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Opinió
LA TALAIA

HI SOM A TEMPS

S
alut posa la mirada preocupada en CAPs, ja menys que fa uns dies, 
i els hospitals, que es van omplint i, segons els seus responsables, 
encara no s’ha arribat a la xifra màxima d’ocupació de llits d’UCI i 
de planta. Avui, a les pàgines d’arrancada del diari,  expliquem que 

a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el més gran de la Catalunya cen-
tral, després d’un mes i mig, hi torna a haver persones que hi han perdut la 
vida en no poder superar les complicacions del virus. Són els senyals 
d’alerta, tristos marcadors de dolor irreparable per a qui perd un ésser esti-
mat. Amb tot, hauríem de convenir que les dades, les fredes dades, mos-
tren només l’inici d’una problemàtica que en mesos precedents ha estat 
més greu. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va admetre errors en 
les decisions de relaxament preses a l’entorn de Sant Joan. Situats altra ve-
gada en el punt de partida, l’objectiu ha de ser fer baixar la cresta d’aquesta 
cinquena onada el més ràpidament possible. Mirar l’agost, perquè la po-
blació pugui fer vacances i el turisme, calaix. Però la prioritat és el setem-
bre, tenir seminormalitat a partir de setembre. I encara hi som a temps. 

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

ESTRELLES I ESTRELLATS

U s explicaré què em vaig trobar ahir 
durant l’últim trajecte de 130 me-
tres que he de fer per arribar a casa, 

a Manresa. Damunt un banc de pedra que 
hi ha al xamfrà d’un dels carrers principals 
del barri i el que mena cap a casa hi havia 
una ampolla de cervesa buida de vidre 
d’aquestes que fan un litre o litre i mig, no 
ho sé. No era una mitjana, per entendre’ns, 
sinó el que col·loquialment en diríem una 
litrona, expressió que no sé si encara s’uti-
litza o forma part dels meus records de més 
jove. 

 L’ampolla feia lleig, i més tenint en 
compte que a dues passes del banc hi ha 
una paperera que, per cert, sempre acostu-
ma a estar més que plena. Vessa tant que so-
vint el vent s’emporta el que no hi cap a dins 
i ho escampa tot pel carrer. En fi. Intueixo 
que qui se la devia beure –la cervesa– o bé 

no va tenir prou esma per deixar-la a la pa-
perera o va acabar més tou del compte si és 
que se la va beure tota ell solet. Feia mal 
efecte.  

Al que anava, però. Al mateix trajecte, a 
prop del banc en qüestió, hi havia una sa-
batilla al terra. De color vermell. Curiós, no 
creieu? Només una. Concretament la del 
peu dret. Potser era del que es va fotre la cer-
vesa, que a més a més de deixar l’ampolla 
damunt del banc també va perdre una la sa-
batilla? No ho sabrem mai. La meva sorpre-
sa va anar en augment quan, quatre passes 
més enllà, em vaig trobar dues llaunes bui-
des a terra. Endevineu de què ? Efectiva-
ment, de cervesa. D’una marca coneguda 
que no diré per allò de no fer publicitat 
d’aquesta mena de productes. Podria ser 
que una mateixa persona s’ho hagués be-
gut tot, hagués deixat l’ampolla de vidre da-

munt el banc, una sabatilla a terra i, a més 
a més, dues llaunes de cervesa?  Més coses 
estranyes s’han vist a la vida, no ? Tirant cap 
a casa també vaig trobar, a terra, una ampo-
lla buida d’una beguda que em va semblar 
que era d’aquestes que en diuen energèti-
ques. De les que t’esveren més que cinc ca-
fès seguits. Em va descol·locar una mica 
perquè no quadrava amb les restes anteri-
ors. O sí, ves a saber. Coses més estranyes 
s’han vist. Tot i així, vaig deduir que aquí hi 
entrava en joc una persona diferent. 

I finalment em vaig trobar un munt de 
cagades de gos al llarg de tot el camí. Dei-
xadesa crida deixadesa, vaig pensar. Si et 
trobes a terra llaunes, ampolles, sabatilles i 
el que no cap en una paperera, per què t’has 
de molestar en recollir la caca del gos? És 
clar que si tothom fes el mateix, tot seria una 
porqueria. I no fa falta, no?

Tot va començar amb una ampolla de cervesa buida 
Jordi Morros Graells
DE REBOT

jordimorros@regio7.cat

ESTRELLA

FIRA MEDITERRÀNIA 
Enguany, amb control, però presencial. El proper mes d’octubre tor-
narà la Fira Mediterrània a Manresa. Mirarà la pandèmia de reüll i vol 
avançar cap a la normalitat, que vol dir presencialitat, amb la recupe-
ració de la llotja professional al pati del Casino i els concerts dels off.

ESTRELLA

DYNAMICS 
El cotxe prototip de la UPC. Un grup de joves estudiants de la UPC de 
Manresa, a part de cursar el grau d’enginyeria triat, estan engrescats 
en el desenvolupament d’un projecte de vehicle prototip. Tant el resul-
tat com el concepte professional per arribar a l’objectiu són un repte.   

ESTRELLA

KURSAAL DE MANRESA 
I, malgrat tot, el teatre a Manresa va. O Manresa va al teatre. Al 
Kursaal, la programació que s’hi fa troba públic. En una època compli-
cada com la de la pandèmia, la instal·lació ha aconseguit posar el car-
tell de ple diverses vegades.

DESTACATS 
A LA WEB

u L’article més llegit ahir a 
regió7.cat va ser el de les quei-
xes dels veïns per una casa ocu-
pada al carrer Alcalde Armengou 
de Manresa, cantonada amb el 
carrer Balsareny. Hi viuen una 
vintena de persones que causen, 
segons els mateixos veïns, mo-
lèsties i inseguretat a la zona. 
 
u Cal·listènia a  la web re-
gió7.cat. La cal·listènia és una 
disciplina esportiva que guanya 
adeptes. Per practicar-la només 
calen unes barres de ferro. A la 
web, un vídeo mostra què és i 
què pot aportar.
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