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Són moltes les reflexions que s´han produït referent a la retransmissió de la Cavalcada
dels Reis i que alguns han volgut aprofitar l´avinentesa i de passada repassar fort els
manaies i com tothom sap erosionar l´equip de Govern ja que s´acosten eleccions.
1r- Manaies, entenc que el col·lectiu s´hauria d´obrir a la societat gironina, són un dels
exponents de «la Girona immobilista» però d´aquí a l´atac despiatat que han suportat n´hi
va un bon tros. Algú s´ha preguntat si un dia diuen «prou» fins aquí hem arribat. Fan ciutat,
fan història, fan Barri Vell, els necessitem.
2n- Equip de Govern, entenc que no s´hi havien de posar, i crec que varen fer bé, manu
militari amb si el rei negre era verídic o pintat, prou que amb altres temes asfixien, això de
manar per darrere és mes d´altres èpoques, n´hi ha que els costa deixar el costum.
3r- TV3, retransmissió penosa. Tanta expectativa que s´havia generat, tantes il·lusions,
tants mitjans desaprofitats, que si el camarlenc, que si el Tarlà, que si els súpers, resumint
«un desastre», retransmissió feta d´esquena a la ciutat i a la seva gent, per al realitzador el
discurs de benvinguda de l´alcalde no importava, retransmissió freda, pobra, forçada, que
n´aprenguin de les retransmissions del «Concert d´any nou des de Viena» Eurovisió,
barreja el concert, amb aspectes de la ciutat, del país, balls, costums,... vaja a Girona TV3
tot a l´inrevés. TV3 ens costa a l´any 240 M d´Euros,una plantilla que s´ha d´aprimar, avui
sobredimensionada, amb sous mitjans de 60.000 euros/empleat/any, i després passen
desgràcies com el Canal 9 de València. TV3: mediocres, prepotens, despistats, mancats
de professionalitat, malbaratadors i amb afany de vendetta contra l´alcalde i la ciutat de
Girona.
Sort que només vénen un cop cada molts anys.

