria.  

Des que ha aparegut la nova variant i s’ha 
arribat a posar en dubte l’eficàcia de les va-
cunes, a les xarxes han tornat a aparèixer 
amb molta força els saberuts que expliquen 
que saben del cas d’una persona que va mo-
rir després de rebre la segona dosi del me-
dicament o que a la seva mare li va aparèi-
xer un tumor a la cara al catorzè dia de re-
bre el vaccí. Les xarxes ja ho tenen, això, que 
hi piquem. I sovint. També en va parlar 
d’això La Competència, ahir, quan Moha-
med Jordi va explicar la història d’un cosí 
que li havia dit al seu parent que les vacu-
nes no són segures. Que ho havia llegit a in-
ternet. Doncs això. Llegiu bé. 

Aniries a un sopar amb un no vacunat?
Jordi Morros Graells
DE REBOT

jordimorros@regio7.cat

ESTRELLA

BERGADANA 
L’incident de l’empleat que va enregistrar-se pilotant un cotxe dels 
Mossos -una criaturada que internet ha fet viral- no ha de deslluir el 
fet que l’empresa, hereva d’una llarga tradició, ha adaptat 40 vehicles 
a les necessitats del cos, una activitat rellevant que li aporta vida.

ESTRELLA

SIMA I PÉREZ 
Els dos jugadors del Baxi Manresa enforteixen el seu prestigi amb 
actuacions com la de dilluns davant Geòrgia amb la selecció espanyola. 
A més, Sima va fer un molt bon partit i es va convertir en el jugador 
amb la valoració més alta del combinat. 

ESTRELLAT

AJUNTAMENT D’IGUALADA 
Els regidors de Poble Actiu a Igualada han exigit conèixer els sous dels 
directius de les empreses municipals del sector sanitari, informació 
que ha de ser pública per llei, i només se n’ha facilitat un. Els altres, 
més endavant, diu el govern municipal. Molt transparent, no és.
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FIL PER 
RANDA

u El departament de Drets Ci-
vils de la Generalitat va lliurar, 
dilluns, els seus guardons al 
Born Centre de Cultura i Memo-
ria de Barcelona. Un dels pre-
mis Civisme de comunicació va 
ser per al periodista de Regió7 
Roger Junyent. En saber que hi 
havia un manresà premiat, la 
regidora d’Indústria, Comerç i 
Activitats de l’Ajuntament de 
Manresa, Núria Masgrau, va as-
sistir a l’acte. Tot un detall.

El detall de la 
regidora Núria 
Masgrau 


