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Col· lecció Debats Oberts

La Col·lecció Debats Oberts és un recull de les ponències dels actes
organitzats per PROGRÉS amb l'objectiu d'aportar i compartir idees,
reflexions, propostes, projectes, innovació i debat entorn de temes
d'actualitat i de base per a l 'actuació del propi grup.

El mateix caràcter obert d'aquests actes es reflexa en els documents
escrits d'aquesta col·lecció.

Si voleu contribuir al debat, compartir idees que us surgeixin o
pensaments que us suggereixi la lectura d'aquest recull, podeu fer-ho
a través del nostre web, on trobareu més informació sobre PROGRÉS
i la nostra activitat i podreu aportar-hi la vostra opinió.



Agraïm molt la participació de les persones que ens van acompanyar en
aquest Debat Obert i a totes aquelles persones que fan possible que dia
rera dia, any rera any, el projecte de PROGRÉS segueixi viu i actiu. Les
seves aportacions, idees i suport són la nostra força i motor principals.

PROGRÉS
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La Col·lecció Debats Oberts és un conjunt de documents en els quals
recollim aportacions a la reflexió, l'ideari i el discurs de PROGRÉS. Els
documents de la col·lecció de contingut obert per a facilitar que les persones
interessades en el nostre projecte puguin conèixer els temes i les línies de
treball que promou PROGRÉS. Us convidem a llegir-los i animem a què
compartiu amb nosaltres tot allò que us suggereixi aquesta lectura.

Podeu trobar més documents i fer aportacions o suggeriments a través del
web www.progres.cat

Aquest primer número de la Col·lecció Debats Oberts és la transcripció
de les ponències fetes per les tres persones convidades en el Debat Obert
de 2 de febrer de 2008 a la Societat Recreativa. Agraïm molt l'excel·lent
disposició, temps i mestratge d'en Josep Comellas, na Montse Gibert i en
Joan Ramell, així com la tasca d'organització i preparació d'en Carles
Pellejero.

PROGRÉS

Després de les intervencions dels tres ponents convidats, que van
centrar el tema de l'Ètica en la Política, l'acte va continuar amb un
sopar debat on va participar molta gent en discussions molt diverses i
interessants sorgides de les ponències o proposades per persones
assistents

Santa Coloma de Cervelló, 2008



Benvingudes i benvinguts a aquest
Debat Obert que, a l�entorn del
tema l�Ètica en la Política, ha
organitzat PROGRÉS.

Per tal d'expressar la seva opinió
sobre aquest tema i obrir el debat
que farem a continuació contem
avui entre nosaltres amb les
següents persones:

Josep Comellas ,  mestre i
exalcalde de Santa Coloma de
Cervel ló,  que par larà del
comportament dels polítics en
la contesa electoral.

Montse Gibert ,  mestra i
exalcaldessa de Sant Boi de
Llobregat que tractarà el tema de
la participació en l�exercici de
la política

Joan Ramell, exalcalde de
Torrelles que ho farà sobre el

respecte a l�entorn i el medi
ambient

Abans que ens facin les seves
presentacions, m�agradaria fer una
petita introducció al tema que ens
reuneix avui: l�Ètica en la Política.

Els clàssics consideraven que l�ésser
humà sempre té un impuls envers
la justícia, cap a la cerca de la veritat
moral. Per això, l�Ètica aplicada a
la Política tindria per objecte
ensenyar-nos com ha de ser i com
s�ha d�organitzar la societat i en
virtut de quins principis s�ha de
governar per tal que la pròpia
societat i el govern siguin morals,
és a dir, per tal que satisfacin les
exigències de l�Ètica en general. La
Política sense ètica esdevindria
pragmatisme pur.

Malauradament, sembla que la
Política s�ha anat independitzant

Introducció
Carles Pellejero

composen aquesta societat,
fent-los coneixedors de les
conseqüències del que fem cada
dia, de com consumim, de com
ens desplacem, de com consumim
energia, ... de com vivim. Fent-los
coneixedors i crítics! És per això
que no acceptaré mai el discurs de
qui diu que això ara no toca perquè
s�apropen eleccions i no hem de
molestar a la gent o que el que ara
toca es fer promeses que generin
titulars als diaris; no ho acceptaré
perquè, en el fons, amb aquesta
manera de fer, el que estem fent
és apuntalar un sistema que no
ajuda a crear ciutadans crítics i co-
responsables de les decisions que
es prenen per delegació.

Certament, estic convençut que
caldria més Ètica a la Política. La
qual cosa no vol dir que no n�hi
hagi, però tampoc vol dir que no
n�hi falti.

Gràcies per l�atenció, i confio que
el debat sigui ric i profitós.
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de l�Ètica i ha anat sotmetent-se a
un realisme sense principis, a
aquest pragmatisme sense
conviccions.

Sembla com si els polít ics
vulguessin fugir de tot el que sigui
plantejar problemes de valors o
qüestions de principis i reduir-ho
tot a una qüestió de gestió o a un
tracte per interessos.

El filòsof alemany Max Weber
definia la Política com una activitat
que pot ésser evasió, distracció o
professió. En aquest sentit, i en
funció de les motivacions per fer
política, Weber afirmava �o es viu
per a la Política o es viu de la
Política�.

També a començament del segle
XX, Gumersindo de Azcárate, a
que avui definiríem com un
politòleg,  fundador juntament amb

Francisco Giner de los Ríos i
Nicolás Salmeron de la Institución
Libre de Enseñanza, afirmava que
la honradesa del governant no
consisteix únicament en no ficar la
mà a la caixa o en no fer ni afavorir
negocis bruts. Al decàleg de la
moralitat política haurien de figurar
també el respecte a les lleis, la
sinceritat en els procediments
electorals i la lleialtat envers les
coses i les persones i envers la
resta dels partits i el propi país.

important en aquesta direcció.
Però he de reconèixer que, davant
les dades del consum d�aigua, una
gran decepció m�ha envaït. Com
pot ser que les mateixes persones
que més reciclem de l�Àrea
Metropolitana siguem les que més
aigua consumim?

Per últim, i tenint en compte que
en deu minuts no es pot tractar de
tots els aspectes amb els quals
podríem relacionar l�Ètica amb la
Política ambiental, voldria fer
referència a un article que ahir va
publicar un diari i que es titula �Els
promotors admeten que van
rebentar el mercat. Segons
l�Associació de Promotors i
Constructors d�Espanya (APCE),
s�ha construït el doble del que era
necessari�. El president de la
comissió tècnica de l�APCE (i no
és qualsevol pelacanyes) va
assegurar en unes jornades que en
els últims deu anys s�ha construït
a Espanya el doble d�habitatges
dels que calia, i que bona part
d�aquests es van comprar com a
inversió. Es parla i es justifica la
construcció d�habitatges per
l�augment de la demanda, perquè
cada cop hi ha més divorcis i
separacions, perquè cada cop hi
ha més famílies monoparentals,
etc. i resulta que els promotors i
constructors ens diuen que han
construït el doble del que caldria
per satisfer aquesta demanda.

Des del meu punt de vista, el
problema de l�habitatge és un
problema social de primera
magnitud, però ho és sobretot
per dues qüestions: perquè es
tracta d�una inversió amb un
cost que hipoteca famílies
gairebé durant una generació,
i perquè es tracta del consum
del territori per a donar-li usos
residencials en detriment
d�altres usos que fins ara
configuraven un paisatge
específic a cada lloc. El procés
d�urbanització fa irreversible el
formigó i l�asfalt en un territori, fa
irreversible la modificació del
paisatge que ens envolta. És ètic,
en aquestes circumstàncies,
continuar apostant per models
d�ocupació del territori de ciutat
difusa, amb baixa ocupació i en
superfície extensa? Per altra banda,
és ètic continuar propiciant el
creixement en àmbits macrocèfals
com l�Àrea Metropolitana de
Barcelona, on s�hi concentra la
meitat de la població de tot
Catalunya? Aquest àmbit, ha de
continuar creixent?

Per la meva experiència i des dels
meus valors, qui assumeixi
responsabilitats polítiques ha
de treballar, a més de per
sat i s fer  les  necess i tats
immediates de la societat a la
qual es deu, per canviar els
valors de les persones que
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Hem dividit la presentació en 3
temes.

El primer, que presentaré jo
mateix, serà el comportament
dels polítics en la contesa
electoral, és a dir en tota la lluita
electoral, per exemple la que
estem vivint ja en aquest moment
a nivell de l�estat espanyol. El segon,
del que en parlarà la Montserrat
Gibert serà la participació: com
s�haurien de comportar els polítics
en l�exercici de govern, incidint
sobretot en la qüestió de la
participació. En Joan Ramell ens
parlarà del respecte a l�entorn, el
respecte al medi ambient, com
a valors ètics que s�han d�introduir
en política, a més d�individualment.

Començo amb la qüestió del
comportament dels polítics en la
lluita electoral. Encara que
estiguem a Carnaval, que n�és de

trist el que estem vivint en aquest
moment, car els fets que es
mostren en aquesta contesa
electoral a nivell d�Estat fan més
plorar que riure. Ho hem viscut
durant molt de temps: la
desqualificació personal, l�insult, la
mentida... Jo no dic que en algun
moment de lluita electoral a algú
no se li escapi un insult envers algú
altre, però és que ara és només
l�insult, és només la mentida, és
només la bronca contínua... Com
deia en Carles, ens hem situat en
un determinat pragmatisme i aquí
els polítics sembla, moltes vegades,
que aquest pragmatisme els porti
a només ser visionats per la majoria
de la gent per la televisió o llegits
en els  diari i per tant han de dir,
han d�exagerar i han de treure
punta a totes aquelles qüestions
que segurament són més matisades
i que poden donar lloc més a una
discussió que no pas a una

El comportament dels polítics en
la contesa electoral

Josep Comellas, exalcalde de Santa Coloma de Cervelló

(l�any 2004 vam recuperar el
74,16% de residus, tres quartes
parts dels que generàvem), també
és un dels municipis que més aigua
consumeix. Aquí passa alguna cosa.
Com pot ser que un ciutadà
pugui ser molt conscient amb
el problema dels residus i no
ser-ho amb el de l�aigua?

