Afronti d’una vegada el debat sobre la ubicació del Xaloc i no s’amagui darrera de
la Generalitat, senyora alcaldessa!

De l’estiu ençà hem vist caure un dels castells de naips en els què es basa el Govern
socialista: el projecte fantasma Decathlon al Parc Central. Podem donar gràcies que el
fum s’ha esvaït i podem afrontar la crua realitat: hem passat d’un macroprojecte que
il·lusionava el municipi amb la creació de 100 llocs de treball i una inversió milionària
al buit més absolut. Aquest estiu, segons l’alcaldessa, tot anava bé, a la tardor havíem de
tenir un projecte en ferm, just estrenat l’hivern hem vist que tot era fum: ni botiga, ni
parc, ni llocs de treball, res!
I entretant el govern socialista s’amagava darrera d’aquest projecte per no afrontar la
realitat de l’Institut Xaloc, que ja fa sis anys que viu en barracons, SIS! L’alcaldessa
Garrido sap que no obtindrà el consens de manera fàcil respecte la seva ubicació i què
fa? El que fa sempre: defugir el debat i fer veure que fa passes endavant assenyalant
altres com a culpables. Ara li toca el torn a la Generalitat, que no programa la
construcció de l’institut, ni signa el conveni segons el qual l’ajuntament de la nova rica
Garrido prefinança. El Govern socialista, a part de poc lleial, falta a la veritat, com
tristament fa sovint.
És ben cert que la Generalitat ha acusat la crisi econòmica d’una manera salvatge, s’ha
vist obligada (cap institució desitja trobar-se en una situació de fallida) a realitzar
retallades i ajornar projectes. Bé, però aquest no és el cas de l’Institut Xaloc. Que quedi
ben clar: la Generalitat, ni cap organisme, ni cap arquitecte pot projectar un edifici sense
conèixer on s’ha d’ubicar. És tan senzill com això, ni més ni menys.
Per tant és molt, molt urgent decidir la ubicació definitiva de l’institut. Les dues
possibles ubicacions (al Parc Central) o al carrer Agricultura tenen avantatges i
inconvenients, des de PDCAT-VIA pensem i hem defensat en diverses ocasions i
fòrums que ens agradaria que aquesta qüestió fos debatuda i decidida pel poble,
nosaltres volem altaveus, llum i urnes!!! Què obtenim del Govern socialista? Portes
tancades, ombres i pilotes fora!
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