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Transparents com l'aigua del Besòs
Si una de les principals crítiques que se li feia a l'anterior govern municipal era la
falta de transparència sembla que no hem millorat massa.
Transparència no és només obrir un portal que la llei obliga a tenir, on anar
actualitzant dades i més dades; transparència és denunciar que han
desaparegut documents de l'ajuntament (no un ni dos, ni tres); transparència
també és fer arribar a la oposició tota la documentació que es demana de forma
reiterada i que no s'entrega; transparència és fer públiques les agendes dels
regidors, transparència és posar tots els mecanismes per impugnar, investigar i
auditar el que molts creiem que és un forat negre en la història recent de
Montcada i Reixac. S'ha de reconèixer que la voluntat és de millorar però no és
suficient. Recordem encara el segon mail que li vam fer arribar a l'alcaldessa
demanant que a les Juntes de Govern hi pogués assistir l'oposició; dit i fet. Era
un primer pas, positiu i transparent, i en aquell moment ens va semblar que tot
seria més fàcil.
Avancem, i avancem tan lentament que és exasperant. I les culpes com sempre
estan repartides: els que manen que no són prou diligents i/o no tenen prou
interès, els que no manem no som prou incisius, i el gran motor del canvi en tots
els processos que generen canvis en profunditat que és la gent organitzada,
moviments socials, persones a títol individual... No estan ni estem sent capaços
d'apretar l'accelerador que permeti iniciar una nova etapa política. Per molt que
s'hagi abandonat l'ocultisme i el govern d'esquenes a la ciutadania, no hem
estat capaços i capaces de col·locar-nos encara a l'altre costat de la barricada.

No estem per indultar a res, ni a ningú. Una de les primeres accions d'aquesta
legislatura va ser requerir un seguit de documentació que era el símbol d'una
època, una època molt fosca i plena d'abusos. A dia d'avui, i en reiterades
ocasions s'ha demanat aquesta documentació, de forma verbal i per escrit.
Aquesta demanada s'ha perdut en un calaix de forma intencionada? No volem
ser còmplices amb el nostre silenci i amb el nostre oblit. No era això el que
havíem vingut a fer, havíem vingut a aixecar catifes i ara per ara no ho hem
aconseguit. Demanem de forma pública que se’ns faci arribar aquesta
documentació, després de 18 mesos d'espera se’ns acaba la paciència.

