Honestedat o dimissió
Quan vaig decidir entrar en política, sempre vaig concebre la tasca de servei
públic com una cosa honesta i vocacional. Mai vaig pensar en la política com a
instrument per créixer al preu que fos, encara que calgués utilitzar la mentida
per aconseguir-ho. Per això, en els últims anys, observo amb incredulitat la
quantitat de mentides que explica la gent per aconseguir "ser algú". Sembla
que l'honestedat no està de moda. I per què explico això?
Perquè el passat mes d'octubre, des del grup popular vam presentar una
moció, que a més va ser aprovada per unanimitat, en la qual es va acordar que
tots els regidors havíem d’acreditar tots els títols que dèiem tenir en el
currículum. Tots els grups polítics presents a l'Ajuntament vam acordar que el
que no pogués acreditar algun dels títols acadèmics hauria de dimitir.
El Sr. Muñoz, portaveu de Ciutadans, fa constar en el currículum penjat a la
web de transparència de l'Ajuntament, que compta amb un Màster en
Prevenció de Riscos Laborals. No obstant això, l'únic que pot acreditar és una
titulació de tècnic superior en prevenció de riscos professionals. És a dir, un
cicle formatiu, no un Màster universitari. Per tant, menteix igual que el Sr.
López, candidat ERC, amb un màster de comunicació, tenint únicament un
diploma d’un curs de comunicació.
Falsificar el currículum sembla ser una cosa habitual. No obstant això, és una
conducta que no ha de tenir cabuda mai en política. Nosaltres hem de ser
exemplars i la nostra actitud, irreprotxable. Ni la més lleu de les mentides s'ha
de permetre.
Crec fermament que la política ha de tornar a ser aquest ideal de vocació de
servei públic, lliure de corruptes i mentiders. Aprofito aquestes línies per
demanar tant la dimissió del candidat d'ERC, com la del portaveu de Ciutadans
per falsificar el seu currículum i intentar normalitzar una mentida que ni és
normal, ni ha de ser habitual, ni el seu partit polític, que tant s'omple la boca
donant lliçons, hauria de permetre.

