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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Es Esperanza Aguirre una víctima en la trama de espionaje en el PP de Madrid?

Estúpida guerra de poder
Miquel Munar

a derecha fáctica de Aguirre destruye
todos los intentos de Rajoy de centrar
el PP. La militancia atónita ante el es-

pectáculo, observa cómo a las puertas de las
elecciones gallegas y vascas, esto sólo bene-
ficia al PSOE. Falta un A. Guerra o un Álva-
rez Cascos que pongan orden sin desgastar
al líder. Aguirre representa a una minoría
con coro mediático incluido, que no acepta
el congreso de Valencia. Entorpece con ma-
las artes el moderantismo que tan bien ex-
plica Valentí Puig, en su último libro, y que
es el único camino para llegar a la Moncloa.

Tres niveles
Emilio Lubrín

a turbia y chapucera trama de se-
guimiento de altos cargos en Ma-
drid parece que se desarrolla en va-

rios niveles de espionaje, contraespionaje
y recontraespionaje. De tebeo. Y la pre-
gunta es a quién perjudica. La Espe –así
llaman a la presidenta de la Comunidad–
se está haciendo la víctima en sus últimas
apariciones. ¿Apunta a Gallardón? La fi-
sonomía y, sobre todo, la trayectoria de
Aguirre, no indica que sea una política
que permita ser perjudicada por nadie.
Menuda es ella.

Víctima o victimismo
Xavier Cassanyes

l partido de la oposición está que
no levanta cabeza desde que vol-
vió a perder las elecciones. Rajoy

no consigue afianzarse como alternati-
va creíble y, algunos, ya deben de estar
buscando definir un nuevo ticket elec-
toral en el que solo Gallardón sería ca-
paz de apaciguar la tropa, con el riesgo,
eso sí, de ruido de sables en Madrid.
Cabría preguntarse si los hilos se mue-
ven hacia alguna dirección o si se trata
de muestras de malestar, más o menos
orquestadas.
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� Mariano Rajoy, presidente
del PP (en un acto con
dirigentes del partido en
Alicante): «Estas cosas a los
dirigentes políticos les
reconfortan, les animan y
les dan mucha gasolina
para seguir funcionando a

lo largo de mucho tiempo».

� Francisco Camps,
presidente de la Comunitat
Valenciana: «Que no nos
distraigan con nada porque
no lo van a conseguir.
Ningún titular, ningún pie

de foto, absolutamente
nada va a distraer la
atención de este gran
partido».

� Andy García, actor: «Nunca
me he dedicado a hacer
papeles de latin lover».

Necessitat de valors ètics
assada l’eufòria
acolorida dels
nord-americans, i
recomençats els
infanticidis a Ga-

za, ara és moment de pre-
guntar-se si tothom recor-
da encara què és això dels
valors ètics. Perquè sem-

blen oblidats. La persona o la institució
que actua sense gaire ètica ha d’esperar
que la resta de persones i institucions ac-
tuaran també sense ètica. En conseqüèn-
cia, si els procediments d’una
banda no són ètics ni tampoc
no ho són els de la banda con-
trària, quedan establertes unes
noves regles del joc: prou
d’ètica! I visca l’ètica de la
força, de la violència, de la
pressió, de la indiferència, de
la negativa, dels interessos
personals, del negoci a qualse-
vol preu.

Quina tendresa, en veure les
filles d’Obama a la foto oficial
del jurament presidencial.
Penso que són fietes afortuna-
des, perquè si haguessin nas-
cut a Gaza, per exemple, no
estarien ni tan polides, ni tan
abrigades, ni ben alimentades,
ni contentes, ni vestides, tal
vegada ni tan sols estarien en aquest món.
Sort que han tingut. Però al mateix temps,
pobretes, són desafortunades perquè la
poderosa maquinària publicitària del pare
les va agafar com a infants-objecte, i
d’aquesta condició no poden escapar-se.
En efecte, les fietes són allí tan sols per
inspirar sentiments de tendresa i de con-
fiança en la població que les mira bocaba-
dada (quines coses: si cal recórrer a la
infància per inspirar confiança és que les
persones adultes ja no n’inspiren gaire).
Encara més tendresa inspirarien en cadira

de rodes però, per sort per elles i mala
sort per a les fietes que viuen en una cadi-
ra de rodes, no en necessiten. L’últim in-
forme d’Unicef provoca esgarrifances
quan explica la situació dels fiets de Gaza,
on necessiten cadires de rodes però no en
tenen.