És evident que a Torrelles el gran
consum d�aigua es troba relacionat
amb la proliferació d�urbanitzacions
de vivendes unifamiliars, amb jardí
i piscina, que es van començar a
fer les dècades dels anys 70 del
segle passat. Però, és ètic fer-nos
responsables d�alguna cosa i no fer-
ho amb unes altres?

Tinc clar que, del total del consum
d�aigua al nostre país, el 20%
correspon a l�aigua domèstica i
més d�un 65% ho és per
l�agricultura, sent la resta consum
industrial. En sóc conscient, però
això no justifica que la ciutadania
no hagi de saber les conseqüències
de les seves accions. No per això
ens hem de banyar cada dia en
comptes de dutxar-nos, o hem de
tenir els nostres jardins amb gespa
en comptes de grama, que demana
atencions hídriques molt més
pet i tes .  H i  ha  j a rd iner i a
mediterrània, amb plantes i
espècies autòctones que s�adapten
a la nostra climatologia, però no
són tan verdes. És ètic que la nostra

parcel·la sigui d�un verd espatarrant
a base de menjar-nos camps de
futbol de territori per consumir
energia i recursos?

Quan vaig ser alcalde del municipi
veí de Torrelles de Llobregat, vaig
formar part del grup de persones
que va impulsar un projecte de
recollida d�escombraries que no
fos només una altra manera de
recollir-les minimitzant l�impacte
sobre el medi, sinó que volia ser
un projecte integral que tractés
multitud d�aspectes relacionats
amb la problemàtica de residus.
Així vam tirar endavant el projecte
�Residu Mínim�. I això em va
omplir i molt, donant sentit a la
meva tasca de responsable públic
perquè em permetia no ser només
un gestor de problemes diaris i
quotidians, cosa per altra banda
molt important, sinó que em
permetia implicar-me amb un
projecte de gran contingut
social i ambiental, que anava a
treballar amb els hàbits i
costums de les persones i que
volia formar consciència crítica
de la nostra condició de
ciutadans. Cert és que vivim en
un sistema econòmic que ens fa
víctimes dels processos de
producció, però també és cert que
la ciutadania, en tant que
consumidors, hem de desvetllar la
nostra consciència. I el projecte
�Residu Mínim� era una eina
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confrontació.

Aquestes característiques també
estan presents,per desgràcia, en
les lluites electorals municipals.
Malgrat que tant en Joan com jo
vivim en un poble petit, la Montse
no tant, perquè Sant Boi ja és un
poble molt gran. Però aquests mals
exemples es troben a tots els
nostres pobles.

Una altra cosa que m�indigna
terriblement són les promeses,
promeses, promeses... 5.000
milions a la Comunitat de Madrid,
15.000 milions a Catalunya, potser
seran 20.000 milions en algun altre
lloc... Ofereixen diners perquè ens
creuen uns individus materialistes
i no individus que tendim cap als
valors, suposo. Jo em sento insultat
cada vegada que m�ofereixen, ara
15.000 milions per a rodalies...
Benvinguts siguin, però no és una
qüestió de compra de vots, de
compra d�electors. Hi ha d�haver
una idea clara de com han de ser
els transports públics perquè
respectin el medi ambient, la gent
pugui anar a treballar d�una forma
mínimament còmoda...., però no
és la qüestió d�oferir milions perquè
venen les eleccions. En aquest cas
són ofertes fetes pel Partit
Socialista, però és idèntic en altres
partits; fan ofertes que insulten la
persona. Penso que, traduït als
nostres municipis, s�intenta crear

clientelisme. No intenten eixamplar
el cercle de valors, il·lusionar de
tal manera que les persones se
sentin animades a realitzar-se
autònomament, sinó que creen
clients electorals. Trobo indignant
aquesta forma de fer política,
almenys aquesta forma exclusiva
de fer política.

Una tercera cosa, que no s�ha
produït tant els últims anys, però
que es va donar en anys anteriors,
és l�amplificació de les pors. En lloc
d�animar la gent a no tenir por, a
ser lliure, a la diversitat, a no tenir
por a la vida, sembla que els
polítics estiguin intentant crear
pors  a la gent per a poder
resoldre aquestes pors. Por a la
immigració, per exemple. Un cas
clar és la campanya del PP a
Badalona. Un dels personatges que
surt dels primers a les llistes del
PP per Madrid és qui va crear por
a la immigració a la contesa
electoral passada.

Por a la immigració ara, abans era
por al comunisme. Com a
anècdota, que no ens feia patir
massa, a l�EPM de Santa Coloma
de Cervelló, com que era EPM-
Iniciativa hi ha hagut moments en
què s�ha dit �Heu de descobrir que
aquesta candidatura són els
comunistes!�. I això ara, fa 12 anys,
fins i tot fa 4 anys jo recordo que
en la campanya també es va dir

3,26 hectàrees per habitant, i
l�última actualització determina
que l�any 2003 la petjada ha
estat encara superior: 3,92
hectàrees per habitant.

És a dir, cada habitant de Catalunya
consumim gairebé 4 hectàrees de
territori per satisfer les nostres
necessitats actuals i per mantenir
el nivell de vida de què gaudim.

Cada habitant de Catalunya
consumeix el territori de quatre
camps de futbol. Obviaré dir que,
a més, són 4 hectàrees que no es
troben físicament a Catalunya,
perquè consumim petroli que ens
ve de fora, perquè consumim gas
que ens ve de fora, etc.

És ètic, això? És ètic que visquem
consumint recursos per sobre
de la capacitat de regeneració
del sistema natural del nostre
planeta? És ètic que, qui tingui
responsabilitat en l�àmbit polític
d�una comunitat (és a dir, qui
gestiona els afers col·lectius per
delegació de la societat que l�ha
escollit) no actuï per a evitar les
conseqüències d�aquesta manera
de viure i no treballi per intentar
modificar el nostre sistema de vida?

Aquest era un apunt que volia fer
sobre la petjada ecològica i el que
significa. Nosaltres, habitants de
Santa Coloma de Cervelló, de Sant

Boi o de Torrelles de Llobregat
també hi deixem empremta a
aquesta petjada.

Una altra qüestió que vull
comentar, i que té importància en
aquests moments d�important
sequera que pateix el nostre país,
el tema de l�aigua. Voldria fer
referència a una conversa que fa
pocs dies vaig tenir amb el Josep
Comellas, quan em va dir que una
de les coses que li havien deixat
mal gust de boca és el de no haver
actuat d�alguna manera o d�una
altra, des de les responsabilitats
municipals, amb les piscines
privades que es fan en parcel·les
unifamiliars. Perdona�m, Josep, per
esmentar aquesta conversa i
espero que no et sàpiga greu. Ho
dic perquè jo també comparteixo
aquest malestar personal per quan
jo era responsable municipal a
Torrelles de Llobregat. Ara, temes
com aquest, prenen molta
importància. L�octubre de l�any
passat va sortir a la premsa escrita
una notícia que deia que, dels 33
municipis de l�àmbit metropolità,
els tres que més aigua consumien
eren Begues, Sant Cugat i Torrelles
d e  L l o b r e g a t  a m b  1 8 2
litres/habitant, 180 litres/habitant
i 169 litres/habitant respectivament.

F ixeu-vos-hi :  Torrel les  de
Llobregat, un del municipis que
més residus recuperen i reciclen
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�és  que aquests  són e l s
comunistes�. I què? Són aquelles
situacions en què crees pors,
augmentes o amplifiques la por a
la gent de manera que s�entengui
�jo us resolc la situació, jo posaré
seguretat�... com si nosaltres no
sabéssim conviure amb el risc. Som
adults i quan vivim, convivim amb
el risc. Jo no dic que s�hagin
d�admetre tots els riscos, s�han
d�evitar determinats riscos, però
hem d�educar aquesta convivència
amb el risc, s�ha d�ensenyar a la
gent a conviure-hi.

És allò de "en lloc de donar peix,
donar un canya de pescar i
ensenyar a pescar". El que es diu
del 3r Món, aquí també. No cal
que ens donin peix, que eduquin
per a poder viure amb el risc i
puguem tenir el goig de la llibertat,
de no sentir la por.

Tot això, aquesta reflexió, em porta
a pensar que el polític s�ha convertit
més en un comerciant que en un
mestre. Jo he pensat tota la vida
que el polític no és ben bé un
mestre però ha de ten ir
característiques de mestre, i, en
tot cas, més característiques de
mestre que característiques de
comerciant. Ha de saber mostrar
camins, ha de saber educar en
l�autonomia, i no fer clientelisme
ni crear persones heterònomes,
persones no autònomes. Això ens

ha portat al descrèdit dels polítics,
a un allunyament de l�acció política
i, donada aquesta societat que ens
ha convertit en persones força
individualistes i no tan solidàries,
això ens serveix d�excusa per no
entrar en l�acció política, quan tots
sabem que qualsevol acció nostra
està dintre d�aquesta esfera política.

Aquests trets que rebem d�aquesta
política global, d�aquesta política
d�estat i també de la política de
Catalunya s�han traspassat a les
polítiques municipals. Aleshores
hem  d�establir determinats
principis. Un d�aquests principis és
que no tot s�hi val. No tot s�hi val
malgrat que la llei ja hi ha posat
determinats límits. Jo no parlo ara
del que diu la llei. No m�importa
massa. La llei estableix uns límits
molt poc estrictes. Penso que hi
ha d�haver uns límits que ens
autoimposem, uns límits ètics,
morals, com a persones. El límit
 primordial i absolutament principal
és el respecte per l�altra persona.
No podem anar a desqualificar i
destruir l�altra persona encara que
representi idees diferents a les
nostres. Podem lluitar contra les
seves idees, clarament que sí. La
lluita pot ser d�aquelles lluites
emocionals, fortes, implacables,
però hem de lluitar contra les
idees, argumentar. No es pot lluitar
contra les persones, no es pot
desqualificar la persona. Per tant,

o incorrecta, en funció dels seus
valors. I, pel que avui ens interessa,
la connexió de l�Ètica amb la
Política, el que pren relleu sobretot
és el dilema sobre com s�ha
d�actuar, tenint en compte la
llibertat de l�ésser humà, a
diferència dels animals que només
actuen per instint i responent a
estímuls. Tenim l�exercici de la
llibertat individual i col·lectiva.

