ACCIDENT D’UNA AVIONETA A SABADELL

El nou accident ocorregut avui posa en evidencia, una vegada més, que viure al voltant de
l’aeròdrom de Sabadell es com jugar a la ruleta russa, així com la irresponsabilitat i temeritat
dels politics responsables d’aquesta instal·lació als que sembla que no tant els hi fa el que tard
o d’hora inexorablement acabarà passant. L’única decisió sensata es el tancament immediat de
l’aeròdrom de Sabadell, per perillós, molest i ruïnós.
Segons las Informacions publicades, el avió sinistrat avui estava sent provat. O sigui, que a
l’aeròdrom de Sabadell, a una zona densament poblada, es proven avions el estat dels quals no
es segur que sigui correcte. Nomes això, ja es motiu per demanar la dimissió de tots els
responsables d’aquesta instal·lació. Sabíem que per damunt de les nostres vivendes volaven
pilots inexperts, avions sorollosos i en mal estat i ara ens assabentem que, a sobre, es proven
avions.
EL CINISME DEL ALCALDE BUSTOS
Per altra banda, les associacions de veïns en volgut evidenciar el cinisme del alcalde de
Sabadell, el socialista Manel Bustos, que una vegada més ha utilitzat eufemismes per intentar
amagar la gravetat dels fets. A Sabadell els avions segons l’alcalde, no se estavellen, fan
“aterratges d’emergència”. Estem farts de veure tants “aterratges d’emergència” a places de
les nostres localitats, a l’autopista i al costat dels aparcaments de grans superfícies comercials.
Per altra banda, el alcalde de Sabadell ha tornat a elogiar la perícia dels pilots per fer
“l’aterratge d’emergència”. Nosaltres ens preguntem perquè els pilots de Sabadell necessiten
tenir tanta perícia per fer aterratges d’emergència?
L’alcalde de Sabadell, una vegada més, en lloc de defensar els interessos de la majoria dels
ciutadans, defensa els interessos d’una minoria privilegiada i irresponsable que realitza una
activitat lúdica que ens costa molts diners a tots els contribuents.
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