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Llegíem abans d’ahir, una conversa estiuenca del cap de Govern.
Deia que “... en aquest final de mandat és com una obsessió que l’estat
institucional de la nació es pugui dir que s’ha deteriorat.”
No s’hi obsessioni, Sr. Martí: que vostè deixarà el país i les institucions molt
pitjor de com ho va trobar el 2011 és una evidència.
Val a dir que amb la vostra manera de fer és impossible governar com cal. Una
política que no explora l’horitzó i que continua tancant els ulls als problemes
que apareixen. La vostra política ha estat de visió curta: el tractament
superficial dels símptomes en lloc d’encarar la lluita contra les causes.
La vostra obsessiva dependència dels electors actuals, a costa de les
generacions futures, la vostra incapacitat d’enfrontar-vos als problemes, han
anat de bracet amb l’irresistible encanteri de les simplificacions, tant
tecnocràtiques com populistes.
Per això ahir acabàveu el discurs “moderadament satisfet i serenament
orgullós” del que heu fet en set anys i mig.
Els vostres dos mandats al Govern quedaran en la memòria com uns anys de
pèrdua d’autoestima i esperança. I també de por al futur. Sí, Sr. Martí, els
governs de DA han afavorit la por i la pèrdua d’esperança.
Les darreres enquestes d’opinió fan veure que la ciutadania segueix suspenent
l’acció de Govern perquè no veu una bona gestió de país i constata l’absència
de decisions pel futur.
Els vostres mandats s’han caracteritzat, també, per la malvolença vers les veus
discrepants i la manca de respecte a l’oposició que representa molts ciutadans.
És pervers voler amagar per millor eliminar tots els temes, propostes i
reivindicacions que s’articulin al marge de la política del Govern i del seu partit.
El 37% dels vots nacionals de l’any 2015 us van atorgar el poder però no us
van pas concedir el monopoli de la paraula política.
Us heu considerat investit d’una hipotètica superioritat que heu expressat i
expresseu, de manera verbal i gestual, amb el menyspreu i l’arrogància.
Les eines de la política són dialogar, pactar, acordar. En la política democràtica
la llei és més la conclusió del debat que l’aplicació automàtica de la voluntat de
la majoria relativa que té el poder.
Deixeu les institucions tocades i el país sotmès a un vassallatge de Madrid.
Deixeu la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea amagat sota
una espessa boira, sense la informació necessària que no heu volgut donar ni
al Consell General ni al país.
Deixeu el país amb una forta fractura social i amb una profunda crisi dels joves.
A Andorra hi ha una marginació social creixent, hi ha una fractura que ha partit
la classe mitja en dos. Els joves no troben treball.
I heu fet molt mal a l’economia productiva.
Tots els empresaris parlen de la sobre administració en la seva vida diària. Heu
muntat una administració de malfiats, que organitza la sospita generalitzada.
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S’imaginen tots els mecanismes per prevenir fraus, fent la vida impossible a la
immensa majoria dels que només volen respectar les lleis i els reglaments.
El resultat és que la vida econòmica és irrespirable i el país es va bloquejant.
En qualsevol botiga, comerç o empresa us parlaran de normes i controls.
D’aquí el vostre altre gran fracàs: l’obertura econòmica que no ha portat res de
positiu a l’economia productiva.
Aquest és el vostre trist balanç.

Gràcies Sr. Síndic
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