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TOT, TOT VA SORTIR SEGONS L'IMPREVIST...
Per segona vegada, se'm va oferir la possibilitat de veure les entranyes al, per desgràcia, famós
forat (no li direm parking) de Jaume I.
I és que ningú s'ho voldria perdre després d'haver sentit, durant anys, tantes històries
desgraciades de sorolls, complicacions, pressupostos triplicats, demores... tot plegat perquè
aquell pàrquing “intel·ligent” sembla que no ho era tant i que al final no es podria fer tal com
estava pensat.
Sembla que l'història va per aquí: algú es va inventar un sistema enginyós de com fer cabre el
màxim de cotxes possibles en un forat limitat dins el Casc Antic de Tarragona. “Muntem unes
lliteres metàl·liques* que carregades amb 4 ó 5 cotxes es vagin movent en dos direccions per
uns rails fins arribar al costat d'uns munta-càrregues que pujaran i baixaran els vehicles.” I com
es mouran? “Construirem uns carros super enginyosos que les carregaran, amb vuit parells de
rodes!! i alimentats amb Gasoil!!” A si? Això farà fum! Per on ventilarà?? “Home, no hi ha
previst que hi hagi ningú aquí, només màquines” I si hi ha un incendi? “Fem un forat a les
escales d'emergència per on podrem treure una mànega” Jajaja! Vols dir que n'hi ha prou? Això
és un forat ple de combustible!! “Ah, doncs construïm una porta tallafocs gegant on aïllem el
cotxe incendiat” I els altres veïns de llitera, no? “mmm... però posarem uns detectors! Un per a
cada cotxe! A piles!” No ho veig molt clar... “Doncs farem el que diuen els bombers, situarem
una super-màquina de preciosa enginyeria que connectada a uns dipòsits enormes omplirà
d'escuma tot el pàrquing! Solucionat!”
Imagineu els cotxes plens d'espuma, el dia que aconsegueixin treure'ls del forat el dia que
passés una desgràcia... Adéu cotxe! Hola guerra d'assegurances! Com heu pogut comprovar, a
mida que anaven sortint problemes, les solucions han estat cada cop més enrevessades, i és
que el projecte, tal com estava pensat, no tenia cap sentit des del principi. Un pàrquing en el
que hagis d'esperar de 40min a 3hores per recuperar-lo, ja no té cap sentit! Això per no
mencionar de la saturació dels carrers del Casc Antic...
I aquí només hem parlat d'enginyeria... Però, i el forat?? Pregunteu als veïns quant temps van
estar picant, fent runa, amb explosions de dinamita,... Pel que sembla que no es van fer prou
cates geològiques, o no es van fer amb prou fondària per detectar el “fetge de gat”, i no
penseu que eren vísceres en descomposició sota terra... no!, és el nom que té a Tarragona una
tipus de roca duríssima!!
Forat Jaume I, tot un seguit de despropòsits molt cars!!
Llavors no ens estranya quan algú proposa, i què en fem ara d'aquest forat?
La primera idea seria, tirar a terra la horrible plaça actual, tot retirant les escales cap al fons,
ampliant la plaça de la Pagesia, de manera que no perdéssim de vista l'edifici de l'Antic
Escorxador.
La més sensata potser és no fer res!! Ja s'han llençat prou diners en aquest pou!!

Però hi ha altres idees...
Jo vaig pensar, fem un rocòdrom!! Hi ha gent d'arreu del món que ve fins al sud de Catalunya
per escalar les parets fantàstiques que tenim! Poca inversió, fàcil desmuntatge el dia que es
vulgui canviar d'ús,... projecte que podria ser arribar a ser un centre d'aprenentatge,
coneixement i intercanvi d'experiències del món de l'escalada. Amb gimnàs, projecció de
vídeos, biblioteca especialitzada...
I si fem un pou per recuperar aigües? Cada dècada sentim alguna notícia preocupant de perill
de sequeres...
Unes sales de cinema! Un auditori! Galeries d'art!
O un museu dedicat al desastre monumental! Presentant tota la història del pàrquing, els
robots, les lliteres, les màquines d'escuma,...
I finalment hom pensa que, com altres projectes fatals, millor no tocar i el temps dirà... Però
que digui alguna cosa, que digui noms i que algú es faci responsable d'aquesta barbaritat que
tenim 12m sota terra, que tant a costat i tant ens costa econòmicament parlant. Sempre és fatal
anar perdent diners... però avui, amb la situació inestable en que vivim, és quan més mal fa el
tenir forats a les butxaques.
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* El que més em va impressionar... i crec que cal fer-ho saber: les lliteres, les paguem cada mes
com a lloguer de quelcom inútil, des de fa 5 anys i per 10 més que hi ha en contracte... En
temps de crisi més que mai això és un insult als tarragonins!!

