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LA DICTADURA DELS INTERESSOS
EL BARRI DELS DESEMPARATS, i altres despropòsits.
Aquesta és la conclusió en que, de moment, hem arribat en el cas de la mobilitat
del barri dels Desemparats. Quan el 15/09/2011 32 veïns vàrem sol·licitar a
l’Ajuntament la recuperació del la mobilitat del barri com era abans de que es
construís el complex on hi havia hagut La Granja al passeig de Sant Roc i que va
alterar molt negativament la mobilitat de tot el barri; els sol·licitants no
presentàrem un nou pla, com sembla que ens va voler fer creure l’Ajuntament del
moment; preteníem que es restituís el que es va malmetre i que s’enllacés el pont
de Sani Roc amb el carrer Sabadell com estava previst originàriament per acabar
el projecte que s’havia anat fent durant anys. A diferència de la situació actual,
era un traçat simple, net i ràpid sense necessitat d’anar a velocitats altes; fet amb
sentit comú i molt adequat per als veïns del mateix barri i els del barri de Sant
Roc per desplaçar-se al centra de la ciutat i per a tots els ciutadans.
Fa més de 40 anys que vivim en aquest barri, encertadament anomenat dels
Desemparats, i, des del primer moment no hem deixat mai de preocupar-nos pel
seu bon funcionament mentre s’anava acabant aquell bon projecte, i a vegades
els responsables tècnics s’avenien a les indicacions d’algun veí, o intentaven
millorar-ho, com aquell responsable de l’obra que quan construïa la corba del
carrer Jolis Pellicer a l’altura de Morató, ens va dir, als veïns que intentàvem que
es millorés el seu traçat: Aquella casa d’allà més d’una vegada es trobaran un
cotxe al menjador; no ha estat ben bé així, però arbres i faroles n’han pagat les
conseqüències.
Vàrem recórrer al Síndic de Greuges acceptant el seu oferiment en venir a Olot
per escoltar i intentar resoldre les queixes dels ciutadans i el 23-12-2014 el Síndic
ens va dir que era responsabilitat de l’Ajuntament. Vàrem intentar aplicar el Dret a
Decidir entre els veïns i el 25-03-2014 l’alcalde ens va fer observar, per escrit,
que aquest dret era seu perquè havia guanyat unes eleccions. I finalment hem
intentat tornar a consultar als veïns i hem fracassat; la majoria ja s’han avesat al
desori o a alguns ja els va bé tal com està, i molts altres passen de tot, no els
importa què és el millor per al comú i menys recuperar aquell tant bon projecte
original. Encara que després de tants anys de lluita no hàgim aconseguit el que
creiem lògic, just i convenient, considerem que no hem fet res més que ser
honestos amb nosaltres mateixos, ja que si hom pensa que es poden corregir els
errors o millorar qualsevol situació que afecta al comú, tenim l’obligació de seguir
els nostres impulsos, tot i la indiferència general que hi sol haver arreu. No ens
sentim fracassats, ho hem intentat i això sol ja ens compensa.
E. Roura P.
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Del mapa turístic de la