No sé si les filles d’Obama saben que el
país que les utilitza com a objectes de pro-
paganda considera que la resta de fietes
del món no tenen dret a la protecció en cas
de guerra, per exemple. Que considera
que tampoc no tenen dret a tenir un nom,

a rebre educació, a jugar en llibertat, a no
patir explotació sexual. Perquè el país en
qüestió no va firmar la Declaració Univer-
sal dels Drets dels Infants, on quedan re-
collits aquests drets, entre d’altres. I el fet

de no firmar la Declaració implica que no
accepten els drets infantils que hi són re-
collits. És a dir: no accepten l’ètica que
gairebé tothom accepta, la qual cosa els
dóna arguments (buits, però arguments al
cap i a la fi) per violentar els drets infan-
tils allà on l’interès econòmic és més pode-
rós, tal el cas d’Afganistan o Iraq. Alguna
persona podria dir-me que ara no és mo-
ment de remenar aquesta qüestió, però
s’equivocaria: Unicef considera que sí, que
és un bon moment per recordar la vergon-
ya. Durant la campanya de Nadal en fa-

vor de la infància va escriure
en lletres ben grosses, i de co-
lor blau cel, que Estats Units
d’Amèrica, que posa fiets en
primera plana per manipular
les consciències, encara no ha
signat la Declaració Univer-
sal dels Drets dels Infants. El
doble joc és evident: una èti-
ca per a la foto i una altra,
força diferent, per a la reali-
tat.

No cal anar tan lluny per
recordar què és això dels va-
lors ètics. No sé si la sanitat
menorquina analitza el grau
d’ètica que tenen les deci-
sions que es prenen cada dia,
ja siguin les decisions institu-
cionals o les decisions que en

matèria assistencial prenen els professio-
nals que té contractats. No dic que no si-
guin ètiques. Només busco la reflexió, la
mirada cap a dins, l’examen de conscièn-
cia. Perquè és necessari considerar si allò
que hom fa cada dia és realment una acti-
tud ètica, positiva per a la comunitat, i no
respon tan sols a interessos personals, per
expemple. La sanitat catalana sí que mira
l’ètica.

En la recta final, pròxim a la versión de-
finitiva, es troba el Codi d’Ètica, referit es-
pecíficament a l’assistència primària, de

l’Institut Català de la Salut. L’esborrany
del document és força esperançador, és a
Internet. És un marc de referència, un mi-
rall on mirar-se cada dia, en començar la
feina i en acabar-la. Amb l’aportació de
molts professionals, aquest recull de va-
lors ètics que tothom ha de vetllar, es fo-
namenta en els principis ètics de la confi-
dencialitat, de la integritat moral, del res-
pecte, de l’equitat, del treball en equip, i
de la responsabilitat i transparència. Con-
vido els responsables locals a donar-li un
cop d’ull: hi trobaran les claus per tal que
l’assistència primària de Menorca sigui
quelcom amb majúscules, encara que tin-
gui pegats per aquí i per allà.

Agafo un dels valors: responsabilitat i
transparència. L’esborrany defineix aquest
valor com «la capacitat d’assumir les deci-
sions i actes, i de fer-se càrrec de

les conseqüències, donant compte a to-
tes les persones implicades. La responsa-
bilitat demana mostrar clarament (trans-
parència) allò que fem i vetllar per les bo-
nes pràctiques en l’assistència, així com en
la docència i la gestió». I en aquest context
indica un seguit d’actituds que han d’evi-
tar els responsables de la gestió sanitària:
«1. Prendre decisions sense informar a les
persones involucrades (professionals, pa-
cients, famílies, comunitats, associacions,
etc.). 2. Dificultar l’accés a la informació a
les persones que hi tenen dret. 3. Permetre
la duplicació de proves i processos inne-
cessàriament. 4. Ocultar els errors i les
contradiccions sense sotmetre-les a un
procés d’anàlisi, de gestió i d’aprenentat-
ge. 5. Fer de la millora contínua una res-
ponsabilitat només dels professionals. 6.
Prendre decisions sense sospesar-ne les
conseqüències, com oferir serveis que no
es poden realitzar per manca de recursos
i/o personal.» Tothom ha de mirar el que
fa, és evident, jo el primer.
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Quina tendresa les filles
de Obama, si haguessin
nascut a Gaza no estarien
tan polides, però pobretes
son infants-objecte»‘


