
PRIMAVERA VILANOVINA 

 

Estem en temps de reivindicacions, de sortir al carrer i de lluir pancartes i 

banderes. 

 

Tothom tenim coses  a dir, no importa el sexe o l’edat, a totes i a tots ens 

fan emprenyar i, per tant, tenim tot el dret a cridar i a manifestar-nos, amb 

tota la força i amb tota la contundència, però sempre  i per descomptant, 

obviant, per tots els mitjans, les contrainformacions tendencioses. 

 

A nosaltres ens han arribat a dir, entre altres coses, que a les nostres 

alumnes se’ls paguen 400 euros per aprendre català, o que tenen gratuïta la 

matrícula a les classes d’ informàtica. 

 

Sovint sentim afirmacions arbitràries sobre les i els immigrants, paraula 

que hauria de tenir una caducitat, doncs en molts casos es tracta de 

persones que ja porten molts anys residint a la nostra ciutat, però així 

s’acostuma a definir les persones que han vingut de diferents països, sobre 

tot si són extracomunitàries. Doncs s’acostuma a dir que no paguen 

impostos, que s’emporten totes les beques i ajuts socials, que ens prenen la 

feina i moltes més coses. Tot això es va escampant i arriba un moment que 

n’hi ha moltes persones completament convençudes de què són veritats 

absolutes. 

 

Ens agradaria recomanar a tothom una pagina web de l’ Ajuntament de 

Barcelona que s’anomena http://bcnantirumors.cat/ i que combat amb 

xifres, dades i legislació, aquests anomenats rumors.  

 

En aquest moment, tenim un enemic comú i definit: el poder financer i 

tenim l’obligació d’exigir als nostres representants que no serveixin a la 

causa neoliberal en contra de la població, que patim i sobrevivim amb 

menys recursos, veient com anem perdent en qualitat de salut, d’oci, 

d’estudi,… de vida en general. 

 

Però arribats a aquest punt cal dir que, si sabem contra que lluitem, anem 

totes i tots a una, no llencem pedres contra la nostra teulada. No pot ser 

que, en lloc de demanar el que volem i ens pertoca, ens debilitem reclamant 

que cal prendre alguna cosa a l’altre, perquè és massa jove, massa gran, 

massa dona, massa home o massa diferent, recordem La Unió fa la Força 

 

 

 

 

http://bcnantirumors.cat/


 

També hauríem de ésser prudents quan, en algunes  manifestacions,  es 

treguin a passejar símbols polítics o sindicals sense estar segures i segurs 

de quines són les implicacions, ja que els sindicats  són, o haurien d’ésser, 

els garants de la unió i la solidaritat entre totes i tots, independentment de 

l’edat i l’origen. 

 

En fi, de tot això el nostre carnaval, donarà bon compte i veurem quina 

lectura faran d’aquesta primavera vilanovina. 

 
 


