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Voreres de la Vila: l'impost de la tintoreria i el netejabotes.  
 
Hem passat uns darrers dies en què per fi han arribat les tan esperades pluges. Els nostres "homes del 
temps" no han parat de recordar-nos-en la bondat. 
 
Aquests mateixos dies ens han visitat uns "informadors" de l'Ajuntament dient-nos que el nostre barri és 
un dels pioners a posar en marxa el reciclatge de residus orgànics, ja que és un dels barris més 
innovadors de Barcelona i més compromesos amb el reciclatge. Ens han dit que ha arribat el moment 
d'aprofitar més les deixalles, i ens han informat sobre com hem de reciclar els esmentats residus 
orgànics. 
 
I també, i de manera fraccionada per a qui així ho ha demanat, ens van arribant els càrrecs de les quotes 
a ingressar corresponents a l'impost sobre béns immobles, que incorporen els coeficients d'una de les 
zones de més "standing" de la ciutat. 
 
I nosaltres, els residents de la Vila Olímpica del Poble Nou de Barcelona, voldrem fer tot el possible, com 
sempre, per col.laborar com a bons ciutadans, perquè, com ens diuen, la nostra participació és clau. 
Perque volem col.laborar en el reciclatge dels residus, perquè volem pagar els nostres impostos 
convençuts que corresponen a la millor de les possibles relacions qualitat-preu, i sobretot perque volem 
alegrar-nos quan els déus de la pluja finalment decideixen obsequiar-nos amb el preuat liquid que cau 
del cel, encara que sigui de tant en tant. 
 
Però també ens agradaria que el paviment de les voreres dels nostres carrers i avingudes ens permetés 
poder caminar amb normalitat com qualsevol ciutadà de qualsevol altre barri o ciutat. Ens agradaria 
poder-ho fer els dies de pluja i els dies de després de les pluges. Voldríem poder oblidar-nos de l'aigua 
filtrada per sota dels "panots", que fins que no ha estat totalment "evaporada", ens va recordant la 
informació meteorològica dels dies passats. Voldríem que no se'ns obligués a haver de fer aquestes 
despeses extraordinàries en concepte de tintoreria per la neteja de pantalons -imagino que a les 
senyores que vesteixen amb mitges la broma els deu sortir més cara- i en concepte de "netejabotes". 
Voldríem, doncs, no haver de pagar aquest impost afegit. I a la fi, ens agradaria poder arribar a les 
nostres cites sense portar els pantalons i les sabates enfangats com si acabéssim de "fer" el Pedraforca 
o el Tagamanent. 
 
I, encara que potser pecant d'ingenu, em pregunto: tan difícil ha de ser exigir les responsabilitats a qui 
tan malament va fer la seva feina a l'hora de pavimentar les esmentades voreres? Si quan el perjudicat 
és la propietat privada s'exigeixen les pertinents responsabilitats, per què no es pot fer el mateix quan el 
perjudicat és la "cosa pública", quan els perjudicats som tots? 
 
De vegades, en circumstàncies com aquestes, m'agradaria saber escriure com ho faria per exemple na 
Maria de la Pau Janer, però la meva és una altra professió. En aquest cas m'agradaria que algun polític 
responsable ens donés a tots plegats, ja que parlo per boca de molts, una resposta políticament 
correcta, però, per sobre de tot, m'agradaria infinitament molt més que, ara que ja gairebé portem deu 
anys patint els inconvenients, es solucionés el problema de veritat, d'una vegada per totes. Que ho 
féssim bé. 
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