La incomprensible apagada a Barcelona
CONCULCACIONS (35)

L’apagada del llum a Barcelona i les mancances que s’han evidenciat, té uns responsables directes. Els més
destacables en són sens dubte, els actuals responsables polítics a Catalunya i Barcelona. Aquests
representants, tard i malament i amb una irresponsabilitat indiscutible, solament s’han preocupat de defensar
la seva imatge després del fracàs, en un intent desesperat de quedar en bon lloc, sense reconèixer la seva
implicació més directe, fins i tot per sobre de les mateixes companyies productores i subministradores del
corrent energètic.

Els governs que dirigeixen el país i la ciutat han mostrat la manca de supervisió i control d’un entramat tant
imprescindible com és el de l’electricitat. Ells són i ningú més els autèntics responsables finals, que tota la
xarxa de serveis públics estigui sempre garantida com a tal i els que han de tenir una constant i inexcusable
vigilància perquè no es deteriori qualsevol servei, garantint-ne la seva vigència activada de manera
permanent.

Tot el que vulneri aquesta garantia és, en principi absolutament repudiable i inacceptable. Quan els afectats
hem vist la passivitat dels polítics davant el problema, ens ha envaït una gran indignació i la més enèrgica
protesta contra els responsables d’aquesta situació, que justifica plenament la dimissió de determinats
càrrecs, sense pal·liatius i irrevocable. Què es creuen aquesta caterva de panxa-contents? Com va dir
Manuel de Pedrolo, -sols saben menjar gras i pair bé-, a costa de solament defensar i vetllar pels seus
repugnants interessos.

La fallada de qualsevol engranatge tècnic és segurament comprensible i com a tal ha d’ésser també
previsible . El que no ho és en absolut, és que els recursos adequats per superar la crisi no estiguin
preparats en el moment que es presenta la fallada del què sigui. Han passat cinc dies i encara no hi ha
garantia de normalització del servei, en determinades àrees. No hi ha excusa vàlida i el què mereixen totes
les persones que n’han tingut una responsabilitat directe, és ser degudament denunciats i sancionats i pagar
el rebuig del poble amb una dimissió flagrant i una condemna exemplar.

Que els servidors de la ciutadania gaudeixin d’aquesta impunitat, és completament injust i no se’ls pot
afavorir amb cap disculpa, ans al contrari s’ha d’usar contra ells la mateixa severitat i contundència que
apliquen si negligeixes fer efectiu un pagament, o complimentar qualsevol tràmit. És a ells que se’ls tolera
fallar en qualsevol acció de les responsabilitats que tenen assignades? De cap manera podem consentir
aquests incompliments i cal fer-los fora de tota responsabilitat apel·lant al seu deure indefectible.
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