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Els “nostres polítics”                                                                               (4-12-08) 
 

Estàvem arribant a la Cooperativa amb bicicleta com cada dijous, i en contemplar el 
viaducte de la sortida del túnel de Bracons; he començat a pensar en els polítics que ens han 
tocat, que encara que els hàgim votat no els podem triar. Cada partit presenta una llista 
inalterable: surten elegits els primers de la llista segons els vots que ha aconseguit el partit. 

Fa set o vuit anys que un partit va començar el projecte per unir les comarques 
d’Osona i la Garrotxa amb una via de quatre carrils i els túnels que convinguessin. Els altres 
partits, concretament tres, s’hi oposaven aferrissadament amb tota mena de campanyes i el 
seu principal argument era l’impacte negatiu que suposaria per l’extraordinària Vall d’en Bas. 
Era un projecte desitjat per gran part de la població de les dues comarques.  

Varen venir unes eleccions i el partit que estava realitzant el projecte va perdre-les, o 
millor dit, les va guanyar però els altres tres, que sumaven vots suficients, s’uniren per formar 
un “Tristpartit”.  Van començar les discussions entre ells – els del “Tristpartit” – i no tingueren 
la valentia de ser conseqüents amb les seves postures sobre el túnel de Bracons, cosa que 
ens demostrava, les seves poc convincents raons per haver fet oposició al projecte. Com que 
abans deien No, ara no podien pas dir Sí, i optaren pel NI. O sigui, continuar el projecte, però 
per tal de reduir-ne l’impacte, fer-lo més petit: en comptes de quatre carrils fer-lo de dos, i tres 
en els llocs de més pendent. Impressionant!! Pel que es veu han potinejat el projecte i no han 
estat capaços d’unir directament el projecte amb l’autovia d’Olot a Besalú. Es tem un caos en 
circular per Olot.  

El “Tristpartit” sempre intenta despistar-nos, i em fa estrany que no hagi batejat el 
projecte amb un altre eufemisme dels seus: quan el problema de l’aigua per falta de pluges 
parlaven sempre de “l’aigua de boca”, com si l’aigua només fos important per aquest ús. Quan 
hi ha una suspensió de pagaments, ara en diuen “concurs de creditors” etc.  Ben segur que 
molts varen votar aquests partits perquè s’oposaven al túnel de Bracons, i ara què? Es deuen 
sentir estafats, com tots els que encara votem. 

Sempre tenim la sensació que els interessos dels partits no són els interessos de la 
ciutadania, per a ells és com un negoci i solament es neguitegen quan s’acosta l’”Assemblea 
General” de cada quatre anys i els votants no hauríem de votar per simpatia al partit, hauríem 
de fer-ho segons els resultats del “negoci”. 

Podria posar molts exemples locals: el nyap del pavelló esportiu dels Escolapis, la 
partició del passeig de SanT Roc per tranquil·litzar els veïns de la urbanització de l’antiga 
Granja Soldevila, el nyap que estan fent en construir el nou Arxiu Comarcal a la mateixa 
pujada de la plaça de braus, etc.  Encara que no vulgui, no em puc estar de pensar  en la 
poca dignitat que tenen els polítics i en coses que em fa vergonya pensar perquè va en contra 
de la seva honorabilitat. 

Si haguéssim d’anomenar bons professionals en el camp que sigui, arquitectes, 
advocats, empresaris, paletes, fusters, mecànics o de qualsevol especialitat, no ens costaria 
gaire de trobar-ne, però si haguéssim de dir el nom d’un polític competent i honest ben segur 
que ens costaria molt de trobar-lo. 


