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Una reflexió entorn la política

No descobrim res si afirmem que ja fa un temps que la política
viu temps convulsos i de canvi. Els diversos esdeveniments que
s’han succeït, els casos de corrupció, el finançament irregular
dels grans partits, entre altres, han provocat que la ciutadania
hagi dit prou i hagi deixat de creure en la política convencional.
Però en aquesta política convencional hi ha molt més que això,
en aquesta política convencional hi ha molts càrrecs electes que
creuen en la política i amb la feina que fan. Ara fa uns mesos va
sortir la notícia que uns quants alcaldes i alcaldesses estaven
imputats per haver cobrat dietes de la Federació de Municipis de
Catalunya. Aquests alcaldes i alcaldesses es van defensar, van
anar a declarar, van explicar que el què havien cobrat estava
legalment declarat a Hisenda, en definitiva, van demostrar la
seva innocència. Però mentre, la societat ja havia fet el seu
judici, ja havia etiquetat a aquests càrrecs públics que treballaven
honestament des de cadascun dels seus municipis, ja els havien
etiquetat perquè des de diaris, tertúlies, premsa, ja s’havien
ocupat de donar la seva versió dels fets, ometent la presumpció
d’innocència. Fins i tot a Sant Quirze, on l’exalcaldessa era un
d’aquests càrrecs electes que van haver de demostrar la seva
innocència, va haver de suportar durant una festa major, que la
FAV, la mal anomenada Federació d’Associacions de Veïns de
Sant Quirze, que no representen a ningú, i probablement ni a ells
mateixos, repartissin uns pamflets difamatoris i malintencionats,
amb titulars tendenciosos, que acusaven directament a la que
llavors era alcaldessa, Montse Mundi. Finalment el jutge ha
arxivat el cas i ha dictat que tot era legal i que aquests càrrecs
electes són innocents de tot el que se’ls imputava. I ens
preguntem: i ara què? Ara no hi ha titulars ni tertúlies, ni premsa,
ni ningú que així com van córrer a etiquetar i posar en dubte la
innocència d’aquestes persones, ara es retractin i el mateix que
van fer aleshores, ara no ho facin per explicar precisament
l’arxivament del cas?. Per a nosaltres, pel nostre Grup Municipal,
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aquesta notícia darrera encara hauria de tenir més ressò. Perquè
hauria de ser de rebut restituir l’honorabilitat de tots aquells que
van veure com es posava en dubte la seva tasca, el seu honor i
la seva honestedat a l’hora d’exercir les respectives
responsabilitats públiques. No és just, que el mal que se’ls va fer,
ara aquest, no sigui restituït simplement perquè no ven. Que algú
sigui innocent ja no és notícia, i aquí rau el problema. Tenim un
problema com a societat quan la mentida ven més que la veritat,
tenim un problema com a societat quan la presumpció
d’innocència ja no preval davant la demagògia i els titulars fàcils.
De fet, tenim molts problemes com a societat. Creiem
sincerament que la política és necessària i que la immensa
majoria de la gent que s’hi dedica, no té un altre objectiu que
servir als ciutadans i ciutadanes que els han votat. Deixem-los fer
la seva feina, ja sigui des del govern o des de l’oposició, i
sobretot respectem a tots aquells i aquelles que fan de la seva
vocació de servei públic una feina honesta i honrada.
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