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Com a vicepresident del Consell, escollit democràticament pels veïns de Sant Genís, he de defensar l’interès 
comú, i fer de portaveu de la sensació de greuge comparatiu que patim els veïns d’aquest barri. I es que el dret 
democràtic a protestar es potestat dels ciutadans. 
 
L’any 2011 varem rebre aquest pamflet a casa nostra, pamflet, paraula que anomeno amb totes les 
connotacions negatives que comporta. 
 
El pamflet anomena 14 promeses electorals de les que sabeu quantes se n’han acomplert a manca d’un any 
per acabar el mandat?. I sent molt generosos, us direm que mitja; La de remodelar, millorar i netejar els 
jardins. I som molt generosos perquè de remodelat només 1 i millorat 2, potser 3 i no pas gaire grans, es clar. 
L’altre meitat és mèrit de la feina dels pacients de l’Hospital Mare de Déu de la Mercè. I també heu instal·lat 
1 barana provisional, fa 4 dies una plataforma prefabricada, l’altre ja sabeu com va tenir que venir, i una 
marquesina a una de les parades que hem demanat, llàstima que comenceu per la parada amb menys usuaris!. 
 
Us volem recalcar que tot el poc que s’ha fet ha estat a base de demanar i demanar. Reclamar i reclamar. A la 
empresa privada ja fa temps que estaríeu a l’atur. 
 
I de tota la resta de les promeses, de les altres tretze, cap ni una. 
 
Amb vosaltres, i em refereixo tant al districte com a la Casa Gran, està vist que no anirem gaire lluny. 
 
Quan convé aquí corre tothom, només cal veure el tema de la Pça de les Glòries, obra molt més complicada 
que els patis de Sidó, perquè pel seu subsòl hi passen 4 ramals ferroviaris, 1 línia de metro, a banda de tots els 
serveis que la travessen de nord a sud i d’est a oest. Que nosaltres sapiguem per sota de Sidó i Lledoner no hi 
passen gaires coses més, i ja sabeu com ho tenim encara. 
 
L’anterior govern del districte es va posar les piles el seu darrer any i mig de mandat i van avant-projectar, 
projectar, pressupostar i executar moltes més actuacions en 18 mesos que vosaltres en aquests 3 anys. Ens 
dona la sensació que això de la ciutat de les persones és una presa de pèl monumental. Serà per a les persones 
que vosaltres voleu, allà a on els seus vots creieu que us son més útils, o potser us referíeu a les persones que 
ens visiten?. 
 
Quan un té voluntat de fer les coses, senzillament les fa. Potser és hora de dir a la metròpoli de Sant Jaume 
que a les colònies d’aquí dalt també tenim manca d’equipaments i d’actuacions. I no ens empassem la història 
de que no hi ha diners. Sembla ser que us han sobrat 130 M d’euros, que venen a ser més de 21.000.000.000 
de les antigues pessetes. Sense comptar la caixa que aneu fent venen empreses municipals. A veure si 
aconseguim uns quants calerons pel barri, home!, que ja ens toca!!, i així de pas podríeu acomplir el vostre 
programa i compromís electoral amb els veïns de Sant Genís. 
 
Com bé sabeu tots, la nostra A. VV. procura mantenir-se allunyada del partidisme, però ja us diem prou!, tant 
a vosaltres com a una part de la resta de grups municipals, per la vostra poca implicació amb el nostre barri. 
Sabem que som pocs habitants, i encara menys votants, però desitgem que només 1 sol vot de Sant Genís, 
només 1 sol vot, (no pas 30 o 40 com a Les Corts), ens serveixi per tenir l’oportunitat de provar una altra 
manera de fer les coses, a nosaltres, i a la resta de ciutadans de Barcelona, que no gaudim de la patent de cors, 
que semblen tenir els de sempre mani qui mani. I així potser els nostres vots us semblaran més útils. I a lo 
millor no haurem d’escoltar més llargues i mentides trobada rere trobada amb tots vosaltres. 
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Tal com estan les coses, els ciutadans valorem la sinceritat, no les mitges veritats, estem farts de circumloquis, 
prediagnosi, diagnosi, Plans de Futur, Fulls de Ruta i demés collonades, que no ens duen a enlloc. Si quelcom 
no es pot fer, es diu i punt, de que teniu por?, o caixa o faixa!. Si els ciutadans us fan confiança votant-vos, 
com a mínim heu de respondre amb la mateixa confiança envers qui us ha “contractat” i us paga un bon sou a 
final de mes, amb l’inconvenient afegit, d’haver-vos de mantenir, per no dir aguantar, durant 4 anys si no 
compliu les expectatives que hem dipositat en vosaltres. 
 
Recordar-vos que us hem perdut la confiança, al menys jo i l’A.VV. d’aquest barri. Esperem que ens doneu 
resposta a les demandes presentades a la Comissió de Seguiment, i ens digueu que penseu fer amb les més de 
150 propostes presentades per les entitats del barri (3 cops!!!), i que no es van incloure al minso i famós full 
de ruta de Sant Genís. Propostes que es va dir corresponien a manteniment i conservació. De fet, l’únic que es 
manté i conserva en bones condicions, son aquestes propostes presentades pels veïns, deu ser perquè porten 3 
anys a la nevera. 
 
Ens pensàvem que després de 32 anys a la oposició, us prendríeu el governar per a tothom, bastant més 
seriosament, potser hi haureu de tornar a la oposició, i això sí, anar directament al racó de pensar. 
 
Gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 


