UNA CATALUNYA SEGLE XXI
En el camí cap una Catalunya segle XXI, que aposti fer-ho per vies sobiranistes, constatem l’existència de tres plantejaments principals diferents, que de forma breu es detallen:
1,- Mentalitat Sr. Esteve. Moviment de petita burgesia, que aposta per posar la paradeta al carrer, per vendre el producte d’una Catalunya independent, amb la pretensió
d’arribar a tota la població, de forma molt semblant als viatjants de vetes i fils, cercant
poder vendre’l amb una bona comanda de vots sobiranistes. La creació i construcció
del nou producte el deixen en mans de la classe política.
2.- Regeneració política. Moviment constituït per membres d’indignats 15M, que aposten per acabar amb la corrupció, per fer netejar en la classe política i per començar de
nou una transició democràtica, modificant l’actual constitució per fer possible el dret a
decidir, tot i tenint en compte la seva aposta democràtica, en la defensa del manteniment de la unitat d’Espanya.
3.- Esplais polítics assemblearis. Grups polítics que d’una forma ingènua, aspiren a
ser votats per persones, que de bona fe, creuen que un món millor és possible, simplement parlant d’un món idíl·lic, molt allunyat de la realitat que els envolta, amb la pretensió de canviar-lo de forma revolucionària, parlant molt i fent ben poc. Son favorables
a la independència de Catalunya.
Des del Moviment Sènior que defensa “Una societat per a totes les edats, centrada en
les persones i no en els diners”, sense qüestionar en cap moment els plantejaments
exposats, apostem per nous camins oberts per la societat civil, donant molta importància a les petites coses, que de mica en mica fan que s’ompli la pica, simplement superant petits obstacles i creant els ponts necessaris per avançar en el camí cap una Catalunya segle XXI, que segurament per poder-hi arribar, haurà d’obrir noves vies per assolir la seva independència.
Bàsicament la proposta sènior aposta per repensar els municipis des de zero, intentant
simplement formular la pregunta: Per què serveixen els municipis?. A partir de les seves possibles respostes, creiem possible, aplicant les solucions adequades, la construcció d’una nova societat, liderada per una regenerada societat civil socialment compromesa, constituïda com una ciutadania activa.
Repensar els municipis. La construcció d’una nova societat possiblement requerirà introduir canvis ètics i morals en el propi sentit personal de la vida, i en els de la família,
si es dona el cas, així com també canvis socials en l’organització de la societat en tots
els seus àmbits, dins dels quals els municipis suposen la seva primera etapa inicial a
partir de la qual es pot cimentar la seva estructura bàsica. Més informació:
www.euroseniorpremia.net/arxius/repensarelsmunicipis.pdf.
Municipi desperta. Lluitem per canviar el nostre municipi, o ens conformem tirant endavant, a empentes i rodolons de forma passiva amb el que hi ha, esperant que persones més agosarades ho facin, les quals des del marc de repensar els municipis i amb la
finalitat de marcar camins més concrets i menys teòrics per on començar, podrien ferho en cada municipi sota l’eslògan de MUNICIPI DESPERTA, canviant municipi pel
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propi de cada lloc i amb propostes concretes sobre els seus problemes municipals més
punyents que caldria afrontar i resoldre. Més informació:
www.euroseniorpremia.net/arxius/municipidesperta.pdf.
Grup d’afinitat. També per aconseguir petites coses, cal fer-ho des de grups organitzats. Un grup d’afinitat està constituït per persones que lliurament s’organitzen, per
aconseguir objectius concrets basats en l’efectivitat de voler fer una cosa i després ferla. Els seus plantejaments sempre han de ser “a favor de” i mai “en contra de”, la qual
cosa requereix que les persones que hi participin siguin constructives. Més informació:
www.euroseniorpremia.net/arxius/grupafinitatcat.pdf.
Cartell Premià Desperta. Finalment es pot veure com a exemple, un cartell específic
de Premià: www.euroseniorpremia.net/cartells/CartellDesperta.pdf.
Reflexió final. El principal escull es troba en la incapacitat generalitzada, a partir de
l’escadusser compromís social de la també minvada implicació ciutadana, pel fenomen
negatiu del tantsemenfotisme, que va inviable trobar els mecanismes i plantejaments
necessaris, per a la generació del capital humà indispensable, en el desenvolupament
d’una nova societat de la informació i el coneixement, imprescindible per la creació
d’una Catalunya segle XXI. Més informació:
www.euroseniorpremia.net/arxius/tantsemenfotisme.pdf.
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