
TRABALLO PARA VALORES ÉTICOS - Data límite entrega 10 de xuño 

Este é un traballo voluntario para aqueles e aquelas que  queirades redactar un texto 

no que expresedes, dentro do posíbel, pois serán moitas e nada doadas de explicar,  as 

sensacións, as emocións que vivistes e estades a vivir pola situación xerada polo Covi 19, 

tamén as incertezas, os medos… podedes describir como vós vedes o futuro que nos 

agarda a curto ou longo prazo, os exemplos de xenerosidade, que son moitos, de tanta 

xente anónima como é a do personal sanitario;  podedes expresar cal foi a vosa 

xenerosidade, tamén como aportastes no lugar onde vivides axuda, solidariedade e 

comprensión cara aos demais dentro da vosa familia ou ámbito de vida, como levastes o 

confinamento con responsabilidade, estou certo ,a imensa maioria de vós. O que 

observades arredor de vós no mundo adulto, as súas contradiccións e miserias  mesmo 

no debate político entre as diferentes  forzas políticas representantes da sociedade; que 

leccións (do malo, das malas experiencias, tamén se aprende) aprendestes desta 

situación tan difícil e inesperada, como levabades o día a día, a importancia de colaborar 

na casa, de coidadarse os uns aos outros, de organizar o tempo de traballo e o tempo de 

lecer, en definitiva, como esta situación foi unha oportunidade de facérmonos  todos e  

todas mellores persoas, foi unha ocasión que vos fixo medrar máis axiña, avanzar no 

voso proceso de maduración. Tamén houbo e hai moitas cousas negativas, a primeira , a 

xente que sofre, a xente que non supera a enfermidade e falece, a dor que deixan nos 

seus achegados, e non só iso, tamén as mostras, poucas pero que existen, de xente 

egoísta que non pensa nos demais, que non segue as normas de seguranza que nos 

dictan as autoridades sanitarias, de xentes e empresas que aproveitaron a crise para 

especular, sacar lucro, beneficio mesquiño con as necesidades dos demáis, subindo os 

prezos de elementos de protección , medicamentos, etc. De todo isto, dando o enfoque 

que vós queirades, podedes falar ou expresar no voso traballo. Quen sabe, se cadra hai 

quen o expresa cun texto en prosa, ou cunha poesía, un mural, etc . Sodes libres de 

facelo como gostedes. Afouteza !! 


