
   BARRI DELS  “DESEMPARATS”, nom molt escaient. Des de temps immemorials els cotxes que 
circulaven per passeig de Barcelona podien enllaçar amb el de Sant Roc per anar al pont del mateix 
nom; ben racional. En construir-se el complex de “La Granja” es va voler fer com una illa i s’invertí el 
sentit de circulació en el Passeig de Sant Roc tallant-lo a mig passeig, i, tot i la oposició dels veïns; en 
un intent per a calmar-los, es proposà una solució salomònica, mai més ben dit, per si s’havia de 
rectificar: partir perillosament tot el barri pel carrer R. i Cajal, cosa que s’ha fet no fa pas gaire, donat 
que “La Granja” està inacabada. Trenta-cinc veïns vam proposar fer una consulta per tal de tornar les 
coses al seu lloc natural i solucionar la irracionalitat de la mobilitat actual de tot  el barri, i, el màxim 
responsable de l’Ajuntament actual ens va dir: “. . . del Dret a Decidir, crec que aquest és un dret que 
ens hem guanyat a les urnes en unes eleccions municipals . . 25-03-2014 “ Mentrestant l’Associació de 
Veïns del barri, que sembla un apèndix de l’Ajuntament, va fent festetes i la castanyada quan toca,  
                                                                                                                                                                                                              
Segons ens diu l’Ajuntament, el 25/03/2014,    Núm Registre: S2014004782,    Expedient: E2014002039 
“...no s’ha produït cap alteració greu en la circul ació de vehicles...”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Passeig” dels 
 Desemparats. 
Paret ensorrada 
per un cotxe a la 
sortida de la 
primera corba. No 
hi ha constància 
de quantes 
vegades s’ha 
hagut de refer la 
paret. 
 

En refer la paret la pintada era molt delatora. El 2014 la mestressa de la casa, la va fer repintar tota.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ J. Pellicer, sortida corba de Moratò amb el pera lt invertit, de moment arbres, faroles i cotxes, ví ctimes .                                                                                                       
                                                                                            
                                                                                              Placa a l’entrada i sortida 
                                                                                              del petit carrer, convertit en              
                                                                                              via d’accés al barri de Sant 
                                                                                              Roc, sembla un acudit                                                                                                                                                                              
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