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i va haver un dia que la
gent vam constatar que
un dels millors invents de
la humanitat, el plàstic,
acabava matant el mar. També hi va
haver una època en la qual es culpabilitzava l’usuari. Tot just entrava la
consciència ecològica que un grup
efímer –els Verds–, deia: qui fa servir
el plàstic és culpable de la porqueria
que s’apodera dels oceans i de la mar
salada. Antics comunistes. La idea
era correcta però fallava en algunes
costures. Si el poder no pren decisions respecte de l’ús indiscriminat
del plàstic, la gent, tot i fer exercicis
de reciclatge –vidre, orgànic i paper–,
serveix de poc. Conscienciació. Vivim compostats amb bones
idees –inclús els independentistes. A
Catalunya no hi ha cap secta embrutidora, ni tan sols els republicans empestats i de gran toxicitat ideològica.
De cop, la joventut es manifesta els
divendres per defensar el seu futur.
Fan gràcia, són joves; ningú no els fa
cas. És una moda. Gent jove? Verds
que d’aquí a poc els subsumirà el sistema. La realitat del plàstic és definitiva. Illes de porqueria als oceans.
L’oceà no és de ningú. Hem vist cimeres importants. Tràfic i canvi de
favors: intercanvi de pol·lucions i diner. Es promou que els cotxes vagin
amb electricitat; el poble ho assumeix. Ho ha decidit un empresari
ecologista? Finestra d’oportunitat.
En una altra època la dreta espanyola
atacava els panells solars i els molins
de vent moderns. Tota qüestió l’ha
de controlar el poder del teu país. Les
empreses van més ràpides que el Govern. El Govern ha de servir per solucionar els problemes de la gent. El
plàstic n’és un. La vida se sustenta en
atacar la bestiesa del plàstic. Salut
per als joves que es manifesten el divendres pel seu futur!
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JAUME REIXACH
@JaumeReixach

«Sense el sou
d'eurodiputat i amb
la previsible rescissió
del contracte de la
seva dona, Marcela
Topor, a la tele de la
Diputació de
Barcelona, la situació
de les finances de la
família Puigdemont
passarà a ser una
‘qüestió d'Estat’».
ADRIÀ
@adriamc98

«El nivell d’odi
d’aquesta tarda
[dissabte] a Plaça
Sant Jaume no
l’havia vist ni en
partits de futbol.
Aquesta és la
Catalunya que ens
ha quedat.»

Exposició «Dibuix en Directe» al Festival (a)phònica

 L’espai Eat Art de la Fundació Lluís Coromina acull fins al 31 de juliol l’exposició «Dibuix en Directe», una mostra de dibuixos
originals que diferents il·lustradors van realitzar durant la darrera edició del Festival (a)phònica, el Festival de la Veu de Banyoles. Autors com ara Txell Darné, Jaume Geli, Joanic, Xavier Moliner, Miquel Samaniego, Andrea Zayas i Miguel Bustos van
plasmar sobre paper l’essència del festival amb diferents estils pictòrics. La mostra es complementa amb un tapís de grans dimensions que representa un dels cartells d’aquesta edició realitzat pel col·lectiu banyolí de les Guerrilleres del Ganxet.

QUIM BRUGUÉ
@QuimBrugue

«Veient imatges de la
plaça de Sant Jaume.
Quin desastre, quina
tristor, quina manera
de trencar una
comunitat, quina
bogeria i quina
irresponsabilitat.»
J.COSCU
@jcoscu

«Aquest Nadal
@pablocasado_ es
deixarà molta pasta
amb la cistella de
Nadal que li ha
d'enviar a
@Albert_Rivera Mai
ningú ha fet més per
un desnonat en
menys temps (28
abril a 15 juny).»
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La nova «pick-up».

SERVEIS

NOU VEHICLE ALIMENTAT AMB GAS
PER A LA BRIGADA DE LLAGOSTERA
L’Ajuntament de Llagostera ha adquirit un nou vehicle per la brigada municipal. Es tracta d’una pick-up de
la marca DFSK alimentada amb gas, tal
com van explicar des del consistori. El
vehicle va arribar la setmana passada i
es destinarà a les tasques de la brigada.
Es calcula que els vehicles de gas poden
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reduir les emissions de CO2 fins a un
24% i les emissions d’òxid de nitrogen,
en més de 85%. Així mateix, aquest tipus de vehicles redueixen notablement
la contaminació acústica, en un 50%. La
seva compra ha suposat una despesa
per part de l’Ajuntament de 16.114,78 €.

BLANES

25 EFECTIUS DE SOCORRISME FAN LES
PLATGES DE BLANES MÉS SEGURES
Aquest cap de setmana han entrat en funcionament a Blanes el
Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme, gestionat directament per
l’Ajuntament a través del Departament
de Protecció Civil. S’incorporaran un total de 25 efectius, tres més que al 2018, i
funcionarà fins a l’11 de setembre. L’horari de funcionament és des de 2/4 d’11
del matí fins a 2/4 de 7 de la tarda de
manera ininterrompuda.



La nova imatge corporativa.

GIRONA

MIFAS RENOVA EL LOGOTIP AMB
MOTIU DEL QUARANTÈ ANIVERSARI
Mifas, coincidint amb el 40è aniversari de l’entitat, estrena logotip i modernitza la identitat corporativa,
que expressa moviment i acció. L’anterior, amb el símbol universal de la discapacitat, oferia una imatge més clàssica i
en actitud passiva. La seva creació és
obra de l’agència Frame de Girona.



