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ELECCIONS LOCALS 

Sembla fàcil, però si ens ho agafem seriosament és molt difícil encertar-ho. Penso 
que el món de la política està molt malmès, i, com sabem quins són els intel·ligents, 
preparats i sobre tot honestos? I més quan són eleccions locals en que ens coneixem, 
encara que sigui  només de vista. Em deia no fa pas molt un amic que no és polític o no es 
dedica a la política: ¿Si en tingués ocasió jo no sé si seria corrupte! 

La setmana passada vaig publicar a PARAFRASEJANT la còpia de dues cartes, la del 
ex alcalde Pere Macias -1995- que es proposava acabar l’encertada circulació del barri dels 
Desemparats posant en funcionament un petit tros que faltava, enllaçar el pont de Sant Roc 
amb el carrer Sabadell i l’altra carta de l’alcalde actual -2014- que ha mantingut tots els 
disbarats que es varen fer des de 1995, aproximadament, i ens va negar el dret a decidir 
entre els veïns: Recuperar l’anterior i bona mobilitat passada o con tinuar amb el desori 
actual.  

Sempre he pensat que en les petites ciutats hi hauria d’haver un petit grup de 
ciutadans adeqüats i voluntaris, empàtics i sense pretensions polítiques amb facultats per 
aprovar o no, les obres quan afecten al comú; si fos així ¿S’hauria malmés el mític Puig del 
Roser, i a més construit amb el fastigós Corten?. S’hauria fet el paviment del Firalet en el 
que hi vaig caure de plé en la sortida de làscenor en el tros d’un metro aproximadament que 
enllaça amb els passos llisos, hi vaig caure quan sortia de la visita al metge. I, repetim, 
s’hauria malmés la movilitat del barri dels Desemparats per construir-hi una illa on era la 
Granja Soldevila, que ha resultat un fracàs? Tot plegat per a mí és incomprensble. 

 


