
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INTERIOR FORMA PART D’UN PAIS 
ORGANITZAT??? 

  
La resposta ja la sabeu tots, NO, NO i NO, va quedar palès a l’explicació per part del 
departament de la situació de les comissaries de Barcelona en las quals s’han de fer 
reformes. 
  
La precisió pròpia d’una administració organitzada va consistir en resposta tipus 
“començarem aviat”, “de seguida”, “crec que es farà de manera urgent”, “tres o quatre 
mesos”, “Suposo que hi haurà menjador algun lloc, no ens quedarem sense”. 
  
Anirem per comissaries: les obres d’Iradier començaran en “dos o tres setmanes” i 
trigaran “dos o tres setmanes”, consistiran en petites reformes, el vestidor d’homes 
s’ampliarà i es farà servir els despatxos de la primera planta, a més dels que hi han ara, 
el menjador canviarà d’ubicació i estarà davant d’on és ara, les dones hauran de sortir 
amb el barnús i les xancletes per anar a la dutxa, ja que estaran fora del vestidor, però 
“no hi ha problema, en aquella planta només hi haurà administratives i total son 10 
metres”. 
  
Les obres de Ciutat Vella de moment no hi ha terminis, es faran “de manera prioritària”, 
així com les de Nou Barris, però continuarem amb els problemes de convivència i les 
escapades de garjoles, almenys, un temporadeta més. 
  
I l’exemple més evident de com es fan les coses al departament és que en el moment 
d’acabar les obres de Les Corts,  i abans de la seva ocupació per la Regió Metropolitana 
de Barcelona, es pren la decisió que en lloc de la RPMB anirà la Direcció General, amb 
la qual cosa han de començar les reformes una altra vegada, ja que els despatxos dels 
peixos grossos son diferents (Suposo que han de tenir reclinatoris i taules amb més espai 
sota taula). 
  
Cosa rara en el departament, s’està improvisant i van.......  
  
  
Barcelona, 2 de febrer de 2.006 
Oscar Luis Juarranz Moratilla. 


