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OPINIÓ

rriba la primera mo-
ció de censura per
destituir un alcalde.
Serà el dissabte prò-

xim a Monistrol de Calders, fins
fa poc del Bages, ara del Moianès
i a prop del massís de Sant Llo-
renç de Munt. O sigui, un llogar-
ret enclavat entre terres d’aquí i
d’allà, amb edificis de pedra pica-
da, alguna oferta gastronòmica
interessant i antiga tradició futbo-
lera des que Kubala hi va passar
un any sencer de la seva vida, en
teoria per curar-se d’una suposa-
da malaltia pulmonar. Per als més
joves i amb el permís de Cruyff,
ell va ser el millor jugador de la
història del Barça fins que va apa-
rèixer Messi.
Tot fa semblar que l’alcalde Van-
cells (de la CUP) serà substituït
per la candidata Sánchez que
presenten CDC i ERC després de
l’acord entre els quatre regidors
de l’oposició. Aquests dos partits
podran deixar els tres de l’equip

de govern en minoria i obtindran
la vara de comandament. Anys
enrere, les censures municipals
eren molt més freqüents que ara i
els canvis de batlle sovintejaven
pertot arreu. Ignoro el motiu pel
qual ha decaigut aquesta pràcti-
ca, tan democràtica i legal com
les eleccions en què surten esco-
llits. Altra cosa és la polèmica i les
tensions que es generen entre ve-
ïns partidaris d’uns o d’altres. A
falta d’escoltar les teories d’algun
politòleg expert en la matèria, se-
gurament aquests xocs verbals,
que a vegades passen a majors,
deuen ser un dels elements dis-
suasius principals dels grups d’o-
posició interessats a obtenir el
poder. I aquest cas presenta una
variable més que el fa altament
interessant per a l’anàlisi i l’obser-
vació. Per encarar algunes bosses
de descontent social, l’actual al-
calde havia convocat una consul-
ta popular vinculant al setembre
per tal que els vilatans poguessin

validar la seva gestió. El resultat
positiu l’hauria considerat com
una revàlida o una legitimació,
mentre que una majoria de «nos»
l’hauria portat a dimitir. La moció
presentada per treure’l que s’ha
de resoldre el cap de setmana l’ha
fet considerar fer aquesta consul-
ta el mateix dia. Si s’acaba atrevint
a fer-ho, es produirà un xoc si-
multani de democràcies. La de
les urnes que van escollir els regi-
dors, davant de la consulta popu-
lar. Amb relació a la participació,
és complicat graduar qui és el po-
ble i com es manifesta. Dels que
voten arreu, n’hi ha que se senten
còmodes amb aquest acte i no
fan res més. En general, són gent
gran i de perfil conservador, apo-
rugats per raons diverses, per fal-
ta de formació o per temor als en-
torns de partits més donats a la
cridòria i la reunió al carrer. Votar
cada quatre anys i deixar fer als
escollits és la proposta que ens
van posar sobre la taula a la Tran-

sició espanyola. I la democràcia
d’assemblea i consultes freqüents
sembla una forma d’entrada més
apta per compartir les decisions.
S’adeqüen a l’anomenada nova
política i especialment als joves i
els seus mitjans immediats per
opinar. Per a ells, quatre anys són
una eternitat. Però les dues fór-
mules són imperfectes perquè en
cap hi participa tothom que hi té
dret. A les eleccions hi ha absten-
ció. A les consultes, absències, so-
bretot dels grups oposats als que
les convoquen. I aquest serà el
xoc monistrolenc, digne d’un la-
boratori polític. Sortiran els que
diran que les dues accions en-
fronten els ciutadans i les dues
parts trobaran raons oposades
per justificar la seva fórmula com
la millor. L’alcalde sembla que no
ha anat sobrat d’autocrítica, els
seus rivals l’acusen de no escoltar,
d’autoritarisme i de no executar
els acords del ple que s’han pres
contraris al seu criteri. A més, ha

dit que la seva caiguda serà en re-
alitat un dany col·lateral del «no»
de la CUP als pressupostos de la
Generalitat. Com si s’hagués
obert l’època de caça. Caldrà veu-
re si s’escampa a altres llocs. Tot
complicat i difícil de graduar.
Però el fet de contrastar visions
de la gestió política d’un poble o
d’un país no ha de fer mai por a
ningú. Discrepar forma part de la
vida en comú. Encara que la falta
de fredor mental o convivència
en llocs de pocs habitants pot fer
que les paraules suaus quedin
ofegades pels crits i els retrets.
Passa, passava i temo que seguirà
passant. Si algú pensa que fer
mocions de censura o consultes
populars no és recomanable (i
més el mateix dia) perquè divi-
deix a les persones, es deu al fet
que té interessos per sobre de la
voluntat de tots o no ha entès qui
és el sobirà. Millor dit, qui ho
hauria de ser. El poble. I sembla
senzill dit així!
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’acceptació, per desí-
dia, de totes les flori-
tures propagandísti-
ques del nostre Ajun-

