
Equilibri contra la demagògia 

Vivim temps molt complicats. Ja ho eren abans, però la pandèmia per la COVID-19 ha col·locat 

a les administracions públiques en una situació tremendament delicada. Un escenari en el 

qual, amb la màxima prudència i responsabilitat, estem obligats a portar les regnes de la 

recuperació econòmica i social, mentre sortegem els obstacles que, fent gala de la pitjor 

demagògia, ens posen alguns menys prudents i responsables pel camí. Fer que la vida 

continue, reinventant actes, espais i programes per a complir amb totes les mesures sanitàries 

que garantisquen la seguretat de la població. I fer-ho, a més, a pesar d’alguns que han vist en 

aquest delicat equilibri una oportunitat de traure rèdit electoral. 

La situació excepcional que vivim requeriria també d’una excepcional talla política que, 

malauradament, no tots han demostrat tenir, posant en entredit la responsabilitat dels 

ajuntaments per impulsar activitats que ens ajuden a renàixer i a tornar a ser, amb totes les 

precaucions i protocols de seguretat necessaris, la societat activa i dinàmica que som. Perquè 

Castelló és i vol seguir sent, sense lloc a dubtes, una província oberta, viva i també, per 

suposat, segura.  

No podem deixar morir l’economia, la cultura, les relacions socials... i que el virus acabe 

matant-ho tot. Hem de defensar amb dents i ungles la nostra forma de vida i la nostra pròpia 

idiosincràsia. La nostra identitat, en definitiva. S’ha treballat molt des d’àmbits molt dispars 

per a dissenyar els protocols necessaris perquè això siga possible. Per seguir sent qui som, amb 

la màxima seguretat. També en l’àmbit de la cultura.  

Tenim un sector cultural excel·lent, motor d’economia i d’esbarjo –tan necessari en aquests 

temps-, que mereix el suport de les administracions. Castelló ciutat, per exemple, ha estat 

aquest estiu pionera amb un cicle fantàstic, Mar de sons, pel qual vull felicitar l’Ajuntament. Jo 

mateixa vaig poder gaudir de l’actuació d’un castellonenc internacional com és Carlos Latre, 

amb una organització impecable i un entorn espectacular. Per cert, justament davant meu, 

responsables i regidors del PP local gaudien de l’espectacle. I amb això queda clar que el Partit 

Popular en uns llocs diu una cosa, i en altres, en fa un altra. Malauradament, alguns han 

preferit actuar com a voltors i aprofitar un moment de dificultats gravíssimes amb l’únic 

objectiu de guanyar un grapat de vots.  

Que sàpien, però, que no els servirà de res: la ciutadania sap molt bé quina ha estat l’actuació i 

la responsabilitat de cadascú en aquesta crisi. La nostra és clara: col·laborar en tot allò que 

hem pogut amb les autoritats sanitàries, posar per damunt de tot la salut de la població, però 

sense deixar de costat les nostres empreses, clubs, entitats, l’economia, la vida cultural i la 

social. Un delicat equilibri que s’ha d’enfrontar constantment a la demagògia imprudent i 

irresponsable de la part menys noble de la política. Així, no.  

 


