
Ìiticø, vølors i Política
umanitat és la qualitat d'humà, de significat proper

al civisme, urbanitat i ètica. Es precisament des de

l'ètica, entesa com l'estudi del correcte o equivocat

del comportament humà, de la moral, de la virtut i el

deure, que cal reivindicar perquè esdevingui l'eix central del

comportament en la vida personal, social, professional i

polÍtica.

La greu crisi econòmica que ha assotat Europa els dos

darrers anys, es va atribuir a l'existència d'una crisis de valors'

socials, d'ètica professional i de l'excés de tactisme i egoisme

polític i empresarial. Aquesta dinàmica, diabòlica pels seus

contundents efectes negatius sobre els drets i les llibertats

socials, han abocat també, a un evident retrocés econòmic'

desmantellant la classe mitjana i donant lloc a una polarització

de la societat amb una vergonyant pauperització' La moció

de censura presentada pel PSOE-recordem, corresponsable

de l'aplicació del 155 contra Catalunya- se'ns ha presentat

com una oportunitat per retornar l'ètica al centre de les

nostres decisions, si volem avançar cap a una societat de

valors i amb valors. Crec fermament, que per sobre de les

nostres legÍtimes i irrenunciables aspiracions nacionals, de

la nostra set de justícia, i dels tactismes politics i de partits'

s'imposa una recuperació urgent i inajornable, tant a nivell

polític com social, d'una manera diferent de pensaç ser i

actuar.

J ustificar i no combatre la mentida, la barroeria, el lladronici,

la supèrbia, la irracionalitat, els despotisme sense il'lustració,

la corrupció, l' enchufisme,la incompetència, la manipulació'

la violència verbal i no verbal, posa de manifest un problema

estructural de base, dels fonaments, que ens aboca

irremeiablement a l'abisme' Per. això, agraeixo personalment

el vot d'Esquerra Republicana, que tenint tots els motius del

NEUS RAMONET ISUCARRAT
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓ

COMARCAL DEL SEGRIÀ D'ERC

món per a-bstenir-se o votar en contra d'un candidat que,

personalment no em mereix cap mena de confiança, han

pivotat el seu vot en el retorn al que mai hauríem d'haver

oblidat. La pregunta que em faig és, com justifiquen el vot

els partits que s'omplen la boca de modernitat, joventut,

preparació, regeneració, que aspiren a manar (per sobre de

tot) i que hi han votat en contra? No tinc ni un bri d'esperança

en qui ha guanyat respecte al procés ni a la dignificació de la

polÍtica; és més, crec que la moció es presenta simplement

per visualitzar un partit i un secretari general, que veu una

oportunitat, més enllà de les seves darreres declaracions,

més mediàtica i contundent, de sortir a la foto'

Omplir-se la boca de diàleg i consens és molt fàcil i barat

en aquest estat però, quan el primer nom que apareix a les

xarxes com a ministre és en Josep Borrell, el senyor Sánchez

queda al meu entendre, ben retratat.