Què s�entén per Política? Entre
moltes definicions que podem
trobar, em quedo amb la que
defineix la política com la gestió
dels afers públics en representació
d�una comunitat.

I és amb aquesta definició, per a
mi, que agafa més relleu el
concepte d�Ètica aplicat a la Política.
És ètic que un càrrec públic s�apugi
el sou per sobre de l�IPC quan puja
els impostos per sobre d�aquest
IPC? És ètic que un polític aprovi
actuacions que no formaven part
del seu programa electoral, sense
fer una consulta prèvia? Són ètiques
aquestes maneres d�actuar?

Bé, ara sí, em cenyiré a la concreció
de l�ètica amb el tema ambiental i
faré unes breus pinzellades a uns
temes que em donen voltes pel
cap.

En primer lloc, us voldria parlar
d�un terme al que fa poc temps es

presta atenció: la petjada ecològica.
No fa gaire temps es va començar
a parlar de sostenibilitat, i gairebé
ningú no sabia de què es parlava.
Ara resulta que tothom en parla
de si això és sostenible, de si allò
no ho és.

Suposo que el mateix passarà amb
la petjada ecològica. Així, doncs,
de què parlem quan ho fem de la
petjada ecològica? S�entén com
a petjada ecològica la superfície
mínima que és necessària per
a subministrar la matèria i
l�energia bàsica requerides per
una població determinada en
un moment concret; és a dir,
l�àrea ecològicament productiva
que es requereix per poder satisfer
el nostre estil i el nostre nivell de
vida actual.

El mètode de càlcul de la petjada
ecològica parteix de la base que
cada unitat de matèria o d�energia
consumida requereix una certa
quantitat de territori per tal de
proveir recursos per al consum o
tractar els recursos que es generen.
El càlcul de la petjada ecològica es
centra en 5 categories de recursos:
alimentació, habitatge, transport,
béns de consum i serveis.

B é  d o n c s ,  a m b  a q u e s t a
metodologia s�ha pogut establir
que la petjada ecològica de
Catalunya era, l�any 1996, de
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penso que aniria molt bé que tots
els grups polítics al Baix Llobregat,
a tot Catalunya, a tot l�estat
s�imposessin aquest límit de no
atacar les persones. Podem atacar
els fets, però no les persones. No
desqualifiquem, no inventem
ment ides ;  que  no  sur t in
determinats dossiers de les
catacumbes en determinats
moments. Argumentem, creem
programa i donem idees i valors
com deia en Carles a l�inici.

Els grups polítics a vegades diem
quan estem lluitant electoralment:
�és que l�ambició del poder és una
ambició que no pots eliminar�.
Cert. És que si no tenim l�ambició
del poder no sé perquè ens
presentem. Però m�agradaria fer
un matís tret de la meva professió:
una cosa és el poder que té un
mestre a l�aula perquè pot castigar,
posar un 10 , treure de la classe o
enviar l�alumne a casa. Una altra
cosa és que el mestre es guanyi
l�autoritat, el respecte. Aquesta és
la millor situació. L�autoritat es
guanya, per exemple, en els
pobles petits sobretot (en els
pobles grans és una mica diferent),
havent participat en les
entitats, havent creat cohesió
dintre de la comunitat. Cada
persona va guanyant una certa
autoritat perquè ha tingut activitat
dins la societat, no s�ha tancat a
casa seva. Aquesta autoritat és la

que hauríem, potser penso una
mica utòpicament, de guanyar els
polítics. Ambició de poder, per
tant, sí, però millor que exercir el
poder, guanyar l�autoritat, que vol
dir responsabilitat, garantia que els
altres poden confiar en tu i que tu
també respectaràs els altres i hi
confiaràs.

No tot s�hi val. El respecte per
la persona hauria de ser
primordial i el guany d�autoritat
l�hauria de fer cadascú del grup
que es presenta a les eleccions.

L�altra qüestió és el programa. No
es pot presentar un grup a les
eleccions sense programa
electoral. Aquest programa
electoral és un programa que ha
de tenir una visió àmplia de
municipi. Ha de conèixer totes les
necessitats del municipi però
sabent que ni en 4, ni en 8 ni en12
anys probablement aquestes
necessitats del municipi es poden
complir i, per tant, que hem de
tenir molta cura de no fer
promeses irresponsables. Jo vaig
prometre una vegada la piscina i
me�n penediré tota la vida. Era una
demagògia fàcil (quan faig aquestes
reflexions no vull dir que jo no hagi
comès totes aquestes desviacions
 o incorreccions, ja ho veieu) . Hem
de dir que hi ha determinades
necessitats al municipi, hem de
tenir una visió àmplia del municipi,

El respecte a l'entorn i el medi
ambient

Joan Ramell, exalcalde de Torrelles de Llobregat

Bona tarda a tothom.

Agraeixo a PROGRÉS que
m�hagin convidat a venir a aquest
Debat Obert. En la preparació
del mateix, i per mirar de propiciar
sobretot el debat i la intervenció
del públic, va acordar que cadascú
intervingués només 10 minuts i ens
vam repartir els temes sobre els
quals volíem concretar l�Ètica a la
Política.

A mi em van demanar que
relacionés l�Ètica en l�actuació
política amb el nostre entorn
immediat, amb el medi ambient
que ens envolta.

Abans, però, i saltant-me el guió,
no em puc estar de comentar-vos
una frase que em va cridar molt
l�atenció quan la vaig llegir en un
diari. Fa molts d�anys, molts. Era
una entrevista que li feien a Felipe

González pocs mesos després
d�haver deixat de ser president del
Govern. En aquella entrevista,
Felipe González deia que ara, en
aquell moment, reconeixia que
com a governant havia près
decisions que com a ciutadà no
hagués acceptat ni tolerat mai.
Aquella frase em va impressionar
moltíssim. Quan em van dir que
avui hauríem de parlar sobre l�Ètica
a la Política, em va venir al cap,
com un llampec, aquest record de
les declaracions de Felipe González
i l�impacte que em van provocar.

Ètica i Política? Déu n�hi do! Què
s�entén per Ètica? De manera breu
i reconeixent que no es pot
resumir en poques paraules,
podríem dir que l�Ètica és allò que
determina el que es considera bo,
adequat o moralment correcte.
Cal dir, però, que per a cadascú
una mateixa cosa pot ser correcta
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però hem de tenir la sensatesa de
dir que tal com està l�economia
del municipi no és possible tenir-
ho tot i hem d�establir prioritats.
I potser la biblioteca, l�escola o la
llar d�infants són primordials
respecte a la piscina, i s�ha de poder
discutir. No s�ha de prometre, com
vaig fer jo, el que saps que és difícil
d�aconseguir en 4, en 8  o en 12
anys perquè l�economia municipal
no està per a tirar coets. Perquè
encara anem amb els 13 punts de
diner públic que teníem fa 30 anys.
Que potser sí que ha augmentat
una mica, però estem lluny dels 28
que poden tenir a França o altres
països europeus. D�això n�hem de
ser conscients.

Aquest programa ha de tenir una
visió de municipi però dins de l�àrea
en la que estem: Barcelona, que
xucla enormement,  l �Àrea
Metropolitana, tot aquest conjunt
de municipis molt ampli, que
poden ser potser 100 municipis...
hem de tenir una visió global.
Aquesta visió global que farà que
alguna vegada els interessos  de
les persones que viuen al municipi
xoquin en contra d�interessos
globals legítims i potser raonats i
fonamentats. Aquí ve aquell punt
difícil. En els programes no es pot
dir que no tindràs cap abocador al
municipi, potser aquí sí que ho
podríem dir si tinguéssim una visió
àmplia de la reducció de residus

com es va començar a Torrelles.
No pots dir que no tindràs una
presó en un municipi, per exemple,
si en aquell municipi es raona que
és necessari, que hi ha necessitats
de la col·lectivitat global que passen
per sobre dels interessos fins i tot
de la gent del municipi...

Recordo per exemple un cas que
hav íem comentat  amb la
Montserrat, el cas d�un centre de
desintoxicació de drogoaddictes.
És clar, no es pot prometre que
no t indràs  un centre  de
desintoxicació, o no pots prometre
que no tindràs un centre on hi hagi
nois i noies desarrelats i que es
formaran en el teu poble, encara
que sigui petit i que aleshores
poden estar en relació amb els
altres nois i noies del municipi. No
es pot fer això, o no es pot fer
sempre.

Des de l�ajuntament o des dels
grups municipals s�ha de tenir
una visió àmplia i no una visió
purament municipalista, perquè
no ens ajuda gens a la situació de
país i penso que hem de saber jugar
mirant cap als ciutadans que tenim,
els que som, però també mirant
cap als ciutadans del país i als
ciutadans de l�estat.

constantment tota aquesta
participació induïda, que és bona
i s'ha de posar a disposició de la
ciutadania.

El que és importantíssim és la
participació a partir de la vida
quotidiana del poble. No podem
ser regidors i regidores si no
trepitgem el poble cada dia. Si
no caminem pel carrer, si no anem
a comprar, si no anem a la
Seguretat Social a fer les cues que
fa tothom, si no parlem amb
tothom. Perquè no t�assabentes
d�on estan els errors, no pots
criticar la sanitat si tens una mútua
privada, no pots dir les mancances
de l�escola si no portes els teus fills
a l�escola pública, no pots dir si els
jutjats estan saturats si et busques
una influència perquè t�arreglin el
paper abans que a un altre. No
pots conèixer les necessitats de la
gent si no parles amb la gent
�normal�.

Un exemple, potser tonto: de les
primeres coses que vaig arreglar a
l�assumir l�alcaldia de Sant Boi va
ser anant pel carrer quan quatre o
cinc avis que em vaig trobar em
van demanar que poséssim bancs
alts, perquè dels bancs baixos no
poden aixecar-se. Jo els vaig
preguntar com és que no ho havien
dit abans, que no se n�havia adonat
ningú? Els avis no tenien mitjans
per a comunicar-ho, no s�atrevien,

l�Ajuntament els imposava, no
sabien amb qui anar a parlar... Si
troben la persona que els ho pot
arreglar pel carrer, amb tota la
tranquil·litat li diran.

