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El carrer Major d’Ordino desert
El comú es queda amb les idees i s’estalvia de donar el premi
Mitja: 5.5/10 (2 vots)
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El carrer Major d’Ordino, un dels carrers més emblemàtics del nostre país, es va sotmetre a concurs
nacional a final d’any passat.
Un carrer que avui dia recull gran part del turisme de la parròquia i que concentra gran part de l’activitat
sociocultural d’Ordino. Es tracta d’un carrer que actualment funciona per a vianants, però que no està
pensat com a tal; el vial d’asfalt, les estretes voreres de pedra i el poc cuidat i mal ubicat mobiliari urbà són
tan sols uns exemples que el carrer podria ser molt més del que és. El comú convocà un concurs d’idees,
sabent que probablement en aquesta legislatura no es podrien realitzar les obres. Un ridícul primer premi en
metàl·lic, que no dóna ni per cobrir gastos, i la il·lusió per aportar idees, eren els al·licients per a amants de
l’urbanisme i la ciutat per participar-hi. Participar en un concurs d’arquitectura implica, per als que no sou del
ram, moltes hores de feina. No tan sols s’ha de pensar com serà el conjunt del projecte, sinó que s’ha de
materialitzar en plànols, imatges virtuals, pressupost, etc. Tota aquesta feina implica plegar a les tantes
durant molts dies, treballar caps de setmana i festius, amb la il·lusió d’ésser el just vencedor. Atès que l’últim
concurs convocat per aquest comú ja l’havia guanyat un dels despatxos que acostumen a guanyar a Ordino,
feia creure que aquest cop hi havia alguna possibilitat que el guanyador fos simplement el projecte que més
agradés al jurat. En aquest cas, i com acostuma a succeir, es tractava d’un jurat poc especialitzat, format
bàsicament per polítics, que en general, i amb tots els respectes, poc en saben d’interpretar un projecte
complex. Aquest cop la decepció va ser igual per a tots els participants. El concurs es declara desert. Això
vol dir que cap de les propostes es mereix un premi. Mitjançant aquesta fórmula legal, el comú es queda amb
les idees i s’estalvia de donar el premi en metàl·lic als despatxos que hi han dedicat tot el seu temps. Donar
el premi no implicava haver de fer l’obra. Suposo que els despatxos afins al comú ja estaven assabentats
que aquest concurs no el guanyaria mai ningú i es van estalviar de participar-hi. En realitat no entenc per
què van convocar un fals concurs; potser era el caprici d’algun polític. Suposo que amb aquestes injustícies,
tot i perjudicar la majoria, segueixen afavorint les famílies de més pes de la parròquia. És l’única explicació
que trobo perquè segueixin guanyant les eleccions any rere any.
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Chapeau! molt bon article, el que escrius és exactament el que pensa i el que li ha passat a molts professionals de
diferents branques en diferents concursos. Tant Comuns, com Govern, com altres institucions que treuen concursos al
carrer, haurien de tenir en compte la immensa quantitat d'hores de feina i patiments que això implica per als aspirants,
per tant, si volen fer concursos, que siguin de veritat.
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