MUNICIPI DESPERTA
En una conferència-col·loqui, Jordi Sànchez, president de l’ANC, va estar d’acord amb
l’afirmació de que la independència de Catalunya era una condició necessària, però no
suficient per a la creació d’una Catalunya segle XXI. També va acceptar la proposta del
Consell Sènior de Premià, per endegar una campanya a tot Catalunya per repensar
els municipis, tot i reconeixent la dificultat de trobar persones socialment compromeses, per canviar una societat obsoleta, en la que, de forma escandalosa i vergonyosa,
està augmentant la desigualtat social i el desmuntatge de l’estat del benestar.
En aquesta conferència el president de l’ANC va esperonar al voluntariat favorable a la
independència de Catalunya, a intensificar la seva campanya de màrqueting polític, arribant a tota la població, venent les avantatges de la compra política del producte República Catalana. Passa però, que en la societat actual, amb una clara manca de credibilitat de la classe política, intentar vendre un producte social, en quina configuració els
compradors no hi han participat, genera més que dubtes. Els recels contra el populisme
i la demagògia de molts partits polítics, estan generant més que suspicàcies sobre els
diferents productes polítics electorals que s’ofereixen.
Aquest acte social va fer palès, si més no, que a més a més de continuar venent el
producte polític, més que nebulós, de quina Catalunya segle XXI volem, potser seria
convenient, tocant de peus a terra, apostar per començar a construir-la, amb actuacions reals i tangibles a nivell municipal, repensant els municipis, que donessin més credibilitat al producte, afrontant totes les dificultats que això pot suposar, principalment les
que afecten a l’atur i a la precarietat.
Dificultats que generen l’etern dilema del “Ser o no Ser”. 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. Lluitem per ser
persones relativament lliures, apostant per fer possible una nova societat que faciliti
una veritable igualtat d’oportunitats en la que cada persona pugui ser ella mateixa amb
els altres, amb el valor suficient per viure com persones no alienades capaces
d’administrar el seu propi destí o ens conformem servilment sotmesos a unes lleis del
mercat, que fan que els rics siguin cada vegada més rics i els pobres cada vegada més
pobres.
Ara és l’hora del talent més agosarat, innovador i creatiu d’un grup minoritari de joves i
sèniors en acció, per avançar cap a la plena ocupació, recuperant els principis bàsics
de la democràcia grega de fa 25 segles, de deliberar junts joves i persones d’edat, en
els assumptes que més els afectaven, acceptant també plenament la recuperació de
l’esperit de la II República, amb els seus tres principis basics: Il·lusió com l’element necessari per tirar endavant projectes comunitaris de transformació social. Coneixement
per captar la realitat social i cultural que faci possible la seva transformació. I finalment
Acció com l’esforç de l’activisme necessari per transformar realment la societat.
Des del marc del plantejament de repensar els municipis, i amb la finalitat de marcar
un camí més concret i menys teòric per on començar, es podria enfocar en cada municipi sota l’eslògan de MUNICIPI DESPERTA, canviant municipi pel propi de cada lloc i
amb propostes concretes sobre els seus problemes més punyents que caldria afrontar i
resoldre.
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