Aquest és un exemple, però n�hi
ha mil o dos mil de coses que es
poden arreglar si verdaderament
ets un persona més del poble. I
per a presentar-te a la política
només es pot ser una persona
del poble.

Voldria acabar dient a Santa
Coloma que sabeu que jo, em
reservo dir fins quan, sóc del Partit
dels Socialistes de Catalunya. Per
amistat amb en Joaquim, la Montse,
en Comellas, en Padró, la Mariona,
el Ramon, etc. sempre simpatitzava
amb la candidatura de PROGRÉS
a Santa Coloma de Cervelló, però
mai m�havia implicat a defensar-la
perquè jo era del PSC. Quan em
vaig implicar a defensar-la? A les
últimes eleccions quan un full del
Partit dels Socialistes de Catalunya
no era ni socialista, ni ètic i
atemptava contra la dignitat de les
persones. Per tant, jo crec que
amb això us he donat mostra de
que per mi, amb tots els errors,
com comentava en Comellas,
l�Ètica és el que ens ha de precedir
en la nostra vida política.

Moltes gràcies.
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La participació en l'exercici de la
política

Montse Gibert, exalcaldessa de Sant Boi de Llobregat

Primer de tot, abans de parlar-vos
del tema que em toca de la
participació, m�agradaria fer dues
o tres pinzellades sobre l�Ètica.
Aquesta dicotomia entre Ètica i
Política jo crec que no existeix, no
hi pot haver Política sense
Ètica, perquè quan l�Ètica
desapareix, desapareix la
Política .  La Pol ít ica és la
governança, la gestió del bé comú.
Quan això desapareix, la política
es converteix en una altra cosa.
Pot ser en una plataforma
d�interessos econòmics o en una
plataforma per aconseguir
privilegis, estatus social, etc. Per
tant,  queda completament
devaluada i s�hauria d'anomenar
amb alguna altra paraula que en el
món lingüístic encara no s�ha
inventat i confio en què no s�hagi
d�inventar mai perquè no haguem
caigut en aquest parany. Encara
estem a temps de restituir que

l�Ètica i la Política han d�anar
completament lligades.

En aquesta l ínia que feu a
PROGRÉS de Debats Oberts
per la qual crec se us ha de felicitar
i agraeixo que m�hagueu demanat
aquesta intervenció, crec que es
podria analitzar algun dia perquè
s�ha devaluat la Política? Com
que fa tan poc encara som a temps
de corregir aquest fenomen que
ens està avassallant d�una manera
rotunda, però que com és tan
novedós crec que encara no ha
arrelat a la societat i per tant,
encara som a temps de posar-hi
mà i donar-li la volta.

En aquest sentit, crec que el tema
de la participació de la societat és
un dels correctors imprescindibles
per poder anar restituint l�Ètica en
la Política. Abans de passar al tema
de la participació m�agradaria

caracteritzat i si alguna cosa l�ha
fet ser el  que és �i  que
malauradament està deixant de
ser�, és que és una societat
implicada en la construcció de la
seva pròpia història i de la seva
pròpia vida. Des dels empresaris,
els treballadors a partir dels
ateneus populars, els joves
creadors, els artistes, la gent gran...
Les institucions han d�agafar
aquesta força; no aixafar-la, no
sectaritzar-la, no premiar la que
és afí a un color i castigar qui no
ho és, sinó aprofitar tot aquest
potencial. Està fet, està dissenyat,
té història, no cal que ens inventem
res.

Crec però, que això està en perill,
que s�està perdent a fons
aquesta  cu l tura  de  l a
participació. Posaré un exemple
lingüístic. Fins fa poc, del que es
paga per la casa se�n deia
contribució, fa uns quants anys que
en diem impost. Això és un canvi
cultural de calat. La contribució és
contribuir, formar part, és entre
tots, amb els nostres diners farem
els afers comuns. Un impost, en
canvi, algú t�ho imposa, ho pagues
per força, si pots te�n desentens i
el bé comú ja no depèn de mi sinó
que passa a dependre del que
m�imposa a qui jo li dono els diners
i si ho fa bé bé i si ho fa malament
ni me n�assabento.

Aquest exemple sembla una
banalitat des del punt lingüístic dels
termes, però podríem analitzar
més a fons altres exemples en la
llengua que estan fent canviar els
nostres conceptes culturals, de
manera de ser i d�implicació.

Per acabar, m�agradaria dir, com
també deia en Josep Comellas, que
per a participar falten premises
d�emancipació personal. És molt
fàcil dir que els joves han de
participar en la política quan als
joves no se�ls dóna possibilitats de
creació, ni espais d�investigació, ni
habitatge per a què es puguin
emancipar... És molt fàcil dir que
la gent gran, jubilada que té més
temps, ha de participar en la
política quan no tenen una pensió
digna i han d�estar tot el dia fent
papers perquè els hi donin una
misèria i  t inguin quaranta
assistentes socials controlant-los
la vida en lloc de tenir una pensió
digna per a què puguin decidir per
si mateixos què fan amb la seva
pròpia vida i després puguin tenir
temps per a participar en la vida
comuna. És molt bonic dir que les
dones hem de participar si no hi
ha llars d�infants ni llocs per atendre
els avis dependents. És molt fàcil
fer consells municipals o consells
sectorials nomenant a dit, sense
que els membres siguin realment
representatius, sense que ningú els
hi demani comptes, revisi i avalui
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aclarir un tema que a nivell
municipal encara no tenim aclarit
i a nivell autonòmic o estatal encara
menys: encara es confon la
participació amb la diferència
dels interessos particulars,
legítims. Poso un exemple: quan
s�ha de fer un pla urbanístic que
toca interessos dels propietaris o
s�ha de requalificar un terreny urbà
per  equ ipaments ,  toques
interessos. El diàleg que hi ha
d�haver entre l�administració i els
propietaris no és un diàleg de
participació, és un diàleg de
n e g o c i a c i ó  d � i n t e r e s s o s
contraposats per arribar a un acord
que danyi el menys possible. Si això
no ho tenim ben reglamentat i ho
conformen amb la participació,
sovint �poso el cas dels propietaris,
però n�hi ha mils de casos�, si això
no es té molt deslligat, aquestes
persones a les que se�ls lesionen
els drets particulars, recorren als
mecanismes de participació
�associacions, entitats, etc.� per a
defensar els seus interessos.
Llavors caiem en el mateix parany
que se�ls retreu als polítics.

Jo crec que un dels deures que ha
de fer l�administració és en els seus
circuits, deslligar molt clarament
aquests conceptes. És vital per a
no caure en el parany del que ens
parlava en Josep Comellas de
barrejar els interessos particulars
amb els afers comuns i les

estratègies per a transformar un
poble i millorar-lo.

Un cop dit això, entro als temes
específicament de participació. N�hi
ha dos de bàsics, transversals per
a municipis, autonomies, estats i
Europa.

Les llistes obertes
Si no fem llistes obertes i mantenim
les llistes tancades, amb les
estructures de partit que tenim
actualment, que també confio en
què canviïn i aviat (perquè hi haurà
d�haver algun sacseig que les faci
canviar), no hi ha democràcia. La
gent que vol accedir a la política,
en lloc de ser gent que emana del
poble, que té un projecte per al
seu poble, per al seu país, pel seu
estat o per Europa, que té una visió
que ve d�anys, arrelada, que es
coneix, que parteix d�uns principis,
són persones que van escalant dins
els partits per a situar-se i es
queden tancats en un bloc i no han
de donar cap missatge particular
de perquè es volen presentar.

Per tant em sembla que les llistes
obertes són imprescindibles. I
ho són també pel consens, perquè
els partits potser no s�entenen i,
com deia en Josep Comellas a
vegades es fan coses molt lletges,
però les persones quan estem cara
a cara i ens mirem als ulls és molt
difícil que no ens entenguem. Les

persones que som de diferent
partit, davant un problema, d�una
nova situació és molt més fàcil que
puguem parlar i consensuar i així
avança la democràcia.

A més, qui ha marcat amb una creu
per a votar a una persona concreta
d'una llista oberta, la pot controlar
més i li pot exigir més que
compleixi allò que ha dit que faria.
Per a exigir a un partit no saps on
has d�anar, ho sabem quatre i
encara costa. La majoria de la
població no sap a qui ha d�anar a
reclamar en un partit. Fa cartes al
diari, se les miren i es queden tan
tranquils. En canvi, si és personal,
tot es torna més humà.

Tot això ha d�anar lligat a una visió
estratègica clara. S�ha de dir on
vols anar, perquè, amb quines
prioritats i amb limitació de
mandats.

Jo crec que els mandats municipals
haurien de ser de 6 anys. Quatre
anys és molt poc i estem sempre
sotmesos a canvis i debats
infructuosos i és una despesa de
diner públic exagerada. Haurien
de ser mandats de 6 anys i la gent
s�hauria de presentar com a màxim
per a dos mandats.

No solsament els polítics, regidors,
diputats, etc. sinó també els càrrecs
sindicals (que s�estan burocratitzant

molt),  de les entitats,  les
associacions... tothom hauria de
tenir molt clar que hi ha d�haver
rotació de persones a les
direccions.

La paritat
L�altre principi bàsic al meu
entendre és la paritat. El 50% de
la societat som dones i els valors
i les necessitats pròpies de les
dones no han penetrat a les
decisions polítiques i sovint les
dones quan entrem a posicions de
decisió política quedem engolides
pels valors establerts i el que
intentem sobrepassar és molt més
fràgil que per un home. S�han fet
estudis darrerament a Catalunya
que diuen que el percentatge
d�alcaldesses que ens mantenim
poc temps al càrrec és molt alt.
Els homes s�hi mantenen 20 o 25
anys i les dones, en canvi, màxim
podem mantenir-nos-hi 6, 7 o 8
anys, perquè se�ns utilitza per
necessitats conjunturals. Quan han
de penetrar els valors establerts a
fons i les necessitats no fem cap
mena de servei.

