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6. Calçasses 

 

Ateses les dificultats de desplaçament i el caràcter conflictiu de La Zona, havíem demanat a la 

direcció que s’autoritzés que les persones que es desplacessin en bicicleta poguessin guardar-la 

en l’aparcament de l’edifici. En aquest punt, la directora havia mostrat una certa receptivitat 

(no sabem si certa o fingida). El problema però era que el propietari havia d’autoritzar-ho. 

 

Aquesta autorització hores d’ara no tenim notícia que s’hagi produït. No s’entén com la 

Generalitat, quan va negociar el contracte d’arrendament no va preveure aquesta necessitat 

quan, per altra banda, ens deia que estava negociant amb l’Ajuntament que s’instal·lés una 

parada de bicing aprop.  

 

No s’entenen tampoc els fums del propietari, sobretot tenint en compte que l’Administració li 

ha llogat un edifici en una zona que a ningú més li hauria interessat. Un bloc de ciment enmig 

del no res. El negoci que ha fet amb nosaltres (i alhora el que han fet alguns altres) encara no se 

l’acaben de creure. És com tenir un edifici al mig dels Monegros i trobar qui te’l llogui a preus 

de Plaça Catalunya.  

 

Els fums del propietari però, no s’acaben aquí. Des de la mateixa ATC, amb la desimboltura i 

manca de sentit del ridícul habitual, s’ha dit
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: 

 

No em pogut posar el distintiu ni les banderes perquè el propietari de l’edifici no ho ha permès 
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 Vegeu la notícia completa a:  http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/04/el-casero-de-junqueras-

boicotea-el-logo-de-la-hacienda-catalana-83338.php  
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Els ciutadans, sí aquests pobres diables, en la consideració d’aquest Govern, obligats a perdre 

hores del seu temps per a desplaçar-se a la Zona Industrial, quan arriben passen de llarg, sense 

caure que aquest no és el número 38 del Passeig de la Zona Franca. Un número que 

proporciona la utilíssima informació de en quin districte es troba, però no de quin número de 

carrer és. A la irritació de la gestió tributaria que s’ha vist obligat a fer, si suma la irritació del 

desplaçament “a la quinta leche” i, per rematar, ni tan sols el número del carrer està clarament 

indicat. Ja només falta el “vuelva usted mañana”, per a que el ciutadà torni armat amb un fusell 

ametrallador (o amb un ganivet d’Albacete, que és més nostre). 

 

La cosa però no s’acaba aquí. El mateix personal de seguretat i subaltern no poden canviar-se 

en un espai aprop del lloc de treball, s’han de desplaçar a l’aparcament i buscar el vigilant per a 

que els hi obri la porta de l’habitació destinada a l’efecte. Ni tan sols s’ha pogut obtenir una 

còpia de la clau d’una habitació on no hi ha res. Demencial, delirant, surrealista... 

 

Resulta clar que amb els calçasses d’aquesta Administració no es poden assolir ni tan sols els 

objectius més ridículs. ¿Com poden parlar de referèndum o independència front el Govern de 

Madrid quan ni tan sols poden aconseguir, d’un particular, també de Madrid, utilitzar la zona 

d’aparcament, per la qual paguem uns bons calerons, per a aparcar bicicletes, o un tros de paret 

per a posar un cartell i penjar unes senyeres? 

 

Hem demanat des del nostre sindicat, en diferents ocasions, que se’ns facilitin les dades de 

l’Administrador de l’edifici per tal de tractar directament la qüestió (no la del cartell i les 

banderes) però clar, ni mengen ni deixen menjar. 

 

Com cada cop anem veient més clar, no tan sols el trasllat a La Zona ha estat un despropòsit, el 

mateix edifici arrendat, el seu propietari i les condicions de l’arrendament ho han estat. Un 

altre fracàs i muntanyes de diners llençats que se sumen a tants altres costosos projectes més 

adreçats a satisfer interessos particulars que no pas públics com ara el mateix projecte Gaudí
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. 

 

Com a mínim, caldrà plantejar-se traslladar-nos al campus administratiu que s’està construint 

més amunt. Si més no, ens desempallegarem del propietari d’aquest edifici, que no és poca 

cosa.  

 

7. Punt final 

 

Tenim material per allargar-nos encara més, tanmateix concloem aquí i més endavant, tocarem 

altres temes que també resulten d’interès com ara els que fan referència a la qüestió dels riscos 

laborals, a les condicions de l’edifici, material, aire condicionat, portes que s’obren en sentit 

contrari al que exigeix la normativa, sistemes de control quasi policials, portes que no s’obren 

un cop les has traspassat, manca d’escales entre diferents parts de l’edifici...etc. 

 

De tot això en parlarem alhora que presentem les corresponents denúncies davant de la 

Inspecció de Treball, a manca d’altres interlocutors, ja que, la direcció, com és també habitual, 

ha fet cas omís de la nostra demanda de convocatòria del Comitè de Salut Laboral. 
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Vegeu al respecte un curiós article que no té desaprofitament : 

http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/03/el-rebote-de-junqueras-contra-castells-y-mas-colell-82222.php 
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