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Catalanisme integrador: justícia social efectiva
❚  Agrupació local del PSC

PARTITS POLÍTICS

S i haguéssim de definir el
catalanisme com a tal, podríem
expressar-ho dient que és aquell

moviment social, cultural i polític que
pretén dignificar i donar a conèixer la
llengua, els costums i la tradició catalana.

Precisament dins d'aquest marc
d'activitats s'emmarca el PSC, un partit
que històricament ha lluitat molt per
defensar una llengua, una cultura i una
forma de ser que durant molts anys va
ser injustament perseguida i clarament
discriminada.

Amb l’anhelada desaparició del
franquisme i la recuperació de la
democràcia, el partit de la majoria es va
posar a treballar perquè tothom es po-
gués sentir identificat amb una Cata-
lunya pròspera, integradora i sobretot
més social.

Prohoms de la importància de Joan
Raventós, Narcís Serra, Raimon Obiols o
el mateix Pasqual Maragall, van aportar
el seu gra de sorra en la clandestinitat i
posteriorment a través de l'exercici de
càrrecs públics a fi d'assolir la norma-
lització d'un poble i una cultura greument
flagel·lada.

Els catalans som gent
oberta, dialogant i
respectuosa amb la
pluralitat cultural,
capaços de conviure en
situació d'harmonia
amb els diferents
col·lectius existents.

Amb el pas del temps s'ha posat de
manifest que, malgrat les penúries
sofertes, els catalans som gent oberta,
dialogant i respectuosa amb la pluralitat
cultural, cosa que demostra que som
capaços de conviure en situació d'harmonia
amb els diferents col·lectius existents.

Ara bé, molts cops s'ha intentat intoxi-
car de forma menyspreable el concepte de

catalanisme tot desvirtuant-ne el seu
significat original. El catalanisme no sig-
nifica excloure aquell que pensa diferent
de la resta, sinó que comporta l'intent
d'integració, comprensió i sobretot diàleg.
I ni tan sols és rellevant el lloc de
procedència de la persona o l'origen del
seu cognom. Tothom que se senti català
serà reconegut com a tal malgrat els
intents d'alguns d'estigmatitzar aquests
aspectes.

L'agrupació local del PSC té molt clar
que si per una cosa val la pena lluitar és
per aconseguir una Catalunya integradora,
no excloent i amb unes polítiques socials
justes, equilibrades i coherents. És
quelcom que anomenem justícia social.

Aquest principi bàsic, fonamental pel
bon desenvolupament de la societat, no
sempre ha estat observat pels governants.
En el cas de Catalunya durant dues dècades
s'han barrejat l'apatia conservadora i la
manipulació interessada. Apatia que es va
fer palesa per la inactivitat del govern
català respecte qüestions bàsiques com són
les polítiques migratòries destinades a la
integració. En aquest sentit i de forma
estricta i rigorosa es pot afirmar que ha
fet més el govern tripartit en sis mesos
que l'anterior govern en vint-i-tres anys.

Les Oficines del Servei d'Ocupació de
Catalunya per primera vegada des del seu
funcionament tenen competència per a
tramitar la renovació de permisos de
residència i treball dels ciutadans
estrangers. A més a més es requereix el
seu empadronament en territori català
com a element indispensable per a realitzar
la gestió, la qual cosa acosta el ciutadà no
nacional al territori i li fa veure que és
benvingut entre nosaltres. A nivell local,
des del si del nostre ajuntament, ens consta
que es fa un treball acurat d’acolliment
als nouvinguts.

Pel que fa a la manipulació interessada,
solament cal fer referència a les últimes
manifestacions de l'expresident Pujol
referides al perill del mestissatge sobre la

població autòctona. Unes manifestacions
sectàries i fora de context que demostren
que encara alguns no han paït l'actual pa-
norama polític català i allò que és més greu,
que no han entès res durant més de vint
anys en el govern.

La immigració no és quelcom que pugui
ser objecte de broma ni demagògia sinó
que és un dret bàsic que tot ciutadà té per
a defensar el seu benestar social.

A més, Catalunya ha hagut d'acudir a
l’emigració com a única sortida en deter-
minats casos. I sinó que els ho preguntin
a exiliats com Pere Calders, Avel·lí Artís
Gener, Tísner, i tants d'altres il·lustrats
catalans que van haver de fer via cap a
Amèrica per por de repressions polítiques.
Per tant, parlar despectivament del
fenomen migratori significa desprestigiar
a aquells que es van veure obligats, con-
tra la seva voluntat, a pernoctar durant
llarg temps fora de la seva nació estimada
i a no reconèixer un dret que és vàlid en si
mateix.

Diada Nacional de Catalunya
Aprofitant l'avinentesa de la celebració,

el proppassat 11 de Setembre, de la diada
nacional de Catalunya, l'agrupació local del
PSC vol remarcar l’acte simbòlic i
participatiu de molts agramuntins que amb
independència de la seva ideologia, van
aplegar-se a la plaça on hi ha el monument
que la nostra vila va erigir en honor del
conseller en cap de Barcelona. Vam ser
vint-i-dues les entitats que dipositàrem les
flors en record de tots els que moriren en
defensa de les llibertats nacionals.

I recordeu companys, que quan Rafael
Casanova va defensar Barcelona per la
llibertat del poble català, no va fer-ho
perquè existissin conflictes i baralles en-
tre nosaltres sinó que el seu somni era
veure un poble unit, ferm i solidari. Així
doncs, seguim el seu exemple: Agramunt
encara serà millor, Catalunya serà el mirall
on tothom voldrà reflectir-se. Visca
Agramunt i Visca Catalunya! ■