Aquestes són, per mi, les dues
premisses bàsiques i l�altra és
el poble, referint-me a Catalunya,
perquè el poble català va lligat a la
Colònia Güell, Santa Coloma, Sant
Boi, etc. Aquí poques coses ens
han d�ensenyar. La societat
catalana, si per alguna cosa s�ha
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aclarir un tema que a nivell
municipal encara no tenim aclarit
i a nivell autonòmic o estatal encara
menys: encara es confon la
participació amb la diferència
dels interessos particulars,
legítims. Poso un exemple: quan
s�ha de fer un pla urbanístic que
toca interessos dels propietaris o
s�ha de requalificar un terreny urbà
per  equ ipaments ,  toques
interessos. El diàleg que hi ha
d�haver entre l�administració i els
propietaris no és un diàleg de
participació, és un diàleg de
n e g o c i a c i ó  d � i n t e r e s s o s
contraposats per arribar a un acord
que danyi el menys possible. Si això
no ho tenim ben reglamentat i ho
conformen amb la participació,
sovint �poso el cas dels propietaris,
però n�hi ha mils de casos�, si això
no es té molt deslligat, aquestes
persones a les que se�ls lesionen
els drets particulars, recorren als
mecanismes de participació
�associacions, entitats, etc.� per a
defensar els seus interessos.
Llavors caiem en el mateix parany
que se�ls retreu als polítics.

Jo crec que un dels deures que ha
de fer l�administració és en els seus
circuits, deslligar molt clarament
aquests conceptes. És vital per a
no caure en el parany del que ens
parlava en Josep Comellas de
barrejar els interessos particulars
amb els afers comuns i les

estratègies per a transformar un
poble i millorar-lo.

Un cop dit això, entro als temes
específicament de participació. N�hi
ha dos de bàsics, transversals per
a municipis, autonomies, estats i
Europa.

Les llistes obertes
Si no fem llistes obertes i mantenim
les llistes tancades, amb les
estructures de partit que tenim
actualment, que també confio en
què canviïn i aviat (perquè hi haurà
d�haver algun sacseig que les faci
canviar), no hi ha democràcia. La
gent que vol accedir a la política,
en lloc de ser gent que emana del
poble, que té un projecte per al
seu poble, per al seu país, pel seu
estat o per Europa, que té una visió
que ve d�anys, arrelada, que es
coneix, que parteix d�uns principis,
són persones que van escalant dins
els partits per a situar-se i es
queden tancats en un bloc i no han
de donar cap missatge particular
de perquè es volen presentar.

Per tant em sembla que les llistes
obertes són imprescindibles. I
ho són també pel consens, perquè
els partits potser no s�entenen i,
com deia en Josep Comellas a
vegades es fan coses molt lletges,
però les persones quan estem cara
a cara i ens mirem als ulls és molt
difícil que no ens entenguem. Les

persones que som de diferent
partit, davant un problema, d�una
nova situació és molt més fàcil que
puguem parlar i consensuar i així
avança la democràcia.

A més, qui ha marcat amb una creu
per a votar a una persona concreta
d'una llista oberta, la pot controlar
més i li pot exigir més que
compleixi allò que ha dit que faria.
Per a exigir a un partit no saps on
has d�anar, ho sabem quatre i
encara costa. La majoria de la
població no sap a qui ha d�anar a
reclamar en un partit. Fa cartes al
diari, se les miren i es queden tan
tranquils. En canvi, si és personal,
tot es torna més humà.

Tot això ha d�anar lligat a una visió
estratègica clara. S�ha de dir on
vols anar, perquè, amb quines
prioritats i amb limitació de
mandats.

Jo crec que els mandats municipals
haurien de ser de 6 anys. Quatre
anys és molt poc i estem sempre
sotmesos a canvis i debats
infructuosos i és una despesa de
diner públic exagerada. Haurien
de ser mandats de 6 anys i la gent
s�hauria de presentar com a màxim
per a dos mandats.

No solsament els polítics, regidors,
diputats, etc. sinó també els càrrecs
sindicals (que s�estan burocratitzant

molt),  de les entitats,  les
associacions... tothom hauria de
tenir molt clar que hi ha d�haver
rotació de persones a les
direccions.

La paritat
L�altre principi bàsic al meu
entendre és la paritat. El 50% de
la societat som dones i els valors
i les necessitats pròpies de les
dones no han penetrat a les
decisions polítiques i sovint les
dones quan entrem a posicions de
decisió política quedem engolides
pels valors establerts i el que
intentem sobrepassar és molt més
fràgil que per un home. S�han fet
estudis darrerament a Catalunya
que diuen que el percentatge
d�alcaldesses que ens mantenim
poc temps al càrrec és molt alt.
Els homes s�hi mantenen 20 o 25
anys i les dones, en canvi, màxim
podem mantenir-nos-hi 6, 7 o 8
anys, perquè se�ns utilitza per
necessitats conjunturals. Quan han
de penetrar els valors establerts a
fons i les necessitats no fem cap
mena de servei.

Aquestes són, per mi, les dues
premisses bàsiques i l�altra és
el poble, referint-me a Catalunya,
perquè el poble català va lligat a la
Colònia Güell, Santa Coloma, Sant
Boi, etc. Aquí poques coses ens
han d�ensenyar. La societat
catalana, si per alguna cosa s�ha
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La participació en l'exercici de la
política

Montse Gibert, exalcaldessa de Sant Boi de Llobregat

Primer de tot, abans de parlar-vos
del tema que em toca de la
participació, m�agradaria fer dues
o tres pinzellades sobre l�Ètica.
Aquesta dicotomia entre Ètica i
Política jo crec que no existeix, no
hi pot haver Política sense
Ètica, perquè quan l�Ètica
desapareix, desapareix la
Política .  La Pol ít ica és la
governança, la gestió del bé comú.
Quan això desapareix, la política
es converteix en una altra cosa.
Pot ser en una plataforma
d�interessos econòmics o en una
plataforma per aconseguir
privilegis, estatus social, etc. Per
tant,  queda completament
devaluada i s�hauria d'anomenar
amb alguna altra paraula que en el
món lingüístic encara no s�ha
inventat i confio en què no s�hagi
d�inventar mai perquè no haguem
caigut en aquest parany. Encara
estem a temps de restituir que

l�Ètica i la Política han d�anar
completament lligades.

En aquesta l ínia que feu a
PROGRÉS de Debats Oberts
per la qual crec se us ha de felicitar
i agraeixo que m�hagueu demanat
aquesta intervenció, crec que es
podria analitzar algun dia perquè
s�ha devaluat la Política? Com
que fa tan poc encara som a temps
de corregir aquest fenomen que
ens està avassallant d�una manera
rotunda, però que com és tan
novedós crec que encara no ha
arrelat a la societat i per tant,
encara som a temps de posar-hi
mà i donar-li la volta.

En aquest sentit, crec que el tema
de la participació de la societat és
un dels correctors imprescindibles
per poder anar restituint l�Ètica en
la Política. Abans de passar al tema
de la participació m�agradaria

caracteritzat i si alguna cosa l�ha
fet ser el  que és �i  que
malauradament està deixant de
ser�, és que és una societat
implicada en la construcció de la
seva pròpia història i de la seva
pròpia vida. Des dels empresaris,
els treballadors a partir dels
ateneus populars, els joves
creadors, els artistes, la gent gran...
Les institucions han d�agafar
aquesta força; no aixafar-la, no
sectaritzar-la, no premiar la que
és afí a un color i castigar qui no
ho és, sinó aprofitar tot aquest
potencial. Està fet, està dissenyat,
té història, no cal que ens inventem
res.

Crec però, que això està en perill,
que s�està perdent a fons
aquesta  cu l tura  de  l a
participació. Posaré un exemple
lingüístic. Fins fa poc, del que es
paga per la casa se�n deia
contribució, fa uns quants anys que
en diem impost. Això és un canvi
cultural de calat. La contribució és
contribuir, formar part, és entre
tots, amb els nostres diners farem
els afers comuns. Un impost, en
canvi, algú t�ho imposa, ho pagues
per força, si pots te�n desentens i
el bé comú ja no depèn de mi sinó
que passa a dependre del que
m�imposa a qui jo li dono els diners
i si ho fa bé bé i si ho fa malament
ni me n�assabento.

Aquest exemple sembla una
banalitat des del punt lingüístic dels
termes, però podríem analitzar
més a fons altres exemples en la
llengua que estan fent canviar els
nostres conceptes culturals, de
manera de ser i d�implicació.

Per acabar, m�agradaria dir, com
també deia en Josep Comellas, que
per a participar falten premises
d�emancipació personal. És molt
fàcil dir que els joves han de
participar en la política quan als
joves no se�ls dóna possibilitats de
creació, ni espais d�investigació, ni
habitatge per a què es puguin
emancipar... És molt fàcil dir que
la gent gran, jubilada que té més
temps, ha de participar en la
política quan no tenen una pensió
digna i han d�estar tot el dia fent
papers perquè els hi donin una
misèria i  t inguin quaranta
assistentes socials controlant-los
la vida en lloc de tenir una pensió
digna per a què puguin decidir per
si mateixos què fan amb la seva
pròpia vida i després puguin tenir
temps per a participar en la vida
comuna. És molt bonic dir que les
dones hem de participar si no hi
ha llars d�infants ni llocs per atendre
els avis dependents. És molt fàcil
fer consells municipals o consells
sectorials nomenant a dit, sense
que els membres siguin realment
representatius, sense que ningú els
hi demani comptes, revisi i avalui
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però hem de tenir la sensatesa de
dir que tal com està l�economia
del municipi no és possible tenir-
ho tot i hem d�establir prioritats.
I potser la biblioteca, l�escola o la
llar d�infants són primordials
respecte a la piscina, i s�ha de poder
discutir. No s�ha de prometre, com
vaig fer jo, el que saps que és difícil
d�aconseguir en 4, en 8  o en 12
anys perquè l�economia municipal
no està per a tirar coets. Perquè
encara anem amb els 13 punts de
diner públic que teníem fa 30 anys.
Que potser sí que ha augmentat
una mica, però estem lluny dels 28
que poden tenir a França o altres
països europeus. D�això n�hem de
ser conscients.

