DEMOCRÀCIA, SANTA PARAULA!

Publiquem avui, un dibuix que va
sortira l'ACCIO corresponenta
l'extraordinari n2 100 d'aquest periòdic, aparegut
al mes de Novembre de 1949. O sigui fà
quaranta anys.
El dibuix, obra del bon amic Lluís
Víctor Puig, molt bonic per cert, entrava
dins la discussió local de cóm s'hauría de
fer la canalítzació del Segre davant de
Balaguer, obra que no es va portar a
terme fins al cap de deu o dotze anys més
tard.
Això vol fer evident, que en temps de
repressió, de dictadura, de censura i mil
altres coses que avui es denuncien amb
delectació sense cap basament, ja discutíam les questions
municipals
sense
embuts, entre tots els ciutadans balaguerins i cada un hi deia la seva, fins a donar
amb la millor fòrmula entre totes les
aportades.
L'Ajuntament
escoltava les
opinions dels veins i així s'anava fent
progressar la nostra població.
Bé, igual com ara, que tant se val qui
digui el que sigui, no s'escolta rés, no es
fà cas de ningú i no protestis, perque et
clasifiquen com a oposició, o s'argumenta que es desinforma malèvolament
als
ciutadans, desorientant.los
respecte al
bon camí que senyala l'Ajuntament sen-
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se comptar amb els veins, ni atendre
suggerències ni idees noves. Comparativament hauríam de dir que la Democràcia es la dictadura d'uns quants i aquella
dictadura era la llibertat de tots. Quins
sarcasmes!
A veure. Ara hi ha en marxa, el PIà de
l'aigua, que sembla que té a veure amb el
PIà de la Zona Esportiva ide Lleure. El Pla
del Casc Antic. El Pla dels Paíssos Catalans. El projecte del carrer entre Carner
Ribalta i Balmes, amb zona d'equipaments i zona verda. El Teatre Municipal.
La Piscina Climatitzada. El nou Camp de "
Futbol al Pla del Real. L'obertura del pas
a la Plaça S.Salvador i la creació allí d'un
Parking de 80 places. El projecte d'ajardínament de Balaguer. Els oblidats projectes de perllongació dels murs de La Miranda i Paíssos Catalans, la Pasarel.la
entre Cardenal Benlloch i Plaça del Jutge, etz.etz. I enmig de tot aixó, la reforma
de les Normes Subsidiàries, que és el Pla
de més importància entre tots, per les
repercussions
que tindrà per als veins i
les seves activitats.
Ningú ha vist publicat, comentat,
discutit, argumentat
ni un sol dels esmentats projectes, com sería propi d'un
Ajuntament en democràci~ i llibertatcom

es vol presumir avui. No. Vénen tots ells
imposats per la majoría de vots al Consistori i el que no estigui content, que es
passegi.
Ni volem al.ludir a la dictadura ni a la
democràcia.
Exclussivament
volem dir
que tots sóm de Balaguer. Com a ciutadans tots hi tenim els mateixos drets i
obligacions. Mes vénen els Partits polítics i ens imposen la seva forma d'actuar
i els seus procediments,
oblidant olímpicament obligacions i drets dels ciutadans
i tractant.nos com a menors d'edat, tal
com ho conceben
els polítics. La gent
només té de votar. La resta la farem
nosaltres. No senyors, no. Les questions
municipals, al marge dels Partits polítics,
són cosa dels ciutadans.
Les han de
conèixer,les han de discutir, han d'aportar les seves idees per descabellades
que
siguin i del resultat total, l'Ajuntament en
té de treure les conclussions oportunes.
Vegeu per a qué hem publicat el
dibuix de 1949. Deu o dotze anys abans
de l'obra, s'estava ja discutint com s'hauría de fer la canalització del Segre, el día
que hi hagués diners per a portar.la a
terme. Quina diferència!
JAUME FIGUERA PLA