tament, comença a fer-se pre-
ocupant. Qualsevol dia ens vol-
dran vendre la catedral de Burgos
i encara trobaran babaus que la
compraran. De fet, encara que no
comparteixis, en absolut, les re-
solucions dels nostres teòrics re-
presentants, no hi ha res a fer. El
que diu l’autoritat política va a
missa, per molt agnòstics que si-
gueu. A nivell d’exemple, i per
anar fent boca, ara farà més de
mig any ens van vendre la idea
que, per fi, una empresa externa
revisaria l’estat dels guals que hi
ha a la ciutat, per saber si estaven
regularitzats, al dia de pagament i
si realment eren apropiats per a
l’entrada i sortida de vehicles,
que és l’única finalitat del gual.
Mai com a aparcament particular

reservat ni cap altra entesa errò-
nia. Tot i això l’autoritat passa
olímpicament d’aquest fet. Si
algú avisa que té un vehicle da-
vant del seu gual, la Policia Local
retira el vehicle sense comprovar
res de res. L’actualització del pa-
gament i la veritable funció d’a-
quell espai. D’ofici mai actuen
davant d’un gual ocupat, malgrat
que és l’única prohibició d’apar-
cament que paguem els patidors
contribuents, no l’ha posada l’A-
juntament gratuïtament com la
resta, en les quals sí que actuen
d’ofici els agents especialistes del
bolígraf. Però bé, deixem passar
una mica de temps a veure si po-
sen fil a l’agulla, ja que de mo-
ment no he vist cap inspecció en
aquest sentit. Si vaig errat feu-
m’ho saber. Me n’alegraria, d’a-
nar equivocat.
Ara, però, han despenjat un altre
sant, i com que sempre deuen di-

ners a tothom, han pactat amb
una empresa, que ja fa anys que
viu a la nostra esquena en el
tema parquímetres, alguns pàr-
quings i la maleïda grua munici-
pal de retirada de vehicles: la
col·locació immediata d’uns apa-
rells nous i molt moderns. Diuen
que l’empresa en qüestió, crec
que s’anomena EYSSA, va pactar
al seu moment l’amortització de
la construcció dels pàrquings
amb la seva explotació, la de la
zona blava i la del servei de grua.
L’encarregat de fer números de
l’Ajuntament, segurament un
il·luminat que a la vida privada
estaria a l’atur de faria temps,
perquè és incomprensible errors
tan grossos de previsió com el
que fan cada any i que obliga l’A-
juntament a pagar la diferència
entre el pactat i el realment re-
captat de les malmeses arques
municipals. Ara, però, han trobat

la manera que aquesta diferència
no sigui tan gran. Aquests apa-
rells nous, i tan moderns, ens els
venen com si haguessin desco-
bert la sopa d’all, diuen que no-
més posant la matrícula del vehi-
cle –compte amb això!– i la quan-
titat que vols pagar per l’estona
que calculis ocupar l’espai, no
caldrà posar el paperet a la vista
dels municipals de pega que van
carrer amunt i avall, gaudint com
a possessos, fent anar la maqui-
neta de la denúncia i la foto que
l’acompanya, per poder tenir va-
lor legal. El que no es pensa és
que un espai d’aparcament pot
solapar-se en pagament, i de fet
així serà, si el primer vehicle mar-
xa abans de l’hora prevista. Quan
es diu que qualsevol temps pas-
sat era millor, també es fa refe-
rència als parquímetres antics. Jo
m’hi havia trobat i també ho ha-
via fet. Si posaves una quantitat

determinada perquè pensaves
estar-hi una hora o més i després
t’adonaves que la persona que
buscaves no hi era o la botiga es-
tava tancada, per posar uns ex-
emples, anaves al cotxe i en sortir
passaves el tiquet al que ocupava
el teu lloc, ja que només havies
gastat deu minuts dels noranta
que havies pagat. Ara això ja no
serà possible. Telemàticament
sabran els de la gorra que aquell
vehicle no ha pagat, tot i estar
dins del temps amortitzat econò-
micament, i això ja pot ser un
motiu de denúncia. Tanmateix,
ara, no n’hi haurà prou amb la
foto, també farà falta un notari
que doni fe de l’hora de la de-
núncia. La matrícula estarà guar-
dada, però l’hora d’estaciona-
ment del vehicle en qüestió no es
podrà demostrar. Sempre pots
dir que t’han agafat quan anaves
a treure el famós i odiat tiquet.

L

Joan Soler i Golobart

NOLENS ALICUI
MOLESTIAM AFFERRE

TEMPS MODERNS. PREUS NOUS  

Disposem d'entrades per visitar el Museu Nacional 
d'Art de Catalunya. Hi podreu veure les col·lecions 
residents del museu, d'art romànic, gòtic, 
renaixement i barroc, el llegat Cambó, art modern, 
la col·leció Thyssen-Bornemisza, la de dibuixos, 
fotografia, numismàtica, gravats i cartells.

LLOC: 
Palau Nacional -Parc de Montjuïc

Visita el 
amb

Passeu per les nostres 
o�cines i obtindreu

DUES 
ENTRADES 
GRATUÏTES 

per subscriptor. 

(Oferta limitada)
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