Aquest programa ha de tenir una
visió de municipi però dins de l�àrea
en la que estem: Barcelona, que
xucla enormement,  l �Àrea
Metropolitana, tot aquest conjunt
de municipis molt ampli, que
poden ser potser 100 municipis...
hem de tenir una visió global.
Aquesta visió global que farà que
alguna vegada els interessos  de
les persones que viuen al municipi
xoquin en contra d�interessos
globals legítims i potser raonats i
fonamentats. Aquí ve aquell punt
difícil. En els programes no es pot
dir que no tindràs cap abocador al
municipi, potser aquí sí que ho
podríem dir si tinguéssim una visió
àmplia de la reducció de residus

com es va començar a Torrelles.
No pots dir que no tindràs una
presó en un municipi, per exemple,
si en aquell municipi es raona que
és necessari, que hi ha necessitats
de la col·lectivitat global que passen
per sobre dels interessos fins i tot
de la gent del municipi...

Recordo per exemple un cas que
hav íem comentat  amb la
Montserrat, el cas d�un centre de
desintoxicació de drogoaddictes.
És clar, no es pot prometre que
no t indràs  un centre  de
desintoxicació, o no pots prometre
que no tindràs un centre on hi hagi
nois i noies desarrelats i que es
formaran en el teu poble, encara
que sigui petit i que aleshores
poden estar en relació amb els
altres nois i noies del municipi. No
es pot fer això, o no es pot fer
sempre.

Des de l�ajuntament o des dels
grups municipals s�ha de tenir
una visió àmplia i no una visió
purament municipalista, perquè
no ens ajuda gens a la situació de
país i penso que hem de saber jugar
mirant cap als ciutadans que tenim,
els que som, però també mirant
cap als ciutadans del país i als
ciutadans de l�estat.

constantment tota aquesta
participació induïda, que és bona
i s'ha de posar a disposició de la
ciutadania.

El que és importantíssim és la
participació a partir de la vida
quotidiana del poble. No podem
ser regidors i regidores si no
trepitgem el poble cada dia. Si
no caminem pel carrer, si no anem
a comprar, si no anem a la
Seguretat Social a fer les cues que
fa tothom, si no parlem amb
tothom. Perquè no t�assabentes
d�on estan els errors, no pots
criticar la sanitat si tens una mútua
privada, no pots dir les mancances
de l�escola si no portes els teus fills
a l�escola pública, no pots dir si els
jutjats estan saturats si et busques
una influència perquè t�arreglin el
paper abans que a un altre. No
pots conèixer les necessitats de la
gent si no parles amb la gent
�normal�.

Un exemple, potser tonto: de les
primeres coses que vaig arreglar a
l�assumir l�alcaldia de Sant Boi va
ser anant pel carrer quan quatre o
cinc avis que em vaig trobar em
van demanar que poséssim bancs
alts, perquè dels bancs baixos no
poden aixecar-se. Jo els vaig
preguntar com és que no ho havien
dit abans, que no se n�havia adonat
ningú? Els avis no tenien mitjans
per a comunicar-ho, no s�atrevien,

l�Ajuntament els imposava, no
sabien amb qui anar a parlar... Si
troben la persona que els ho pot
arreglar pel carrer, amb tota la
tranquil·litat li diran.

Aquest és un exemple, però n�hi
ha mil o dos mil de coses que es
poden arreglar si verdaderament
ets un persona més del poble. I
per a presentar-te a la política
només es pot ser una persona
del poble.

Voldria acabar dient a Santa
Coloma que sabeu que jo, em
reservo dir fins quan, sóc del Partit
dels Socialistes de Catalunya. Per
amistat amb en Joaquim, la Montse,
en Comellas, en Padró, la Mariona,
el Ramon, etc. sempre simpatitzava
amb la candidatura de PROGRÉS
a Santa Coloma de Cervelló, però
mai m�havia implicat a defensar-la
perquè jo era del PSC. Quan em
vaig implicar a defensar-la? A les
últimes eleccions quan un full del
Partit dels Socialistes de Catalunya
no era ni socialista, ni ètic i
atemptava contra la dignitat de les
persones. Per tant, jo crec que
amb això us he donat mostra de
que per mi, amb tots els errors,
com comentava en Comellas,
l�Ètica és el que ens ha de precedir
en la nostra vida política.

Moltes gràcies.
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penso que aniria molt bé que tots
els grups polítics al Baix Llobregat,
a tot Catalunya, a tot l�estat
s�imposessin aquest límit de no
atacar les persones. Podem atacar
els fets, però no les persones. No
desqualifiquem, no inventem
ment ides ;  que  no  sur t in
determinats dossiers de les
catacumbes en determinats
moments. Argumentem, creem
programa i donem idees i valors
com deia en Carles a l�inici.

Els grups polítics a vegades diem
quan estem lluitant electoralment:
�és que l�ambició del poder és una
ambició que no pots eliminar�.
Cert. És que si no tenim l�ambició
del poder no sé perquè ens
presentem. Però m�agradaria fer
un matís tret de la meva professió:
una cosa és el poder que té un
mestre a l�aula perquè pot castigar,
posar un 10 , treure de la classe o
enviar l�alumne a casa. Una altra
cosa és que el mestre es guanyi
l�autoritat, el respecte. Aquesta és
la millor situació. L�autoritat es
guanya, per exemple, en els
pobles petits sobretot (en els
pobles grans és una mica diferent),
havent participat en les
entitats, havent creat cohesió
dintre de la comunitat. Cada
persona va guanyant una certa
autoritat perquè ha tingut activitat
dins la societat, no s�ha tancat a
casa seva. Aquesta autoritat és la

que hauríem, potser penso una
mica utòpicament, de guanyar els
polítics. Ambició de poder, per
tant, sí, però millor que exercir el
poder, guanyar l�autoritat, que vol
dir responsabilitat, garantia que els
altres poden confiar en tu i que tu
també respectaràs els altres i hi
confiaràs.

No tot s�hi val. El respecte per
la persona hauria de ser
primordial i el guany d�autoritat
l�hauria de fer cadascú del grup
que es presenta a les eleccions.

L�altra qüestió és el programa. No
es pot presentar un grup a les
eleccions sense programa
electoral. Aquest programa
electoral és un programa que ha
de tenir una visió àmplia de
municipi. Ha de conèixer totes les
necessitats del municipi però
sabent que ni en 4, ni en 8 ni en12
anys probablement aquestes
necessitats del municipi es poden
complir i, per tant, que hem de
tenir molta cura de no fer
promeses irresponsables. Jo vaig
prometre una vegada la piscina i
me�n penediré tota la vida. Era una
demagògia fàcil (quan faig aquestes
reflexions no vull dir que jo no hagi
comès totes aquestes desviacions
 o incorreccions, ja ho veieu) . Hem
de dir que hi ha determinades
necessitats al municipi, hem de
tenir una visió àmplia del municipi,

El respecte a l'entorn i el medi
ambient

Joan Ramell, exalcalde de Torrelles de Llobregat

Bona tarda a tothom.

Agraeixo a PROGRÉS que
m�hagin convidat a venir a aquest
Debat Obert. En la preparació
del mateix, i per mirar de propiciar
sobretot el debat i la intervenció
del públic, va acordar que cadascú
intervingués només 10 minuts i ens
vam repartir els temes sobre els
quals volíem concretar l�Ètica a la
Política.

A mi em van demanar que
relacionés l�Ètica en l�actuació
política amb el nostre entorn
immediat, amb el medi ambient
que ens envolta.

Abans, però, i saltant-me el guió,
no em puc estar de comentar-vos
una frase que em va cridar molt
l�atenció quan la vaig llegir en un
diari. Fa molts d�anys, molts. Era
una entrevista que li feien a Felipe

González pocs mesos després
d�haver deixat de ser president del
Govern. En aquella entrevista,
Felipe González deia que ara, en
aquell moment, reconeixia que
com a governant havia près
decisions que com a ciutadà no
hagués acceptat ni tolerat mai.
Aquella frase em va impressionar
moltíssim. Quan em van dir que
avui hauríem de parlar sobre l�Ètica
a la Política, em va venir al cap,
com un llampec, aquest record de
les declaracions de Felipe González
i l�impacte que em van provocar.

Ètica i Política? Déu n�hi do! Què
s�entén per Ètica? De manera breu
i reconeixent que no es pot
resumir en poques paraules,
podríem dir que l�Ètica és allò que
determina el que es considera bo,
adequat o moralment correcte.
Cal dir, però, que per a cadascú
una mateixa cosa pot ser correcta
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�és  que aquests  són e l s
comunistes�. I què? Són aquelles
situacions en què crees pors,
augmentes o amplifiques la por a
la gent de manera que s�entengui
�jo us resolc la situació, jo posaré
seguretat�... com si nosaltres no
sabéssim conviure amb el risc. Som
adults i quan vivim, convivim amb
el risc. Jo no dic que s�hagin
d�admetre tots els riscos, s�han
d�evitar determinats riscos, però
hem d�educar aquesta convivència
amb el risc, s�ha d�ensenyar a la
gent a conviure-hi.

És allò de "en lloc de donar peix,
donar un canya de pescar i
ensenyar a pescar". El que es diu
del 3r Món, aquí també. No cal
que ens donin peix, que eduquin
per a poder viure amb el risc i
puguem tenir el goig de la llibertat,
de no sentir la por.

Tot això, aquesta reflexió, em porta
a pensar que el polític s�ha convertit
més en un comerciant que en un
mestre. Jo he pensat tota la vida
que el polític no és ben bé un
mestre però ha de ten ir
característiques de mestre, i, en
tot cas, més característiques de
mestre que característiques de
comerciant. Ha de saber mostrar
camins, ha de saber educar en
l�autonomia, i no fer clientelisme
ni crear persones heterònomes,
persones no autònomes. Això ens

ha portat al descrèdit dels polítics,
a un allunyament de l�acció política
i, donada aquesta societat que ens
ha convertit en persones força
individualistes i no tan solidàries,
això ens serveix d�excusa per no
entrar en l�acció política, quan tots
sabem que qualsevol acció nostra
està dintre d�aquesta esfera política.