Garrotxa

Mapa turistic-5

Incomprensiblement el sector del barri dels Desemparats del mapa turístic, que edita i regala
l’Ajuntament des de fa temps, no s’adiu amb la realitat actual; tot i que no marca el sentits de la
circulació de vehicles, sí que queda clara la connexió del passeig de Barcelona amb el de Sant
Roc, com era de temps immemorial i fa uns pocs anys es va canviar per tal d’aïllar el complex
de La Granja que es construïa en aquella època en que tot s’hi valia, i afavorir els ocupants,
constructors i se suposa que a algú més. També queda clar, en aquest mapa, la prolongació
del carrer Sabadell fins al passeig dels Desemparats i previst fins el Pont de S. Roc. Tot això
ens fa pensar que el projecte del barri era molt racional i ben estudiat, però, malauradament es
va prostituir, i, pensem que caldria tornar al projecte inicial, en que els carrers: “passeig” dels
Desemparats, Jolis Pellicer, Verge de Fàtima i Sabadell, i el passeig de Sant Roc tenien el
sentit de circulació invers al que tenen ara. La falta de transparència de l’Ajuntament i de
l’Associació de Veïns”, fa que no puguem comprendre el perquè de la mobilitat actual del barri
dels Desemparats. Què s’amaga? Què no es diu? Pensem que la circulació s’hauria de tornar
a la racionalitat, com era abans del 2004, però, si cal, amb petites modificacions, per tal de que
la majoria dels veïns del barri tinguessin fàcil l’accés a llur habitatge:
Del passeig de Barcelona al de Sant Roc, fins al pont del mateix nom.
Pont de Sant Roc, Sabadell, Verge de Fàtima fins a N. Escubós.
Jolis Pellicer, de N. Escubós fins a C. Carreras i Sabadell, fins el pont de Sant Roc, amb la
possibilitat de seguir per: P. Galileo Galilei, Miquel Servet i enllaçar amb el Passeig dels
Desemparats; només hi circularien els veïns i s’evitaria el perill actual.
Passeig dels Desemparats, de M. Servet fins a N. Escubós amb els 120 metres finals
desdoblats facilitant l’accés als habitatges d’aquest sector. És estret, sinuós i quasi tot sense
voreres, no és un passeig com s’indica pomposament, és un discret camí, molt perillós pels
veïns, que ara s’utilitza per anar al barri de Sant Roc.
esteve@roure.cat www.roure.cat
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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. Quan hom ha proposat una consulta als veïns per tal de tornar les
coses al seu lloc natural i solucionar la irracionalitat de la mobilitat actual de tot el barri, el màxim
responsable de l’Ajuntament actual ens ha dit: “. . . 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 circulació de vehicles...”

Paret ensorrada
pels cotxes a la
a la sortida de la
primera corba.
No hi ha constància
de quantes vegades
s’ha hagut de refer
la paret; després de
les faroles venen la
corba i la paret.

4-2-2011 arbre i farola, tot s’ho van emportar.
Placa a l’entrada i sortida
del petit carrer, sembla
un acudit.

No va ser greu gràcies a l’airback
.
ERP

Tramés a OLOTINS, 125 adreces electròniques el 23-01-2015
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Accidents en els Desemparats-2
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Els horts que els tècnics de l’Ajuntament en diuen “consolidats” ?
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Feia 7 anys que ho demanàvem
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La nostra proposta era, simplement, recuperar el que s’havia malmès ben conscientment, molt
més adequada que l’actual, tan per la circulació de veïns com pels del barri de Sant Roc i tot el
conjunt de la població; ara els que no són del barri, si aconsegueixen entrar-hi, van totalment
perduts; només cal estar atent al que diuen els que s’ha trobat en aquesta situació.
Impressionen els arguments que s’exhibeixen en la carta següent, no em caben al cap.
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Butlletes que es van preparar per fer la votació. Els responsables, a tots els nivells, Ajuntament
AA VV, de mantenir la situació de la mobilitat actual saben que les qualitats que li atribueixen
serien superades abastament per l’anterior situació, i si no fos així, seria una demostració del
seu baix CI. Amb la seva actitud ens exhibeixen sense rubor la seva Dictadura Interessada.
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Segueixen unes poques mostres de la correspondència amb el Síndic; tot plegat prou
decebedor. L’Ajuntament va trametre al Síndic un dossier de 27 pàgines; malaguanyat temps
que s’hi va invertir; tot plegat per buscar excuses absurdes. S’adjunten unes mostres dels
tràmits amb el Síndic.
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Un mostra de les 27 pàg. que l’Ajuntament va trametre al Síndic per a justificar l’injustificable.
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I un Firalet de disseny / - adust, sever i ferreny - / amb llambordes boterudes inventades per
algun Judes / visionari i amb poc seny / Una bona ensopegada i algú en sortirà tolit / Olot és
com una esposa / que fot banyes al marit.
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El puig del Roser gemega, / implora a crits: pietat! / Què m’han fet? Qui em masega?
Ai de mi, quina febrada / amb tant ferro rovellat! / La plaça de braus tremola
somicant pel seu passat / I Olot és com una sogra / que la discòrdia ha sembrat.
L’ALTRA BALADA D’OLOT de J. Mercader
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