Aquests trets que rebem d�aquesta
política global, d�aquesta política
d�estat i també de la política de
Catalunya s�han traspassat a les
polítiques municipals. Aleshores
hem  d�establir determinats
principis. Un d�aquests principis és
que no tot s�hi val. No tot s�hi val
malgrat que la llei ja hi ha posat
determinats límits. Jo no parlo ara
del que diu la llei. No m�importa
massa. La llei estableix uns límits
molt poc estrictes. Penso que hi
ha d�haver uns límits que ens
autoimposem, uns límits ètics,
morals, com a persones. El límit
 primordial i absolutament principal
és el respecte per l�altra persona.
No podem anar a desqualificar i
destruir l�altra persona encara que
representi idees diferents a les
nostres. Podem lluitar contra les
seves idees, clarament que sí. La
lluita pot ser d�aquelles lluites
emocionals, fortes, implacables,
però hem de lluitar contra les
idees, argumentar. No es pot lluitar
contra les persones, no es pot
desqualificar la persona. Per tant,

o incorrecta, en funció dels seus
valors. I, pel que avui ens interessa,
la connexió de l�Ètica amb la
Política, el que pren relleu sobretot
és el dilema sobre com s�ha
d�actuar, tenint en compte la
llibertat de l�ésser humà, a
diferència dels animals que només
actuen per instint i responent a
estímuls. Tenim l�exercici de la
llibertat individual i col·lectiva.

Què s�entén per Política? Entre
moltes definicions que podem
trobar, em quedo amb la que
defineix la política com la gestió
dels afers públics en representació
d�una comunitat.

I és amb aquesta definició, per a
mi, que agafa més relleu el
concepte d�Ètica aplicat a la Política.
És ètic que un càrrec públic s�apugi
el sou per sobre de l�IPC quan puja
els impostos per sobre d�aquest
IPC? És ètic que un polític aprovi
actuacions que no formaven part
del seu programa electoral, sense
fer una consulta prèvia? Són ètiques
aquestes maneres d�actuar?

Bé, ara sí, em cenyiré a la concreció
de l�ètica amb el tema ambiental i
faré unes breus pinzellades a uns
temes que em donen voltes pel
cap.

En primer lloc, us voldria parlar
d�un terme al que fa poc temps es

presta atenció: la petjada ecològica.
No fa gaire temps es va començar
a parlar de sostenibilitat, i gairebé
ningú no sabia de què es parlava.
Ara resulta que tothom en parla
de si això és sostenible, de si allò
no ho és.

Suposo que el mateix passarà amb
la petjada ecològica. Així, doncs,
de què parlem quan ho fem de la
petjada ecològica? S�entén com
a petjada ecològica la superfície
mínima que és necessària per
a subministrar la matèria i
l�energia bàsica requerides per
una població determinada en
un moment concret; és a dir,
l�àrea ecològicament productiva
que es requereix per poder satisfer
el nostre estil i el nostre nivell de
vida actual.

El mètode de càlcul de la petjada
ecològica parteix de la base que
cada unitat de matèria o d�energia
consumida requereix una certa
quantitat de territori per tal de
proveir recursos per al consum o
tractar els recursos que es generen.
El càlcul de la petjada ecològica es
centra en 5 categories de recursos:
alimentació, habitatge, transport,
béns de consum i serveis.

B é  d o n c s ,  a m b  a q u e s t a
metodologia s�ha pogut establir
que la petjada ecològica de
Catalunya era, l�any 1996, de
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confrontació.

Aquestes característiques també
estan presents,per desgràcia, en
les lluites electorals municipals.
Malgrat que tant en Joan com jo
vivim en un poble petit, la Montse
no tant, perquè Sant Boi ja és un
poble molt gran. Però aquests mals
exemples es troben a tots els
nostres pobles.

Una altra cosa que m�indigna
terriblement són les promeses,
promeses, promeses... 5.000
milions a la Comunitat de Madrid,
15.000 milions a Catalunya, potser
seran 20.000 milions en algun altre
lloc... Ofereixen diners perquè ens
creuen uns individus materialistes
i no individus que tendim cap als
valors, suposo. Jo em sento insultat
cada vegada que m�ofereixen, ara
15.000 milions per a rodalies...
Benvinguts siguin, però no és una
qüestió de compra de vots, de
compra d�electors. Hi ha d�haver
una idea clara de com han de ser
els transports públics perquè
respectin el medi ambient, la gent
pugui anar a treballar d�una forma
mínimament còmoda...., però no
és la qüestió d�oferir milions perquè
venen les eleccions. En aquest cas
són ofertes fetes pel Partit
Socialista, però és idèntic en altres
partits; fan ofertes que insulten la
persona. Penso que, traduït als
nostres municipis, s�intenta crear

clientelisme. No intenten eixamplar
el cercle de valors, il·lusionar de
tal manera que les persones se
sentin animades a realitzar-se
autònomament, sinó que creen
clients electorals. Trobo indignant
aquesta forma de fer política,
almenys aquesta forma exclusiva
de fer política.

Una tercera cosa, que no s�ha
produït tant els últims anys, però
que es va donar en anys anteriors,
és l�amplificació de les pors. En lloc
d�animar la gent a no tenir por, a
ser lliure, a la diversitat, a no tenir
por a la vida, sembla que els
polítics estiguin intentant crear
pors  a la gent per a poder
resoldre aquestes pors. Por a la
immigració, per exemple. Un cas
clar és la campanya del PP a
Badalona. Un dels personatges que
surt dels primers a les llistes del
PP per Madrid és qui va crear por
a la immigració a la contesa
electoral passada.

Por a la immigració ara, abans era
por al comunisme. Com a
anècdota, que no ens feia patir
massa, a l�EPM de Santa Coloma
de Cervelló, com que era EPM-
Iniciativa hi ha hagut moments en
què s�ha dit �Heu de descobrir que
aquesta candidatura són els
comunistes!�. I això ara, fa 12 anys,
fins i tot fa 4 anys jo recordo que
en la campanya també es va dir

3,26 hectàrees per habitant, i
l�última actualització determina
que l�any 2003 la petjada ha
estat encara superior: 3,92
hectàrees per habitant.

És a dir, cada habitant de Catalunya
consumim gairebé 4 hectàrees de
territori per satisfer les nostres
necessitats actuals i per mantenir
el nivell de vida de què gaudim.

Cada habitant de Catalunya
consumeix el territori de quatre
camps de futbol. Obviaré dir que,
a més, són 4 hectàrees que no es
troben físicament a Catalunya,
perquè consumim petroli que ens
ve de fora, perquè consumim gas
que ens ve de fora, etc.

És ètic, això? És ètic que visquem
consumint recursos per sobre
de la capacitat de regeneració
del sistema natural del nostre
planeta? És ètic que, qui tingui
responsabilitat en l�àmbit polític
d�una comunitat (és a dir, qui
gestiona els afers col·lectius per
delegació de la societat que l�ha
escollit) no actuï per a evitar les
conseqüències d�aquesta manera
de viure i no treballi per intentar
modificar el nostre sistema de vida?

Aquest era un apunt que volia fer
sobre la petjada ecològica i el que
significa. Nosaltres, habitants de
Santa Coloma de Cervelló, de Sant

Boi o de Torrelles de Llobregat
també hi deixem empremta a
aquesta petjada.

Una altra qüestió que vull
comentar, i que té importància en
aquests moments d�important
sequera que pateix el nostre país,
el tema de l�aigua. Voldria fer
referència a una conversa que fa
pocs dies vaig tenir amb el Josep
Comellas, quan em va dir que una
de les coses que li havien deixat
mal gust de boca és el de no haver
actuat d�alguna manera o d�una
altra, des de les responsabilitats
municipals, amb les piscines
privades que es fan en parcel·les
unifamiliars. Perdona�m, Josep, per
esmentar aquesta conversa i
espero que no et sàpiga greu. Ho
dic perquè jo també comparteixo
aquest malestar personal per quan
jo era responsable municipal a
Torrelles de Llobregat. Ara, temes
com aquest, prenen molta
importància. L�octubre de l�any
passat va sortir a la premsa escrita
una notícia que deia que, dels 33
municipis de l�àmbit metropolità,
els tres que més aigua consumien
eren Begues, Sant Cugat i Torrelles
d e  L l o b r e g a t  a m b  1 8 2
litres/habitant, 180 litres/habitant
i 169 litres/habitant respectivament.

F ixeu-vos-hi :  Torrel les  de
Llobregat, un del municipis que
més residus recuperen i reciclen
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Hem dividit la presentació en 3
temes.

El primer, que presentaré jo
mateix, serà el comportament
dels polítics en la contesa
electoral, és a dir en tota la lluita
electoral, per exemple la que
estem vivint ja en aquest moment
a nivell de l�estat espanyol. El segon,
del que en parlarà la Montserrat
Gibert serà la participació: com
s�haurien de comportar els polítics
en l�exercici de govern, incidint
sobretot en la qüestió de la
participació. En Joan Ramell ens
parlarà del respecte a l�entorn, el
respecte al medi ambient, com
a valors ètics que s�han d�introduir
en política, a més d�individualment.

Començo amb la qüestió del
comportament dels polítics en la
lluita electoral. Encara que
estiguem a Carnaval, que n�és de

trist el que estem vivint en aquest
moment, car els fets que es
mostren en aquesta contesa
electoral a nivell d�Estat fan més
plorar que riure. Ho hem viscut
durant molt de temps: la
desqualificació personal, l�insult, la
mentida... Jo no dic que en algun
moment de lluita electoral a algú
no se li escapi un insult envers algú
altre, però és que ara és només
l�insult, és només la mentida, és
només la bronca contínua... Com
deia en Carles, ens hem situat en
un determinat pragmatisme i aquí
els polítics sembla, moltes vegades,
que aquest pragmatisme els porti
a només ser visionats per la majoria
de la gent per la televisió o llegits
en els  diari i per tant han de dir,
han d�exagerar i han de treure
punta a totes aquelles qüestions
que segurament són més matisades
i que poden donar lloc més a una
discussió que no pas a una

El comportament dels polítics en
la contesa electoral

Josep Comellas, exalcalde de Santa Coloma de Cervelló

(l�any 2004 vam recuperar el
74,16% de residus, tres quartes
parts dels que generàvem), també
és un dels municipis que més aigua
consumeix. Aquí passa alguna cosa.
Com pot ser que un ciutadà
pugui ser molt conscient amb
el problema dels residus i no
ser-ho amb el de l�aigua?

És evident que a Torrelles el gran
consum d�aigua es troba relacionat
amb la proliferació d�urbanitzacions
de vivendes unifamiliars, amb jardí
i piscina, que es van començar a
fer les dècades dels anys 70 del
segle passat. Però, és ètic fer-nos
responsables d�alguna cosa i no fer-
ho amb unes altres?

Tinc clar que, del total del consum
d�aigua al nostre país, el 20%
correspon a l�aigua domèstica i
més d�un 65% ho és per
l�agricultura, sent la resta consum
industrial. En sóc conscient, però
això no justifica que la ciutadania
no hagi de saber les conseqüències
de les seves accions. No per això
ens hem de banyar cada dia en
comptes de dutxar-nos, o hem de
tenir els nostres jardins amb gespa
en comptes de grama, que demana
atencions hídriques molt més
pet i tes .  H i  ha  j a rd iner i a
mediterrània, amb plantes i
espècies autòctones que s�adapten
a la nostra climatologia, però no
són tan verdes. És ètic que la nostra

parcel·la sigui d�un verd espatarrant
a base de menjar-nos camps de
futbol de territori per consumir
energia i recursos?

Quan vaig ser alcalde del municipi
veí de Torrelles de Llobregat, vaig
formar part del grup de persones
que va impulsar un projecte de
recollida d�escombraries que no
fos només una altra manera de
recollir-les minimitzant l�impacte
sobre el medi, sinó que volia ser
un projecte integral que tractés
multitud d�aspectes relacionats
amb la problemàtica de residus.
Així vam tirar endavant el projecte
�Residu Mínim�. I això em va
omplir i molt, donant sentit a la
meva tasca de responsable públic
perquè em permetia no ser només
un gestor de problemes diaris i
quotidians, cosa per altra banda
molt important, sinó que em
permetia implicar-me amb un
projecte de gran contingut
social i ambiental, que anava a
treballar amb els hàbits i
costums de les persones i que
volia formar consciència crítica
de la nostra condició de
ciutadans. Cert és que vivim en
un sistema econòmic que ens fa
víctimes dels processos de
producció, però també és cert que
la ciutadania, en tant que
consumidors, hem de desvetllar la
nostra consciència. I el projecte
�Residu Mínim� era una eina
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de l�Ètica i ha anat sotmetent-se a
un realisme sense principis, a
aquest pragmatisme sense
conviccions.

Sembla com si els polít ics
vulguessin fugir de tot el que sigui
plantejar problemes de valors o
qüestions de principis i reduir-ho
tot a una qüestió de gestió o a un
tracte per interessos.

El filòsof alemany Max Weber
definia la Política com una activitat
que pot ésser evasió, distracció o
professió. En aquest sentit, i en
funció de les motivacions per fer
política, Weber afirmava �o es viu
per a la Política o es viu de la
Política�.

També a començament del segle
XX, Gumersindo de Azcárate, a
que avui definiríem com un
politòleg,  fundador juntament amb

Francisco Giner de los Ríos i
Nicolás Salmeron de la Institución
Libre de Enseñanza, afirmava que
la honradesa del governant no
consisteix únicament en no ficar la
mà a la caixa o en no fer ni afavorir
negocis bruts. Al decàleg de la
moralitat política haurien de figurar
també el respecte a les lleis, la
sinceritat en els procediments
electorals i la lleialtat envers les
coses i les persones i envers la
resta dels partits i el propi país.

important en aquesta direcció.
Però he de reconèixer que, davant
les dades del consum d�aigua, una
gran decepció m�ha envaït. Com
pot ser que les mateixes persones
que més reciclem de l�Àrea
Metropolitana siguem les que més
aigua consumim?

Per últim, i tenint en compte que
en deu minuts no es pot tractar de
tots els aspectes amb els quals
podríem relacionar l�Ètica amb la
Política ambiental, voldria fer
referència a un article que ahir va
publicar un diari i que es titula �Els
promotors admeten que van
rebentar el mercat. Segons
l�Associació de Promotors i
Constructors d�Espanya (APCE),
s�ha construït el doble del que era
necessari�. El president de la
comissió tècnica de l�APCE (i no
és qualsevol pelacanyes) va
assegurar en unes jornades que en
els últims deu anys s�ha construït
a Espanya el doble d�habitatges
dels que calia, i que bona part
d�aquests es van comprar com a
inversió. Es parla i es justifica la
construcció d�habitatges per
l�augment de la demanda, perquè
cada cop hi ha més divorcis i
separacions, perquè cada cop hi
ha més famílies monoparentals,
etc. i resulta que els promotors i
constructors ens diuen que han
construït el doble del que caldria
per satisfer aquesta demanda.

Des del meu punt de vista, el
problema de l�habitatge és un
problema social de primera
magnitud, però ho és sobretot
per dues qüestions: perquè es
tracta d�una inversió amb un
cost que hipoteca famílies
gairebé durant una generació,
i perquè es tracta del consum
del territori per a donar-li usos
residencials en detriment
d�altres usos que fins ara
configuraven un paisatge
específic a cada lloc. El procés
d�urbanització fa irreversible el
formigó i l�asfalt en un territori, fa
irreversible la modificació del
paisatge que ens envolta. És ètic,
en aquestes circumstàncies,
continuar apostant per models
d�ocupació del territori de ciutat
difusa, amb baixa ocupació i en
superfície extensa? Per altra banda,
és ètic continuar propiciant el
creixement en àmbits macrocèfals
com l�Àrea Metropolitana de
Barcelona, on s�hi concentra la
meitat de la població de tot
Catalunya? Aquest àmbit, ha de
continuar creixent?

Per la meva experiència i des dels
meus valors, qui assumeixi
responsabilitats polítiques ha
de treballar, a més de per
sat i s fer  les  necess i tats
immediates de la societat a la
qual es deu, per canviar els
valors de les persones que
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Benvingudes i benvinguts a aquest
Debat Obert que, a l�entorn del
tema l�Ètica en la Política, ha
organitzat PROGRÉS.

Per tal d'expressar la seva opinió
sobre aquest tema i obrir el debat
que farem a continuació contem
avui entre nosaltres amb les
següents persones:

Josep Comellas ,  mestre i
exalcalde de Santa Coloma de
Cervel ló,  que par larà del
comportament dels polítics en
la contesa electoral.

Montse Gibert ,  mestra i
exalcaldessa de Sant Boi de
Llobregat que tractarà el tema de
la participació en l�exercici de
la política

Joan Ramell, exalcalde de
Torrelles que ho farà sobre el

respecte a l�entorn i el medi
ambient

Abans que ens facin les seves
presentacions, m�agradaria fer una
petita introducció al tema que ens
reuneix avui: l�Ètica en la Política.

Els clàssics consideraven que l�ésser
humà sempre té un impuls envers
la justícia, cap a la cerca de la veritat
moral. Per això, l�Ètica aplicada a
la Política tindria per objecte
ensenyar-nos com ha de ser i com
s�ha d�organitzar la societat i en
virtut de quins principis s�ha de
governar per tal que la pròpia
societat i el govern siguin morals,
és a dir, per tal que satisfacin les
exigències de l�Ètica en general. La
Política sense ètica esdevindria
pragmatisme pur.

Malauradament, sembla que la
Política s�ha anat independitzant

Introducció
Carles Pellejero

composen aquesta societat,
fent-los coneixedors de les
conseqüències del que fem cada
dia, de com consumim, de com
ens desplacem, de com consumim
energia, ... de com vivim. Fent-los
coneixedors i crítics! És per això
que no acceptaré mai el discurs de
qui diu que això ara no toca perquè
s�apropen eleccions i no hem de
molestar a la gent o que el que ara
toca es fer promeses que generin
titulars als diaris; no ho acceptaré
perquè, en el fons, amb aquesta
manera de fer, el que estem fent
és apuntalar un sistema que no
ajuda a crear ciutadans crítics i co-
responsables de les decisions que
es prenen per delegació.

Certament, estic convençut que
caldria més Ètica a la Política. La
qual cosa no vol dir que no n�hi
hagi, però tampoc vol dir que no
n�hi falti.

Gràcies per l�atenció, i confio que
el debat sigui ric i profitós.
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La Col·lecció Debats Oberts és un conjunt de documents en els quals
recollim aportacions a la reflexió, l'ideari i el discurs de PROGRÉS. Els
documents de la col·lecció de contingut obert per a facilitar que les persones
interessades en el nostre projecte puguin conèixer els temes i les línies de
treball que promou PROGRÉS. Us convidem a llegir-los i animem a què
compartiu amb nosaltres tot allò que us suggereixi aquesta lectura.

Podeu trobar més documents i fer aportacions o suggeriments a través del
web www.progres.cat

Aquest primer número de la Col·lecció Debats Oberts és la transcripció
de les ponències fetes per les tres persones convidades en el Debat Obert
de 2 de febrer de 2008 a la Societat Recreativa. Agraïm molt l'excel·lent
disposició, temps i mestratge d'en Josep Comellas, na Montse Gibert i en
Joan Ramell, així com la tasca d'organització i preparació d'en Carles
Pellejero.

PROGRÉS

Després de les intervencions dels tres ponents convidats, que van
centrar el tema de l'Ètica en la Política, l'acte va continuar amb un
sopar debat on va participar molta gent en discussions molt diverses i
interessants sorgides de les ponències o proposades per persones
assistents

Santa Coloma de Cervelló, 2008



Agraïm molt la participació de les persones que ens van acompanyar en
aquest Debat Obert i a totes aquelles persones que fan possible que dia
rera dia, any rera any, el projecte de PROGRÉS segueixi viu i actiu. Les
seves aportacions, idees i suport són la nostra força i motor principals.

PROGRÉS
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Debats
Oberts

l'Ètica en la Política

1

Recull de ponències de:
Josep Comellas
Montse Gibert

Joan Ramell

www.progres.cat

Col· lecció Debats Oberts

La Col·lecció Debats Oberts és un recull de les ponències dels actes
organitzats per PROGRÉS amb l'objectiu d'aportar i compartir idees,
reflexions, propostes, projectes, innovació i debat entorn de temes
d'actualitat i de base per a l 'actuació del propi grup.

El mateix caràcter obert d'aquests actes es reflexa en els documents
escrits d'aquesta col·lecció.

Si voleu contribuir al debat, compartir idees que us surgeixin o
pensaments que us suggereixi la lectura d'aquest recull, podeu fer-ho
a través del nostre web, on trobareu més informació sobre PROGRÉS
i la nostra activitat i podreu aportar-hi la vostra opinió.
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